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Erindringer fra Mariager
VED POVL v. SPRECKELSEN

OPTEGNELSER
af Frue Dorthea Leth født Secher om hendes Onkels og Tantes Hjem
i Mariager, deels fra mundtlig Overlevering fra hendes Moder, Frue
Elise Secher født Bie, og deels fra egne Erindringer fra et Aars Op
hold i 1866—67 i ovennævnte Hjem.

Hvad Moder fortalte om hendes Morbroders Hjem:
Ditlev Christian Welling født i Randers d: 1/12 1780, død i Ma
riager d. 24/4 1844, svensk norsk Vicekonsul, gift i København d.
23/5 1809 med Abel Birgitte Buchalf, født i København d. 8/3
1787, død i Mariager d. 31/3 1870.
Moders Morbroder, kaldet: Onkel Ditlev, var en stille Mand,
som ikke talte meget, heller ikke omtaltes af mange; Tante Abel, som
Bedstemoder omtaler flere Gange i sin Bog, indeholdende Erindringer
fra en Reise til København i 1804 eller 1806.
Efterkommere i Slægten, som er udgaaet fra den gamle Konsulgaard, bedes læse saavel Ursins som Birkedommer Dahlerups Be
skrivelser af den gamle smukke Klosterby, som ligger skjult fra
Alfarvei ved en lille Bugt af Mariager Fjord; indtil for 30 Aar siden
har denne lille fattige By været, maaskee vort Lands skjønneste, mest
fuldkomne Idyl. Den store herlige Kirke har, trods Reformationens
Vandalisme, bevaret en høj Grad af Værdighed og Skjønhed; tæt op
ad Kirken ligger Birgitinerklosteret, Søsterkloster til Maribokloster,
det virker ikke koldt og mægtigt, som mange andre Bygninger fra
Middelalderen, man føler, at det har virket, som en Moders Skød
for dem, der har lidt Skibbrud i Livets Storme, maaskee ogsaa Unge
har været der og er gaaet ud for at stride i den hellige Kirkes Tjeneste.
Store Skove voxede langs Fjordens Bredder helt op til Hobro, som
ligger ved dens Bund. Der fortælles hos Ursin: at et Egern kunde løbe
i Træernes Grene uden at træde paa Jorden fra Hobro til Mariager.
Ved Reformationen kom Ødelæggelsen, der er nu kun nogle smaa
Skovpartier tilbage, den smukkeste Deel, kaldet Munkholm, er gen-
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nemstrømmet af en Kilde, som har virket helbredende, maaskee er
Radium Aarsagen til den overordentlige forfriskende Smag, Vandet
har. Vi vil haabe, at Ingeniører aldrig faaer Lov til at fratage det
Friheden, ved at føre det gjennem ækle Jernrør. Sikkert er det, at
mange saarede Hjerter, Slægt efter Slægt, har fundet Lægedom paa
Munkholm ved Kildens Vand; i dette smukke Anlæg spadserede
Byens Familier paa Søn og Højtidsdage, man spiste medbragt Mad,
kogte Vand paa Maskine til The. Under saadanne Forberedelser skete
det undertiden, at de Unge, som speilede sig i Kilden, opdagede at
de to Billeder bleve til eet, som ikke mere kunde skilles ad.
Foruden Skovenes og Kildernes Skønhed havde Mariager et her
ligt Sted, hvortil der var uhindret Adgang, Raget, en høj Lerbanke,
brat afskaaret udmod Fjorden, den skærmede Byens Havn for Storm,
og gav Udsigtsplads for Lodsen og andre i Skibsfarten interesserede.
En skøn lille Blomst, den blaa Anemone, voxede der i saa store Mæng
der, at Jorden syntes dækket af et blaat Tæppe, naar Stedet saaes i
nogen Afstand.
I den lille Bæk, som løber gennem Engen bag Konsulgaardens
Have, var der saa mange Foreller, at Konsulens Sønner kunde fange
dem med bare Hænder, Drengene lagde sig paa Maven, Kanten af
Bækken var fæstet med Sten, nogle ragede lidt ud over Vandfladen,
Drengene maatte, som enhver anden Fisker, holde sig lydløst stille,
med Haanden i Vandet, indtil Fisken kom, hurtigt klemme den bag
Gællerne og saa seierstolt hjem med Byttet; noget stort Fiskeri har det
sikkert ikke været, men en .god Taalmodighedsprøve var det.
Moder husker Tante Abel, som en meget selskabelig Dame; Hjem
met havde 4 Sønner, de to ældste besøgte ofte Udbyneder Præstegaard; Rasmus Cand, theol, og Kapellan, først hos sin Farbroder1)
i Gjerrild ved Grenaa, senere hos Bedstefader, Pastor Bie, han døde
pludselig en Nat i sin Seng af et Hjerteslag i en ret ung Alder, født
den 31/4 1810 død den 8/7 1857.
Jacob Peter Welling, født i København d. 10/5 1811, død i Ma
riager d. 12/4 1872, svensk norsk Vicekonsul, gift i Mariager d.
22/5 1849 med Christiane Augusta Baadsgaard født i Mariager d.
8/5 1819 død i Randers d. 17/6 1910, begravet i Mariager.
Moder fortalte, at der imellem Konsulinden (Tante Abel), som
havde det store Hjem, og Postmesterinden, Frue Baadsgaard, med
blaat Blod i sine Aarer, herskede en stærk Strid om Rangen. Frue
Baadsgaard havde tre Døttre, den ældste, sikkert den klogeste og dyg
tigste, blev Peter Wellings Hustru. Rasmus og Peter Welling vare
Egnens smukkeste Ryttere; paa Grund af daarlige Veie red Herrerne
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Konsul Jacob Peter Wellings Børn: Ditlev August Welling, født 1850, død
1931, Louise og Petrea. (Malet af Rademacher).
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altid. Tante Abel var en livlig Dame, elskede at danse og holdt i
Hjemmet mange mindre Baller, hvortil Omegnens Præster og Gods
eiere, Trudsholms, Demstrups, Overgaards, Fuglsøs og mange andre
indbødes; blev Pladsen i Hjemmet for lille, dansede man i Gæstgivergaardens store Sal. Derfor intet Under, at de stridende Damer maatte
se deres Børn forenede.
Efter den for Anstanden nødvendige Modstand mødtes Peter Wel
ling og Augusta Baadsgaard en deilig Foraarsdag som Brud og Brud
gom i den store Klosterkirke; til denne bragte de deres Børn, for at
modtage Daabens hellige Tegn. Til den vandrede de sammen alle
Aarets Søndage i glad Ungdom og smertefyldt Alderdom, og lige
udenfor dens Dør hviler deres Legemer i det store Familiegravsted,
som et taust Vidne om, at der var dores' Sjæles Hjem. Det var i Krigsaaret, at Onkel Peters og Tante Augustas Ægteskab stiftedes, men
i Mariager levedes Livet stille, Konsulgaarden var Midtpunktet i Byen
om Selskabeligheden, men ikke saa stor, som i Faderens Tid. Tante
Abel fratraadte og beboede to Værelser paa første Sal i Husets Gavl
med Udsigt over Torvet.
Det store Hus var delt saaledes, at Butik, Kontorer og Familie
bolig var beliggende op imod Torvet, den lidt mindre Deel imellem
Kontorerne og Porten, der tidligere blev benyttet til Gæsteværelser
nu blev omdannet til en selvstændig Leilighed, der efter Krigen udleiedes til den unge Læge, Dr. Liebe, som havde deltaget i Krigen.
Med ham stiftedes der et trofast Venskab for Livet.
Imellem Butikken og den private Leilighed var, efter de Tiders
Skik, et stort Rum, kaldet Bønderstuen, der var der i Midten et stort
Bord med hvidskuret Plade og rød Maling paa Underdelen, der dan
nede en stor Kasse eller Kiste, hvori opbevaredes Klipfisk; langs
Vægen ud mod Gaden vare lange Slagbænke, hvori ogsaa opbevaredes
Varer; disse Slagbænke have maaskee i tidligere Tider afgivet Sove
pladser til fjerntboende Landkunder om Natten. Dramme skænkedes
af store Klukflasker. Paa Markedsdage og Torvedage trakteredes alle
Bønderkoner og Børn i Ledighedens Spisestue med Kaffe.
I den Tid var det ikke meget Skik, at Tilreisende benyttede Hotel
let, men at Slægten, Præster, Godseiere, og Proprietairer toge ind hos
Købmanden og deltoge i dennes Maaltider saalænge Opholdet varede.
Fra denne Bønderstue gik man lige ind i en trefags Dagligstue, efter
denne ind i en tofags. Paa Hæderspladsen over Sofaen, saaes det af
Børnebørnene velkendte Maleri af Rademacher, Sønnen August og de
to smaa Søstre, Louise og Petrea. Ved Siden af Dagligstuen var Spise
stuen, to Fag med Udsigt til Torvet. Ved Siden af Spisestuen et stort
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Anretterværelse med Skabe, derfra Dør ud til Butikken og i denne en
lille Kigrude, saaledes som enhver Husherre havde i August Wellings
Bedstefaders Tid. Som før beskrevet bestod Gaarden af 4 Længer,
der omgav Gaardspladsen, der var stor og kvadratisk, skraanende ned
ad mod den Længe, der skilte den fra Haven. Fra Anretterstuen gik
man to Trin ned til Børneværelset, ved Siden af dette et rummeligt
Soveværelse, hvori ogsaa fandtes en lille Rude, hvorfra Husmoderen
kunde oversee det store Køkken og give Ordrer til Pigerne. Køkkenet
var stort, tre Fag Vinduer til Gaarden, aaben Skorsten med Komfur
og muret Stød omkring. I ældre Tider havde dette givet Plads til de
store Suppe og Stegegryder, som stilledes paa Trefod omgivet af Glø
der. Dyrerygge og Bederygge med begge Køller skulde der Kunst
til at stege. Moder fortalte, at Tante Abel havde en Stab af forhen
værende Kokkepiger som Hjælpere naar Baller og andre Fester hold
tes. Spisekamret, af Størrelse som en moderne Dagligstue i en Nutids
tre Værelsers Leilighed, havde mange Hylder og Skuffer, hvor der
opbevaredes fine Buddingeforme af Kobbér og Messing. En Holder
til Skeer, hver til sit Brug, til Krem Buddinger, Syltning af Frugt og
Asier, fine Fløde- og Æggepiskere af Træ, Knive til Slagtning; man
skrabede Kødet til Pølse og anden Fars paa Bretter, som kun benyt
tedes i Slagtetiden; Alt dette opbevaredes i Spisekamret, hvis Borde
og Gulve vare hvidskurede og glatte af Aarenes Slid. Koste og Fjer
vinger, der havde Plads bag Døren, benyttedes kun der; naar Morgen
maden var smurt og uddelt til Folkene puttedes Nøglen til Spise
kamret i Husmoderens Lomme. I Køkkenet fandtes de store Kogekar,
almindelige Grydeskeer, kun een sortfarvet af Saft, Ve den, som
vovede at sætte en hvid Ske i en Gryde med Hylde eller Kirsebærsaft.
Hakkebretter, hvoraf de største opbevaredes i Saltkælderen tilligemed
Trug til at bære Kødet paa. Alt .Køkkenets Udstyr mindede om Købmandsgaardens store Tid. Fra Køkkenet førte tre Trin ned til Bryg
gerset, selvfølgelig stort med tre indmurede Kobberkedler i forskel
lige Størrelser, store Vaskekar og Trefod af Kløvstamme; en Pumpe
inde i Bryggerset hvor fordum godt 01 til Jul og Paaske blev brygget,
to a tre Rum til Opbevaring af Øllet og Saltkældere med Kar af ud
hulede Træstammer.
Dette var altsaa indretningen af Stueetagen i de to Længer; paa
første Sal af begge fandtes i Længen til Gaden: Tante Abels to Væ
relser, en stor Strygestue med Opgang til et Pulterkammer, der var
paa anden Sal, desuden paa første Sal flere Gæsteværelser. Resten af
denne Etage i begge Fløie optoges af store Lofter til Opbevaring af
Korn, Malt og deslige. Den tredie Fløi, parallel med Køkkenfløien
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Louise Schürer, f. 1794, død 1850, gift med cand, pharm.
Frederik Christian Baadsgaard (1813 Apoteker i Mariager,
senere Postmester i Mariager).

optoges i Stueetagen af Hestestald for de tilkørende Kunders og Gæ
sters Heste samt af en Lo, hvor Kornet blev tærsket, samt af Kul
rum og Snedkerværksted. Under Fløien ud til Gaden var der store
Kælderrum, hvor alle Sorter Vine og Spirituosa lagredes dels paa
Flasker dels paa store Ankere. Den fjerde Længe, der var nyere, op
toges af to Vognporte, Havestuen og Stalde til Konsulens private
Heste og Køer. Her fandtes desuden en Maltkølle, hvori Byggen blev
omdannet til Malt. Paa første Sal i de tre Længer var der store Lof
ter til Korn og Hø. Fra Havestuen, der havde to Fag Vinduer til
Gaarden og to til Haven, gik man lige ud i Haven, der var stor og

LVI

Erindringer fra Mariager

Cand. pharm. Frederik Chr. Baadsgaard, f. 1792,
1813 Apoteker i Mariager, senere Postmester.
Louise Schiirer (von Waldstein), som var født
død i Maj 1850. Deres Datter Augusta blev gift
sul Jacob Peter Welling, Mariager.

11

død 1851.
Gift med
8/9 1794,
med Kon

velholdt. Midt paa Græsplænen vaiede paa Fest og Høitidsdage, paa
een meget høi Flagstang, tre store skandinaviske Flag, ovenover hin
anden med Dannebrog øverst. I Haven var der mange Frugttræer,
Blomsterpartier, store Linde Hække og Lysthuse, store Jordbær og
Asparges Bede samt alle Sorter Køkkenurter. I det ene Hjørne af
Haven, ud mod Gaden stod et mægtigt Egetræ, sikkert flere hun
drede Aar gammelt, dette tilligemed hele Eiendommen er nu fredet.
I det modsatte Hjørne af Haven var der et stort Linde-Lysthus med
Udsigt over den foranliggende Eng over til Kirken og Klosteret.
Imellem Haven og Engen gaar en smal Vei, kaldet Gyden, der ad-
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skiller Haven fra Engen igennem hvilken, der løber en Bæk, hvofi
Vasketøiet skylledes. Paa første Sal, over Beboelsesleiligheden, fand
tes ogsaa Rum til Opbevaring af Frugt, der laa paa Tremmehylder,
Rum til Opbevaring af Reiseklæder, Fodposer, Onkels Ridetøi, Sad
ler med mere. Et med gamle Kister, Strygejern og Strygebretter.
I dette store Hus herskede Tante Augusta med overordentlig Dyg
tighed i store saavel som smaa Forhold, som Tiderne bragte dem,
Onkel Peter var en nobel Mand, han forstod at føre sin Person, som
det sømmer sig for første Borger i en lille By. Onkel Peter var et
meget kjærligt Menneske, han havde Intet af den ydre Kulde, Mo
ders fortreffelige Brødre eiede. Tante Augusta straalede af Renhed
i sin huslige Dragt, i sit Hjem en representabel Værtinde og nydelig
Dame. Hun havde eh klar Forstand,'en fast Vilie og en umaadelig
Flid.
I 1866 da jeg, som en meget uudviklet ung Pige, paa Moders An
modning til Ægteparret Welling om at tage mig i Huset for at lære
mig huslig Skik et Aarstid, blev jeg optaget i deres Hjem. Fra
Erindringen under dette Ophold er det, jeg skriver disse Blade.
I Fjorden nedlagde Dronning Margrethe en Dæmning af Kampesteen med en smal, skal vi sige Port, for at skærme Byen mod Sø
røvere. I senere fredeligere Tider blev denne Stendæmning en stor
Plage for Søfarten. I 1903 var den efter daværende Borgmester og
Dampskibet Yduns Fører endnu urørt trods mange Opfordringer
til Regeringen om at lade den fjerne. Byen, særlig Onkel var meget
ivrig i denne Sag. Onkel, handlede med Trælast, bragt af norske
Skippere, de førte da Korn tilbage til Norge; det var de samme
Skippere, der kom igen hvert Aar, de modtoges som Venner og Gæ
ster; den dygtige Tante Augusta havde flere norske Skipperdøttre i
sin Tjeneste. De norske Piger ønskede at lære dansk Husvæsen og
Skik. Der var et smukt Tillidsforhold og Venskab imellem disse og
Konsulhjemmet i mange Aar efter. 1855—60 byggede Onkel Peter
en Købmandsgaard i Hadsund med den dygtige Mands Forstaaelse
af, at Hadsunds Handel vilde gaa frem, Mariager derimod tilbage;
men en Pengekrise indtraadte og Onkel led Tab. Hans gode Hjerte
og Familiefølelse lod ham begaa den Feil at lade sin Broder Wil
helm blive leder, han besad ikke tilstrækkelig Dygtighed; Afslut
ningen blev sørgelig. Onkel havde Markjord, holdt Køer og to Heste;
den fine gamle Winervogn leiedes af Byens Familier naar der skulde
deltages i Fest paa Herregaardene eller i Randers. Yngre Familier af
Embedsstanden, som Mariager havde et stort Antal af, forhenvæ
rende Godseiere og Præster boende, hvorfor der var megen Selska-
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Ørenringe, har tilhørt Louise Schürer, gift med cand, pharm. Frederik Chri
stian Baadsgaard. Hun bærer dem paa et andet Fotografi.

belighed, Konsulen og Hustru fik snart en patriarkalsk Værdighed,
fordi man hos begge kunde hente Raad og Hjælp, de uerfarne unge
Familier søgte Tantes Raad, naar Kød skulde købes hos Landslag
teren, de ældre havde meget at søge Hjælp og Raad om naar Brænd
sel skulde købes, alle søgte Raad hos Onkel Peter.
En sørgelig Sygdom, Leddegigt, begyndte at angribe Onkel i 60
Aars Alderen, kolde Bade ordineredes, et Styrtebad indrettedes i Sove
værelset, den stakkels Mand fik fire Spande koldt Vand over sig
hver Morgen Frotering. Intet andet end Ordre, som trolig fulgtes, til
at gaa en lang Tur paa sine smertefulde Fødder og Ben. Hospitals
ophold i København og Kurophold ved Sandefjord i Norge hjalp
ham ikke. Det er sørgeligt at tænke paa al den Lidelse, men det var
Videnskabens store Ord dengang. Hvert 10 Aar gør sine Forsøg og
Staklerne lider taalmodigt under Haabets Fane.
.1863—64 fik Byen en ny Præst: August Ussing, hjemkommen fra
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Vestindien; Præsten havde fuldstændig Mangel paa Forstaaelse af
Dagliglivets simpleste Ting, hans Hustru, den for sin usædvanlige
Skjønhed bekendte Dame født Flora Strarup; Præsten havde forladt
Vestindien af Helbredshensyn, kom i November Maaned med denne
forvænte Hustru, to Børn og en Sort Nanna, begge i hvide Kjoler,
den sorte Pige høit grædende, fordi hun ikke strax kunde komme
i Bad. Præsteboligen havde staaet tom længe uden Istandsættelse før
Indflytningen; begge styrede deres Skridt ned til Konsulgaarden og
der fik Præsteparret Raad og Daad, som haardt tiltrængtes. Der ud
vikledes senere et inderligt Venskab imellem disse vidt forskjellige
Mennesker, Frue Ussing var født og opdraget til at indtage en Plads
i det store Selskabsliv; i den lille By blev hun misforstaaet, men
Tante Augusta havde Takt og Forstaaelse af Fruens store Egenska
ber; Frue Ussing var Kunstnerinde i Musik, hendes Sang og Fore
drag glemmer man aldrig, naar man havde hørt hende een Gang.
I Kirken var Præsten en inspireret, til Tider beaandet Taler, som
mange af denne aandfulde Slægt ere det.
Efter Krigen kom Managers trofaste Læge i 45 Aar: Th. Liebe
tilbage, forlovet med Frøken Anna Faurschou, en fuldkommen Type
paa denne store Slægts udmærkede Kvinder; hun blev en Pryd for
sin Mands Hjem og Slægt; i Byen virkede hun som en lys og mild
Aand, hvis Venskab man modtog med Taknemlighed. Ogsaa med
dette Hjem vare Onkel og Tante inderlig forbundne. Fjorden er
bred, man tager over % Time om at seile over den med god Vind;
Dr. Liebe havde megen Praksis paa den nordre Side af Fjorden,
det var ofte drøie Ture, mange Timer i Grødis om Vinteren, i Regn
og Mørke seilede Dr. Liebe, har aldrig sagt Nei, »kan Færgefolkene
gaa ud, kan jeg ogsaa, og det er min Pligt at følge dem«, lød altid
hans Svar, naar Venner bade ham blive hjemme. Jeg beder Onkel
Peters Børnebørn at læse Valdemar Rørdams herlige Skildring af
Helte fra 1864 saa vil de forstaa Dr. Liebe baade som Læge og Mand.
1866 indtraadte den store Begivenhed, Børnene skulde i Skole.
August havde allerede fra I860 gaaet i Randers lærde Skole, boende
hos en Familie der og nød Følgerne af, at vor Oldemoder var født
Bay, saaledes, at flere af denne udmærkede Handelsslægt aabnede
deres Hjem for Drengen, som fandt en særlig Velynder i Frue Hed
vig Bay (se Stamtavlen over Slægten Bay)2). Farmoder Abel flyt
tede hen til en Borger i Byen, hvor hun fandt et godt Hjem. Lærer
inden blev antaget, Elev fra Frøken Zahles Skole, Engeline Chri
stensen, hun var et udmærket Menneske, knyttedes stærkt til de Fa
milier, hvis Børn, hun underviste; disse vare: Borgmester Faurschous
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Pastor Bertil Gjølbye, Aarslev pr. Randers, Postfører Lauritz Carstensen, Thi
sted, Konsul Jakob Peter Welling, Mariager, Pastorinde Franziska Gjølbye,
Wilhelmine Carstensen, Konsulinde Augusta Welling. Alle tre Søstre født
Baadsgaard, Døtre af Postmester Baadsgaard, Mariager.

to Døttre, Købmand Sorvads ene Datter og Konsulens to Døttre;
Lærerinden havde sit Ophold og Skolestue hos Konsulens. Petrea
og Frantzsiska Welling vare de mest velopdragne Børn, jeg i mit
lange Liv har mødt. Louise, den ældste Datter, blev, som bekjendt
opdraget hos Tante Augustas yngste Søster, Wilhelmine, gift med
Postfører Laurits Carstensen i Thisted. Petrea lignede Onkel Peter
i Udseende. De eiede begge Onkels kjærlige Hjerte, bleve begge
Lærerinder, Franzsiska senere Sygepleierske, hun døde i en ung Al
der. Et Vers vedlægges, hvori kjærlige Venner udtrykte, hvad hun var
og hvad de følte for hende.
Paa samme Tid, Lærerinden ankom til Hjemmet, kom ogsaa jeg
som Tantes Elev i Husholdning; Fader døde da jeg var 12 Aar gam
mel. Mit Hjem gaves et halvt Aar senere til min ældste Broder. Moder
bad da Onkel Peter og Tante Augusta at tage mig uvidende, ret
uopdragne Barn i Huset for et A ar. For Børnebørns Børnene vil jeg
beskrive deres Oldemoder som Husmoder.
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Tante var klog, streng mod sig selv, fordrede derfor meget af Piger
og Elever, hvoraf hun i en Række af Aar havde een hvert Aar, som
oftest Slægtninge. Tante havde af sin fornemme Moder modtaget
de Tiders strenge Opdragelse. Dygtighed i Alt, hvad et Hus i de
Tider fordrede da man tilberedte Raavarerne selv, slagtede, bagte,
bryggede 01, spandt og vævede, dyrkede meget fine Haandarbeider,
vare Tegn paa en Dames Stand. I sit Barndoms Hjem, i Mørknings
timerne, maatte Tante og hendes to Søstre strikke Strømper til deres
to Brødre, hvis de hviskede lidt sammen, maaske om Konsulens Søn
ner, de smukke Ryttere, saa lød Moderens Ord: »Strikkepindene
staaer medens Mundene gaar«.
Tante syede alt Husets Tøi, endog Kaaber og Hatte til de smaa
Piger. Til den store Søn August syedes i den Vinter 12 Skjorter af
fint Lærred med flere Læg ned ad Brystet, som jeg skulde stikke
med 10 Traade paa Naalen i hvert Sting, Maskine begyndte man
at tale om, dens Brug i Hjemmene kom først flere Aar senere.
Tante stod op Kl. 6, om Vinteren Kl. 6i/2, iført lys Morgenkjole
(Sirts), Kappe af Mol med stivede Baand i Sløife under Hagen.
Mælken solgtes af de nævnte Køer, Tante skummede Mælken, som
var opsiet i store Lerfade, kogte Fløden, som henstilledes i smaa
Kander eller Skaale; nogle Kunder bade om at faa den varme Fløde
opheldt i deres egne Kander, de bragte hver Aften, denne Opstilling
voldte en del Besvær, der kunde let tages feil af Petersens og Jen
sens Kander; vi beundrede Tantes Velvilie og Taalmodighed, indtil
denne blev saa meget misbrugt, at hun maatte ophøre med at vise
denne Velvilie. Mad til Folkene smurte jeg i det store Spisekammer.
Kl. 71/2 drak vi alle The, efter Thebordet blev Middagen bestemt,
afveiet til bagte Boller, Kød afskaaret o.s.v. Kl. 9^ Frokost. Kl. 10
skulde vi sidde ved Sytøiet og stikke de fine Sting, Kl. lll/2 lave
Middagsmaden, Kl. 12 Middag, spadsere, naar Veiret tillod det, i
Tusmørket, The Kl. 6, Syning til Kl. 10.
Paa Dage, naar der var større Reengøring eller Vask, var Tante
altid foran, satte Tøi iblød ordne hver slags for sig, alle fine Ting,
Kapper, Kraver, Børnenes klare Kjoler og lignende dyppedes i Sæbe.vand og puttedes i dertil bestemte Poser, hvori disse fine Ting kog
tes og ikke toges ud før til Skylning,, hvorefter de ophængtes med
Tantes forsigtige Fingre. En herlig Vaskekone kom, en af de Kvin
der, som ikke findes mere, knyttet med Venskab til de Hjem, hvor
de vare Hjælpere. Ellen hed hun, havde hvide Haar og kloge Øine,
jeg tænker paa hende med Ærbødighed; i sin Tale anvendte hun
Ordsprog paa en treffende Maade. I den omtalte Bæk sattes Stigbord
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og Tøiet skylledes i det rindende Vand, ophængtes paa Snore, trukne
imellem Træerne eller bredtes ud paa Engen. Fruerne førte en stærk
Kontrol med hinandens Tøi og Ophængning. Aldrig i mit senere Liv
har jeg seet Tøi og Ophængning med en saadan, skal vi sige, Smag
og Akkuratesse, som den Tante A. fordrede paa Engen; det var en
Fryd at være med til dette Arbeide, og der skændte Tante ikke, maaske har jeg havt nogen medfødt System Sans og Evne til at føle
Glæde ved dette Arbeide.

Strygedagen
Tøiet blev sammenlagt med stor Omhu, Duge og Servietter for
drede særlige Greb for ikke at blive ulige i Hjørnerne. Rullen, kan
i Børn ikke tænke Eder, søg den hos Troels Lund, en stor firkantet
Kasse, hvori mange store Kampesten, iøvrigt som en elektrisk Rulle
med Marmorplade, denne bevæges af et Hjul, men vi, helst to Per
soner, vare Drivkraften, vi trak den tunge Kasse hen over Rullestok
kene, og naar der skulde vippes, for at skifte Stok, kunde det hende,
at en Sten flyttede sig, da var det svært atter at faa den tunge Sten
paa Plads. Tante lagde selv Duge og Servietter paa Stokken, man
spurgte ikke om hvormange Gange Rullen skulde gaa over Dugene,
de skulde være stive og blanke som Elfenbeen for at være færdige.
Jeg trak Rullens ene Ende og fandt at det var morsomt, Kræfter og
Styrke i Ryggen havde jeg. Dr. Liebe, Onkels og Tantes gode Ven,
havde været Læge hos mine Bedsteforældre, sagde, at det var den
sundeste Gymnastik, et ungt Legeme kunde faa. Stuepigen stod op
Kl. 4, tændte Ild i Strygeovnen, tog Strygebretterne frem og de med
Stearin fyldte Klude til at blanke Jernene med, naar disse vare varme
kom Tante; paa Strygedagen kogte Kokkepigen Fløden, og smurte
Maden. Vi skulde være færdige til Middagen Kl. 12, Tante strøg
Onkels og Augusts Kraver og Flipper, derefter de klare Kapper og
Alt med fine Blonder paa. Skjørter og andet Linned strøg jeg; det
vanskeligste var Sammenlægningen, den skulde passe til de bestemte
Rum i Skuffer og Skabe. Tante Augusta var en streng, men god Læ
remester, ved sit Exempel, altid at udføre sin Deel af Arbeidet fuld
kommen, aldrig at spare paa sine egne Kræfter, aldrig tagende Æren
af andres Arbeide. Tante var, som Tidsaanden bød, en ret streng
Husmoder og skændte meget. Pædagogik var en ny, næsten ukendt
Videnskab der forklaredes Intet for Eleven, der sagdes: »See paa
mig, saaledes, næste Gang maa Du gøre Arbeidet alene, brug Dine
Tanker og Din Hukommelse«.
. Disse Linier ere skrevne i det Haab, at fjerne Tiders Børn ville
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forstaa, at det er godt at være Grene paa et Stamtræ, der har sine
Rødder dybt i mangfoldige Slægters gode Egenskaber og store Dyg
tighed. For mig er det en Minderune fra det Exempel, jeg saa og den
fuldkomne Overbevisning, jeg modtog, om at Onkel Peters og Tante
Augustas Ægteskab var baaret af den store og ægte Kjærlighed, som
holder ud i Alderdommen, i Svaghed og nedadgaaende Kaar, med
Tak til Gud for det han gav og tog.
Naar det mange Aar senere lykkedes mig at løfte store Byrder,
gik Tanken altid tilbage til Tante Augusta.
Et dyrebart Minde skal endnu tilføies:
Rosenkulturen var ikke saa fremskreden dengang som nu, remon
terende Roser vare sjeldne; paa en forhenværende Distriktslæge Siem
sens Gravsted stod, de sidste Dage i Oktober nogle smukke Roser; jeg
fulgte med Tante paa Kirkegaarden, ved Synet af Roserne ønskede
Tante at kunne sende nogle til Lægens Døttre i Randers. Samme
Aften Kl. 9—10 kom der uventet Bud fra en Tilreisende, som øn
skede at leie Onkels Vogn til Randers Kl. 4 næste Morgen, Onkel
gik ud for at give Kusken Ordre, jeg tilbød at hente de omtalte Roser;
jeg har aldrig kunnet forstaa den Frygt, hvormed Kirkegaarde be
tragtes af mange. En Lygte i den ene Haand, en Kniv og Sax i den
anden og saa afsted; det forekom mig meget høitidsfuldt at betræde
den indviede Jord, Veiret var uden Blæst, mørkt med blinkende
Stjerner; faa Skridt indenfor Laagen hørtes uregelmæssige Fodtrin
og Lyden af en Stok, som stødtes haardt i Jorden; det var den kjær
lige Onkel Peter, som ikke-vilde, at hans kære Kusines Barn skulde
gaa alene, strax var det næsten en Skuffelse for mig, jeg havde glæ
det mig paa Veien til at føle Stedets Højtid; men da Forstaaelsen om
hans store Godhed og kjærlige Hjerte gik op for mig, saa maatte
jeg faderløse Barn, græde af Taknemlighed, som føles dybt nu i mit
75 Aar. Tante modtog Roserne og Lægedøttrene i Randers udtalte
megen Glæde over Gaven.
Paul Welling, Ingeniør Gustav Monberg og Carl Wilhelm Fryd
beder jeg inderlig om at levendegøre for deres Børn deres Olde
forældres Hjem, saavidt det efter min ringe Fremstilling har været
muligt at fremstille. Det er et Minde af høi Værd om et Hjem, som
gav Læ imod Livets Storme for dem, der voxede op og levede deri.
København, November 1924.
Dorthea Leth
født Secher.
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Abel Birgitte Buchhalf, f. 8/3 1787 i København, død 31/3
1870 i Mariager. Gift med Konsul Ditlev C hr. Welling,
g. 23/3 1809- Antagelig klippet af Maleren Rademacher.

Mariager
Vennen og Kunstmaleren N. Rademacher var i de faa Aar, han
deltog i Selskabslivet i Mariager, det lysende Midtpunkt, foruden at
male, klippede han Silhuetter, usigelig morsomme. Tante Augusta
eiede mange fra hans Haand; det fra den Tid morsomste forestillede
et stort Træ paa en Høi i Anlæget Munkholm, hvor Ungdommen
spadserede Morgentur, medens smaa Amoriner blæste i Trompeter
imellem Træets Grene; Personerne vare: smaa men kjendelige, den
unge Apoteker Sigurd Winther og hans endnu ikke fæstede Brud,
Tomma Lindahl, Godseier Johan Brask og Caroline Secher, hvis
Ønsker ikke opfyldtes (hun døde ung), Mine Brask, hendes Ud
valgte husker jeg ikke.
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Bispevisitats i Mariager

Besøg af Biskoppen var i de Tider en stor Begivenhed i en lille
By. Unge Mennesker fra 14 til 16 Aars Alderen skulde i Kirken
aflægge Prøve paa deres Kundskaber i den kristne Tro; I Skolerne
skulde Børnene først høres i Bibelhistorie, derefter i andre Kund
skaber.
Præstegaardens Frue havde stor Examen i Kogekunst og til Hjælp
for den hentedes Købstadens første Kogekone; Bispegildet var det
fornemste, som holdtes i Byen. Lax fra Randers, Raadyr og Harer,
mange Arter Fuglevildt, de bedste Gravenstener og store Kager gav
Møde paa Bordet. Amtets Præster med Fruer, ærbødige Degne uden
Madammer, Kirkeeiere og andre Godseiere med meget naadige Fruer
iførte store Krinoliner og Kjoler med lange Slæb, Kapper med lange
og brede flagrende Baand i stærke Farver. Jo! der var en Pragt og
Værdighed.
Rademacher afsluttede denne herlige Bispedag med at klippe en
Silhuet, der fremstillede en bred Seng med Baldakin over. I et Bjerg
af Dyner sidder Biskoppen med Nathue paa; ved Sengens Fod
ende staaer Præstefruen i førnævnte Paaklædning og en Armstage
med tændte lys i hver Haand spørgende: »om Biskoppen nu ligger
rigtig godt«.

Af Gjerrild-Hemmed Skole- og Degnehistorie
VED LÆRER A. M. EGESKOV, GJERRILD

Omgivet af Kattegats Vande paa den ene Side og delvis af Godset »Benzon«s Skove paa den anden Side ligger Gjerrild-Hemmed Sogne paa Djurs
lands nordøstlige Hjørne. Om Skolevæsenet gennem Tiderne paa denne Plet,
hvis geografiske Beliggenhed maa siges at være noget afsondret og indeklemt,
skal her gengives nogle Træk, dels efter mundtlig Overlevering, dels efter
det Stof, gamle, gulnede Blade velvilligst aabenbarer for den, der søger.

DEGNEBOLIG OG SKOLEHUS
En nogenlunde fast Ordning af Skolevæsenet i Gjerrild Sogn kan
paapeges omtrent samtidig med, at Frederik den Fjerde opførte Ryt
terskolerne. I 1724 lod Greve Christen Scheel til Grevskabet »Scheel«
opføre Skoler paa sit Gods, bl. a. i Gjerrild, hvor han byggede en
Skole i den østlige Udkant af Byen, nær ved Kirken. Denne Skole
bygning eksisterede indtil for nogle Aar siden, da den blev solgt til
Nedbrydning, efter at den i en Aarrække havde gjort Tjeneste som
Arbejderbolig, siden den i 1855 var nedlagt som Skole1).
Hvor der er blevet holdt Skole før denne Bygnings Opførelse, er
usikkert. Derimod mener man at kunne paavise2), at Sognedegnen
i gamle Dage havde Bolig i »Degneboelet«, hvoraf en Rest endnu
findes og tjener som Udhus vecj den nuværende Skolebygning. Dette
gamle Hus, der bestaar af Bindingsværk, er gennem Tiderne blevet
saa vel vedligeholdt, at det altsaa endnu er i brugbar Stand. Som et
Eksempel paa, hvor udførligt man fra gammel Tid gik til Værks,
naar man optegnede de Forbedringer, et saadant Hus underkastedes,
anføres efterstaaende Udskrift af Scheels Birks Justitsprotokol angaaende Syn over Gjerrild Degnebolig 1741:
»Fredagen den 21 Aprillj Anno 1741.
Dommer Mickael Christopher Arnet, Skrifuer Herman Ponick,
8te mænd, Peder Pedersen, Peder Bilde, Jens Krogh, Michell Bilde,
Olluf Albech, Niels Ollufsen, Hans Hansen og Peder Baldhersen
alle af Veggersløf.
Paa Høy velbaarne Hr. Grefve Jørgen Scheel, Grefve til Gref-
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Det gamle Degneboel i Gjerrild.

skabet Scheel, Stamherre til Stamhuset Estrup, Herre til Ulstrup,
Himmelstrup og Wischum etc. hands veigne fremkom for Retten
Fuldwg S. Christian Hiøring ved Scheel og Producerede En udtagen
Rettens Stefning af Dato 6 Aprillj sidst, Contra afgangene Jacob
Fredberg forrig Degn i Gierild hands Arfvinger, Hvilchen Stefning
hand med sin forkyndelses paaskrift begierede for Retten maatte
læses paaskrifves og acten tilførres vide folio.
De Indstefnte blef af Retten 3 Gang paaraabt, om de eller
nogen paa deres veigne var tilstede som hafde noget mod det produ
cerede Stefnemaal at Desputere eller benægte, Mens ingen møtte, som
i andledning af Stefnemaalez Indhold begierede Hiøring det Retten
vill udmælde hanem 4 uvillig Siunsmænd at møde I Gierild Bollig
Tirsdagen d 25 Aprillj førstkommende ved 10 Slet for middag, for
at Siune og besigtig bew Degne Bolligs Bygnings brøstfældighed,
sampt at forklare for hvad Penges Summa de ved deres Siun eragter
bew Degne Bollig kand i forsvarlig Stand settes for, og samme deres
Siun efter foreviisning Saa lov forsvarlig at forrette, som de trøster
sig till ved Eed her inden Retten neste Tingdag der Efter at afhiemble
hvorudi Hiøring var Rettens Assistence begierendes, Retten Kunde
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icke Nægte Edle S. Hiørings Begiering, Mens til det forlangende
Siun at forrette blev udmeldt Jens Pedersen Ovesen, Søren Pedersen,
Peder Rasmussen Hiulmand og Olle Albech alle af Gierild, som
andbefahles herved at møde i Degne Bolliget udi Gierild førstkom
mende 25 Aprillj der at Siune og besigtige hvad brøstfældighed der
maatte findes paa og udi berø Degne bolligets tilhørende huusse,
Saaledis som de agter at være andsvarlige, og Samme Deres Siunis
forretning her for Retten at afhiemble nest Tingdag .. .
Anno 1741 den 25 Aprillj vahre vij underskrefne Sørren Peder
sen, Jens Pedersen, Peder Hiulmand og Olle Albech alle af Gierild
efter Rettens udmeldelse den 21^ dito nest tilforn forsamblet udi
Degne Boliget i bemte Gierild for dends paastaaende Huuses og
bygnings brøstfeldighed at Siune og Taxere, Hvor da i ofverværelse
af Degnen, Hæderlig og Vellærde Eric Grænaae og Mademoiselle
Karren Jacobsdatter Fredberg blef forrettet som følger, først begaf
vi os til Isteraden eller Stuehuuset bestaaende af 11 fag paa Norder
side af samme huus er Åre Stolper gandske brøstfeldig og utienlig saa
at der till vill forskaffes Åre Nye Stolper till huusets Reparation som
Høynødvendig behøfver hielp og vill støchet af bem/^ Stolper Koste
24 Sk. er 1 Rd. paa samme side af Huuset udfordres til dessens for
bedring 30 allen Brede eller fodstøche a allen 12 Sk. er 3 Rd. 4 Mk.
8 Sk., 7 allen Rimmer a 6 Sk. er 2 Mk. 10 Sk., Paa øster ende af
Huuset behøfves 6 allen Brede a 12 Sk. er 4 Mk. 8 Sk., Paa den

Gjerrild Skole, opført 1724 af Greve Christen Scheel
(tidligere gengivet i Gjerrild Sogns Historie, 1922)
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Sønder side fattes 30 allen Rim a 6 Sk. er 1 Rd. 5 Mk. 4 Sk., 3de Stok
per a 24 Sk. er 4 Mk. 8 Sk. 24 allen Brede a 12 Sk. er 3 Rd., 5 sto
cher bielcher a 2 Mk. er 1 Rd. 4 Mk., Paa væster Ende af Samme
huus mangler 10 allen Brede a 12 Sk. er 1 Rd. 1 Mk. 8 Sk., 3 gaule
stolper a 1 Mk. er 3 Mk., 10 Kobbel Sparrer a 2 Mk. er 3 Rd. 2 Mk.,
10 tyldter legter til bew Huusets Forbedring a tyldten 3 Mk. er 5 Rd.,
49 trauf tag a 1 Mk. er 8 Rd. 1 Mk., 2 Tyldter Dieller til Loftets
reparation og vindschierne paa Huuset a 9 Mk. er 3 Rd. Till tæchemanden for Huuset at tæche som vi eragter Kand skee i fem Dage
a dagen paa hands Egen Kost 24 Sk. er 1 Rd. 1 Mk. 8 Sk., en opsticher a dag 12 Sk. er 3 Mk. 12 Sk., til Simmer at Sye tæchet med
vil behøfvis 8i/2 trauf tag a 1 Mk er 1 Rd. 2 Mk. 8 Sk., till en Handtlanger at tiene Tæchemanden og Sincerer at Snoe 3 Mk. 12 Sk.,
Tømmermanden for huuset paa Tømmerverchet at reparere med Egen
Kost og hielp sampt for vægene at vendre og kline med videre vil i
Ringeste have 10 Rd. Skorstenen Sampt oven og Kølle Som at Nye
vill opsettes, i henseende til dets Slette tilstand vil til visse koste 16
Rd. Dernest eftersaa vi det Huus som staar paa østre side I Degne
boligen bestaaende af 11 fag, till hvis Nødvendig reparation behøfvis
efterfølgende: 5 stolper paa østre side af Huuset a 24 Sk. er 1 Rd.
1 Mk. 8 Sk., 10 allen Rimmer a 6 Sk. er 3 Mk. 12 Sk., 16 allen
Brede a 12 Sk. er 2 Rd., paa væstre side af Samme huus behøfves
16 allen Brede a 12 Sk. er 2 Rd., 2 stolper a 24 Sk. er 3 Mk., 1 Løsholt 1 Mk., 10 allen Rimme a 6 Sk. er 3 Mk. 12 Sk., paa Norder
Ende behøfvis 9 allen Brede a 12 Sk. er 1 Rd. 12 Sk., 2 Stolper
a 1 Mk. er 2 Mk., 4 Par Sparrer a 2 Mk. er 1 Rd. 2 Mk., $y2 tylt
Legter a 3 Mk. er 2 Rd. 4 Mk. 8 Sk., 5 Haand bielcher a 7 Sk. er
2 Mk. 3 Sk., 66 trauf tag a 1 Mk. er 11 Rd., Tæchemanden for
Taget at Tæche som vi Siuntes Kunde lade sig giøre I 6 dage a dagen
paa Egen Kost 24 Sk. er 1 Rd. 3 Mk., opsticheren a dagen 12 Sk.
er 4 Mk. 8 Sk., Handtlangeren ligesaa a 12 Sk. er 4 Mk. 8 Sk. Tøm
mermanden og Plidzfolchene for samme huus paa Tømmerverchet
at reparere med videre, Saa som Samme først at nedtage, veggene at
staufre og vendre vill i aller ringeste have 3 Rd., det 3die huus som
staar paa væstre side Degneboliget, Kunde vi ei med Billighed Taxere for nogen brøstfel dighed i henseende idtzige degn Monsieur
Grænaae det for Kort tid siden med Bekostning har ladet det af
Nye opbygge og er I Skichelig og god stand. Summa 94 Rd. 2 Mk.
13 Sk. At vi vores Siun Saaledis som foreskrefvet staar hafver for
rettet det lovligst og Rætteste vi vidste at See og Skiønne kunde
uden at fornærme arfvingerne, det bekræfter vi med vore Hænders

LVI

Gjerrild-Hemmed Skole- og Degnehistorie

25

underskrift og for Rætten Eedelig vil afhiemble til samme Ende.
Datum Gierild ut Supra.
Jens Pedersen, Søren Eskilssen, Peder Rasmussen, Olluf Albech«.

I over 100 Aar tjente den af Grev Scheel opførte Bygning som
Skole i Gjerrild, den, der i vor Tid benævnedes som den »Gamle
Skole«. I 1830erne fremkom der fra flere Beboere Kravet om, at
Børnene fra Brøndstrup og Emmedsbo paa Grund af den lange Skole
vej maatte faa anvist Skole andetsteds, og saa vidt man kan skønne,
oprettedes der efter nogen Forhandling den saakaldte Hjælpeskole
i Brøndstrup. Af Skolekommissionsprotokollen for Gjerrild Sogn ses,
at et Hus paa Brøndstrup Mark blev restaureret og omdannet til
Skole. Omkostningerne hermed samt Hjælpelærerens Løn meddeles
senere under »Ligning«. Hvor længe denne Hjælpeskole eksisterede,
vides ikke med Sikkerhed.
Efterhaanden som Tiden skred, kunde den gamle Skole ikke læn
gere svare til Tidens Fordringer, og i 1853 blev Spørgsmaalet angaaende Opførelse af en ny Skole behandlet af Gjerrild Sogneforstanderskab. Disse Drøftelser gengives her efter Sogneforstanderskabets Forhandlingsprotokol:
Ved et Møde den 1. Decbr. 1853 vedtog Sogneforstanderskabet,
at en ny Skolelærerbolig og Skole skulde opføres i Gjerrild, og som
skulde ligge langs Gaden ud for den nuværende Degnebolig. Byg
ningen skulde opføres af Grundmur efter nærmere Overslag og Teg
ning til næste Aars Sommer. Til Bestridelse af Udgivterne ved denne
Bygning vedtoges det, at der skulde optages et Laan af 1000 Rd., og
om dette Laans Erholdelse lovede Sognepræsten at ansøge vedkom
mende Autoritet, ligesom han og overdroges at foranledige affattet
Tegning til og Overslag paa Bekostningerne ved Skoleboligens Opfø
relse. Endvidere vedtoges, at Beboerne skulde levere den nødvendige
Langhalm til Bygningen samt selv besørge Transporten af Materialierne, hvorimod det fornødne Haandlangerabejde skulde bortliciteres til
ligemed Skolens Opførelse.
Møde 20. Marts 1854: Skoledirectionen af 9. Januar meddelte
Communication af Ministeriets Skrivelse af 1ste f.M., hvormed remit
teres Overslag og Tegning af en ny Skolebygning i Gjerrild med
Tilkjendegivende, at samme approberes paa nogle smaa Ændringer
nær, samt at et Laan af Kommunen maa optages paa 1000 Rd. til
Bestridelse af Udgivterne ved Skolebygningens Opførelse, og at dette
Laan maa tilbagebetales i 15 Aar med 1/15 Deel aarlig foruden
Renter.
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Sønder side fattes 30 allen Rim a 6 Sk. er 1 Rd. 5 Mk. 4 Sk., 3de Stol
per a 24 Sk. er 4 Mk. 8 Sk. 24 allen Brede a 12 Sk. er 3 Rd., 5 sto
cher bielcher a 2 Mk. er 1 Rd. 4 Mk., Paa væster Ende af Samme
huus mangler 10 allen Brede a 12 Sk. er 1 Rd. 1 Mk. 8 Sk., 3 gaule
stolper a 1 Mk. er 3 Mk., 10 Kobbel Sparrer a 2 Mk. er 3 Rd. 2 Mk.,
10 tyldter legter til bem Huusets Forbedring a tyldten 3 Mk. er 5 Rd.,
49 trauf tag a 1 Mk. er 8 Rd. 1 Mk., 2 Tyldter Dieller til Loftets
reparation og vindschierne paa Huuset a 9 Mk. er 3 Rd. Till tæchemanden for Huuset at tæche som vi eragter Kand skee i fem Dage
a dagen paa hands Egen Kost 24 Sk. er 1 Rd. 1 Mk. 8 Sk., en opsticher a dag 12 Sk. er 3 Mk. 12 Sk., til Simmer at Sye tæchet med
vil behøfvis 81/2 trauf tag a 1 Mk er 1 Rd. 2 Mk. 8 Sk., till en Handtlanger at tiene Tæchemanden og Simmerer at Snoe 3 Mk. 12 Sk.,
Tømmermanden for huuset paa Tømmerverchet at reparere med Egen
Kost og hielp sampt for vægene at vendre og kline med videre vil i
Ringeste have 10 Rd. Skorstenen Sampt oven og Kølle Som at Nye
vill opsettes, i henseende til dets Slette tilstand vil til visse koste 16
Rd. Dernest eftersaa vi det Huus som staar paa østre side I Degne
boligen bestaaende af 11 fag, till hvis Nødvendig reparation behøfvis
efterfølgende: 5 stolper paa østre side af Huuset a 24 Sk. er 1 Rd.
1 Mk. 8 Sk., 10 allen Rimmer a 6 Sk. er 3 Mk. 12 Sk., 16 allen
Brede a 12 Sk. er 2 Rd., paa væstre side af Samme huus behøfves
16 allen Brede a 12 Sk. er 2 Rd., 2 stolper a 24 Sk. er 3 Mk., 1 Løsholt 1 Mk., 10 allen Rimme a 6 Sk. er 3 Mk. 12 Sk., paa Norder
Ende behøfvis 9 allen Brede a 12 Sk. er 1 Rd. 12 Sk., 2 Stolper
a 1 Mk. er 2 Mk., 4 Par Sparrer a 2 Mk. er 1 Rd. 2 Mk., 5^2 tylt
Legter a 3 Mk. er 2 Rd. 4 Mk. 8 Sk., 5 Haand bielcher a 7 Sk. er
2 Mk. 3 Sk., 66 trauf tag a 1 Mk. er 11 Rd., Tæchemanden for
Taget at Tæche som vi Siuntes Kunde lade sig giøre I 6 dage a dagen
paa Egen Kost 24 Sk. er 1 Rd. 3 Mk., opsticheren a dagen 12 Sk.
er 4 Mk. 8 Sk., Handtlangeren ligesaa a 12 Sk. er 4 Mk. 8 Sk. Tøm
mermanden og Plidzfolchene for samme huus paa Tømmerverchet
at reparere med videre, Saa som Samme først at nedtage, veggene at
staufre og vendre vill i aller ringeste have 3 Rd., det 3die huus som
staar paa væstre side Degneboliget, Kunde vi ei med Billighed Taxere for nogen brøstfeldighed i henseende idtzige degn Monsieur
Grænaae det for Kort tid siden med Bekostning har ladet det af
Nye opbygge og er I Skichelig og god stand. Summa 94 Rd. 2 Mk.
13 Sk. At vi vores Siun Saaledis som foreskrefvet staar hafver for
rettet det lovligst og Rætteste vi vidste at See og Skiønne kunde
uden at fornærme arfvingerne, det bekræfter vi med vore Hænders
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underskrift og for Rætten Eedelig vil afhiemble til samme Ende.
Datum Gierild ut Supra.
Jens Pedersen, Søren Eskilssen, Peder Rasmussen, Olluf Albech«.
I over 100 Aar tjente den af Grev Scheel opførte Bygning som
Skole i Gjerrild, den, der i vor Tid benævnedes som den »Gamle
Skole«. I 1830erne fremkom der fra flere Beboere Kravet om, at
Børnene fra Brøndstrup og Emmedsbo paa Grund af den lange Skole
vej maatte faa anvist Skole andetsteds, og saa vidt man kan skønne,
oprettedes der efter nogen Forhandling den saakaldte Hjælpeskole
i Brøndstrup. Af Skolekommissionsprotokollen for Gjerrild Sogn ses,
at et Hus paa Brøndstrup Mark blev restaureret og omdannet til
Skole. Omkostningerne hermed samt Hjælpelærerens Løn meddeles
senere under »Ligning«. Hvor længe denne Hjælpeskole eksisterede,
vides ikke med Sikkerhed.
Efterhaanden som Tiden skred, kunde den gamle Skole ikke læn
gere svare til Tidens Fordringer, og i 1853 blev Spørgsmaalet angaaende Opførelse af en ny Skole behandlet af Gjerrild Sogneforstanderskab. Disse Drøftelser gengives her efter Sogneforstanderskabets Forhandlingsprotokol:
Ved et Møde den 1. Decbr. 1853 vedtog Sogneforstanderskabet,
at en ny Skolelærerbolig og Skole skulde opføres i Gjerrild, og som
skulde ligge langs Gaden ud for den nuværende Degnebolig. Byg
ningen skulde opføres af Grundmur efter nærmere Overslag og Teg
ning til næste Aars Sommer. Til Bestridelse af Udgivterne ved denne
Bygning vedtoges det, at der skulde optages et Laan af 1000 Rd., og
om dette Laans Erholdelse lovede Sognepræsten at ansøge vedkom
mende Autoritet, ligesom han og overdroges at foranledige affattet
Tegning til og Overslag paa Bekostningerne ved Skoleboligens Opfø
relse. Endvidere vedtoges, at Beboerne skulde levere den nødvendige
Langhalm til Bygningen samt selv besørge Transporten af Materialierne, hvorimod det fornødne Haandlangerabejde skulde bortliciteres til
ligemed Skolens Opførelse.
Møde 20. Marts 1854: Skoledirectionen af 9. Januar meddelte
Communication af Ministeriets Skrivelse af 1ste f.M., hvormed remit
teres Overslag og Tegning af en ny Skolebygning i Gjerrild med
Tilkjendegivende, at samme approberes paa nogle smaa Ændringer
nær, samt at et Laan af Kommunen maa optages paa 1000 Rd. til
Bestridelse af Udgivterne ved Skolebygningens Opførelse, og at dette
Laan maa tilbagebetales i 15 Aar med 1/15 Deel aarlig foruden
Renter.
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I en Skrivelse fra Randers Amtshus af 28. f.M. underrettedes For
standerskabet om, at Amtsraadet ikke dristede sig til for Tiden at
give noget bestemt Løfte om det ansøgte Laan af 1000 Rd. til Gjer
rild Skolebygning.
Med Hensyn til, at Kommunen ifølge ovenmeldte Amtsskrivelse
ikke saa nogen Vished for, naar det kan erholde det til Skolebyg
ningens Opførelse ansøgte Laan, som og, at det vilde medføre flere
Vanskeligheder med strax at paabegynde Opbyggelsen af en ny Skole,
saa vedtog Forstanderskabet, at Opførelsen skulde udsættes til næste
Aar, og da imidlertid eller i Slutningen af dette Aar at lade foretage
Licitation over Materialiernes Anskaffelse og Arbejdets Udførelse.
Møde 22. Januar 1855: Til Underskrift fremlagde Formanden Con
ditioner til Licitationen over Gjerrild Skoles Opførelse. Det ved
toges at søge om et forøget Laan til Skolelærerboligens Opførelse i
Gjerrild paa 400 Rd.
Møde 12. Marts 1855: Den til i Dag berammede Licitation over
den nye Skolebygnings Opførelse dette Forsommer blev afholdt. Det
derved gjorte mindstbegjærede Bud af Muurmester Cramer af Grenaa
med 1880 Rd. blev enstemmig af Forstanderskabet antaget.
Møde 2. Juli 1855: Til Protocollen blev fremlagt Randers Amtshuus’ Skrivelse af 29. Mai d.A., hvorved det er indrømmet Gjerrild
Pastorats Commune til Opførelse af en Skole i Gjerrild et Laan af
Amtets Fattigkasse paa 1000 Rd. imod behørig Obligations Udste
delse af Sogneforstanderskabet paa Communens Vegne. Denne Skri
velse tilligemed en Copie af den af Forstanderskabet under Ilte f.M.
paa det omhandlede udstædte Obligation blev fremlagt til Protocollen.
Med Hensyn til det begjærte Laan af 400 Rd. til Skolens Opfø
relse, da havde Amteterklæret, at ei kunde erholdes af Amtsfattig
kassens Midler førend til Ilte Decbr. d.A., men da Forstanderskabet formodede, at den gamle Skolebygning med Haveplads skulde
blive bevilget solgt til en saa høj Pris, at det anførte yderligere Laan
muligt derved kunde undgaaes, saa blev det bestemt, at hvis man fik
Brug for flere Penge end paalignet er, at optage et privat Laan, som
da vil være at forrente af Communen, til Tilbagebetaling finder Sted.
Formanden bemærkede, at Gaardmand Peder Kaag i Gjerrild havde
lovet at ville forstrække Skolekassen med 400 Rd. fra Ilte f.M. til
Ilte Dec. d.A. mod lovlig Rentes Erlæggelse.
Møde 6. August 1855: Den ny Skolebygning i Gjerrild var under
21. f.M. af Entreprenøren bleven afleveret og af Sogneforstanderska
bet antaget som forsvarlig opført overensstemmende med Overslag
og Licitations conditionerne. Til Dækning af Licitationssummen hav-
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de Forstanderskabet seet sig nødsaget til at gjøre et yderligere Laan
af Peder Kaag i Gjerrild paa 600 Rd. at betale tilbage Ilte Dec. med
Renter fra Ilte Juni d.A., og hvorfor Forstanderskabet paa Communens Vegne havde udstedt Obligation. Den hele Licitationssum, 1880
Rd., var saaledes afgjort efter forevist Kvittering fra Entreprenøren,
Muurmester Cramer, af Grenaa.
Møde 11. Februar 1862: Sognepræsten Hr. Provst Koch fremkom
med Forslag om, hvorvidt der til næste Sommer skulde bygges en
ny Skole i Gjerrild Sogn paa Grund af at Børneantallet nu fortiden
i bemeldte Sogn var voxet til 106 Stk., hvilket formedelst at Lovgiv
ningen paabyder samme som og den Gavn, saadant vilde være for
Undervisningen, blev bestemt, at en Tilbygning paa 5 Fag til Gjer
rild Skole skulde opføres, som efter et modtaget Overslag vilde koste
cirka 500 Rd. foruden Materialiernes Tilvejebringelse paa Pladsen
samt Langhalm, som vedtoges at skulle præsteres af Pastoratets Be
boere efter Ligning. Da Pastoratets Beboere ei formedelst den høie
Udgivt de allerede har til Pastoratets Skolevæsen kunde udrede denne
Udgivt uden at optage Laan, blev det bestemt, at der af Amtsfattig
kassen skulde ansøges om et Laan paa 500 Rd. til 4 proc. aarlig
samt Summens Afbetaling i 15 Aar, hvilket Hverv blev overdraget
Hr. Provst Koch at udføre.
Møde 22. Mai 1862: Dette Møde var anlediget ved, at der skulde
træffes Accord med Muurmestere, Tømrer og Snedkere om Opførelse
af 5 Fag Huus i den vestre Ende af Gjerrild Skolebygning. Accord
blev afsluttet med efternævnte Haandværkere, som følger: Muurme
ster Marthinus, Grenaa, overtog Muurarbejdet for en Pris af 61 Rd.,
Snedker Thustrup Snedkerarbejdet for 69 Rd. og Tømrer P Andersen
Tømmerarbejdet for 38 Rd. Alt færdig til Aflevering senest 8.
Juli d.A.
Møde 18. Juli 1862: Formanden anmeldte at have som Sognetaxationsmand i Forening med Tømmermand P. Andersen foretaget
en Taxationsforretning over de 5 Fag nye Huus ved Gjerrild Skole,
saaledes at Bygningen forsikkredes i Landbygningernes almindelige
Brandforsikring for 650 Rd. Til Slutning afsluttedes Accord med
Tømmermændene P. Andersen og Thor Rasmussen om Leverance af
5 Skoleborde paa 41/2 Alen lange og et Catheter, Skolebordene til en
Pris af 5 Rd. pr. Stk., 7 Rd. for Cathetret, og 4 Rd. for en Tavle
og en Bogreol. —

Som nævnt maa man formode, at den saakaldte Hjælpeskole en
Tid fungerede i et Hus i Brøndstrup. Den Tid kom, da Beboerne i
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Brøndstrup og Emmedsbo fremsatte Planer om at faa oprettet en
egentlig Skole i Brøndstrup. I 1903 behandlede Sogneraad og Skole
kommission et Andragende herom, men fandt ikke Planerne tilfreds
stillende. Sogneraadet tog Sagen under Overvejelse og fandt som den
bedste Løsning paa Spørgsmaalet, at Gjerrild Skole omændredes til
en Enelærerskole, og at der yderligere opførtes en ny Enelærerskole
paa et belejligt Sted i Kommunen. Efter nogen Drøftelse af Forhol
dene blev en Byggeplads udpeget, og den 6. Juni 1904 blev denne
beset af Sogneraadet. Forhandlingsprotokollen meddeler herom:
»Raadet tog den til Byggegrund med Have for den nye Skole i
Stokkebro udsete Jordlod i Øjesyn. Lodden udgjør en Del af Hovedgaarden Benzons Mark; den er i/2 Td. Land stor. Besidderen af Stam
huset Benzon, Hr. S. E. de Mylius, var tilstede, og Raadet blev enig
med denne om, at Lodden indtil videre lejes af Sogneraadet, saaledes
at Lejemaalet kan opsiges fra begge Sider med l/2 Aars Varsel til en
1. April eller 1. Oktober. Naar Opsigelse finder Sted, er Raadet be
rettiget til at forlange Lodden udstykket fra den omgivende Mark
enten i dens nuværende Skikkelse eller med en Udvidelse efter Raadets Ønske, saaledes at den bliver indtil 1 Td. Land, og tilskjødet
Raadet for en Kjøbesum, der i Mangel af mindelig Overenskomst
fastsættes paa samme Maade som Lejen. — Med Hensyn til Lejen
enedes Raadet med Stamhusbesidderen om, at denne erlægges med
det Beløb, som vil være at tilsvare Forpagteren af Hovedgaarden for
Afsavn af Jorden, Ulemper m. v. — Forpagteren, Hr. Henriksen,
var tilstede, men da der ikke kunde opnaas Overenskomst med ham
om Lejens Størrelse, bestemtes det at lade den ham tilkommende
Erstatning fastsætte af Jordboniteringsmændene«. —
Der indkom tre Tilbud paa Arbejdet med Opførelsen af Stokkebro
Skole, nemlig fra Murer J. Falk Børgesen, Grenaa, 11.300 Kr., Murer
Jens Jensen m. fl., Veggerslev, 10.800 Kr., og Tømrer- og Snedker
mester A. Bilde, 10.497 Kr. Sidstanførte Tilbud antoges. Byggeriet
kom derefter i Gang, og til November 1904 stod den nye Skole fær
dig. Til Dækning af Udgifterne ved Skolens Opførelse optog Kom
munen i Sparekassen for Randers By og Omegn et Laan paa 12.000
Kr. at forrente med 4i/2 pCt. p.A. Til paa Sogneraadets Vegne at
møde paa Sparekassens Kontor i Randers for at underskrive den Obli
gation, der blev at udstede for Laanet, samt at modtage Laanesummen, bemyndigedes Sognerådsmedlemmerne: Gaardfæsterne Jens
Bager af Gjerrild og Peder E. Christensen af Brøndstrup.
Der gik ikke ret mange Aar, før det paa Grund af Børneantallets
Stigning viste sig nødvendigt atter at foretage en Ændring af Skole-
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forholdene i Gjerrild Sogn. Forhandlingerne desangaaende resulterede
i, at der vedtoges ansat en Forskolelærerinde, fælles for Gjerrild og
Stokkebro Skoler, samt at Stokkebro Skole skulde udvides med eet
Klasseværelse og Lærerindebolig. I Gjerrild skulde Forskolelærer
inden undervise i det Lokale, som stod tomt, siden Andenlærerembe
det ophævedes.
Der indkom kun eet Tilbud paa Byggearbejdet, nemlig fra Tømrer
mester P. Clausen, Gjerrild, paa 7.560 Kr. Dette Tilbud antoges, og
nævnte Udvidelse foretoges i 1913. Siden da har der været Forskole
lærerinde i Gjerrild-Stokkebro.
Den første Skolebygning i Hemmed skal paa et vist Tidspunkt byg
ningsmæssigt set have været af en saadan Beskaffenhed, at Læreren
fremførte Klage herover. Samtidig fremkom Spørgsmaalet om Sko
lens Flytning. Under 15. November 1854 havde Fjellerup Pastorat
gennem Amtsskoledirektionen tilstillet Gjerrild Pastorats Sogneforstanderskab et Andragende om, at Hemmed Skole flyttedes til Bønnerup By, Hemmed Sogn (hvor der dengang ingen Skole var), og
at Distrikterne Tvedhuse og Kukkerhuse i Giesborg Sogn skolemæs
sigt maatte henlægges under den derefter nyopførte Skole i Bønnerup.
Behandlingen af dette Andragende trak længe ud. Til Forstander
skabets Forhandlingsprotokol var ved et Møde den 27. Juli 1857
fremlagt »Amtsskoledirectionens Skrivelse af 23. dennes, hvorved
Directionen afæsker Sogneforstanderskabets Erklæring om og hvor
vidt Forstanderskabet nu, med Hensyn til at Skoleraadet har indrøm
met en aarlig Understøttelse af 100 Rd. i 5 Aar, samtykker i Hemmed
Skoles Flytning til Bønnerup«.
Den Skrivelse, Forstanderskabet i Gjerrild tilstillede Skoledirek
tionen, gengives her ordret efter forannævnte Forhandlingsprotokol:
Til Den høie Skoledirection for Rougsø md. fl. Herreder
i Randers Amt.
Den med Amtsskoledirectionens Skrivelse af 20de September d.A.
fulgte Erklæring fra Fjellerup Pastorats Sogneforstanderskab angaaende Hemmed Skoles paatænkte Flytning til Bønnerup har vi den
Ære allerærbødigst at tilbagesende ledsaget med vor Erklæring over
samme, og idet vi henholder os dertil og vores tidligere afgivne Er
klæringer, kan vi for vort Vedkommende ikke billige Hemmed Sko
les Flytning.
Med Hensyn til den høie Skoledirections Bemærkning i ærede
Skrivelse af 20de August d.A., om at Forstanderskabet skulde, i Til
falde Hemmed Skole forbliver hvor den er, være betænkte paa enten
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at opføre en ny Bygning dersteds, eller at den nuværende med en
fuldstændig Ombygning bringes i lovmæssig Stand, samt at et af
disse Alternativer bragt til Udførelse 1859, — da maa Sogneforstanderskabet tillade sig at udtale, at Communens Formues Omstændig
heder ikke er af den Beskaffenhed, at den saaledes kan udrede en
saa betydelig Udgivt, som slig Fornyelse af Skolebygningen vilde
medtage, cirka 2000 Rd., men nødsages til at optage et Laan af mindst
1500 Rd., og da et saadant i denne knappe Pengetid ei kan ventes
at faaes for Private, maa vi andrage paa, at det maatte tillades os at
optage et sligt Laan af en offentlig Kasses Midler, med aarlig Rente
4 prC. og et Kapitalafdrag af 1/15 Deel aarlig.

Gjerrild Pastorats Sogneforstanderskab, den Ilte Oct. 1858.
Sass.
Henriksen. Peder Bolther. Jens Rasmussen.
Mikkel Møller. Rasmus Kaag. Henrik Nielsen. Mikkel Knold.
Til denne Skrivelse føjedes følgende Erklæring:
Naar Gjerrild Pastorats Sogneforstanderskab tidligere forsøgte at
værge Kommunen mod den Sag, der her er Gjenstand for Fjellerup
Sogneforstanderskabs Andragende »Hemmed Skoles Flytning til
Bønnerup«, har det fornemlig grebet til at gjøre opmærksom paa de
forøgede Udgivter, som denne Forandring vilde paaføre Skolevæse
net, uden at det i nogen Henseende vandt noget derved, idet man
tillod sig at mene, at naar en Commune ikke selv kunde bestride
de til dens Tarv sigtende Foranstaltninger, maatte der vel kunne
findes en anden og billigere Maade at hielpe den paa, end ved at
lægge Byrder paa en Nabocommune, og dertil en saadan, der med
Rette turde mene at have nok i sin egen Byrde. Man tænke sig ikke,
at man under denne Sags Forhandling nogensinde skulle komme i
det Tilfælde at maatte bestride den Mening, der heelt igjennem det
foreliggende Andragende vil gjøre sig gjeldende: at GjerrildHemmed Commune vil høste pecuniære Fordele ved den forestaaende
Forandrings Iværksættelse.
Hvor indlysende det ærede Sogneforstanderskab end maatte tro at
have gjort Rigtigheden af denne Mening, medens det nok har været
ukjendt med Forhold, der ligge os nærmere, og som formeentligen
bør komme med i Betragtning, saa kunne vi dog ikke tiltræde den
og maa tillade os at anføre vore Grunde der imod.
Naar Fjellerup Sogneforstanderskab, for at begrunde denne Me
ning, gaar ud fra som noget, der er givet, at Hemmed Skolebygning
er saa maadelig og saa lidet svarende til de Fordringer, der nu gjø-
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res til Skolebygninger, at der om ikke lang Tid vil være at opføre
en aldeles ny Skolebygning, da maa det indrømmes, at Skolebygnin
gen ikke svarer til Tidens Fordringer, ligesom man vel ogsaa kan
forlange indrømmet, at Tiden i sine Fordringer stundom bør rette
sig noget efter Omstændighederne.
Det maa endvidere indrømmes, at Skolebygningen kun er af middelmaadig Beskaffenhed, men hvad om den nu ved en fuldstændig
Ombygning kunde blive baade stærk og nogenlunde tidssvarende —
og dette ansee vi ikke for umuligt — saa vilde da de dertil medgaaende Omkostninger kun betyde lidet i Forhold til dem, som vilde
medgaa til Opførelsen af en ny Skolebygning med dertil hørende
Udhuse, til Haveanlæg, Brolægning, Brøndsætning og flere Gang
stiers Anlæggelse. Brønden, hvor Skolen maatte opføres, vilde, forsåvidt man derom kan have en Mening, komme til at gaae i en Dybde
af 20—30 Alen, og den ene Skolesti vilde blive at anlægge i en
Strækning af 600 Alen over et Kjær, hvor Vandstanden om Vin
teren stundom naar til 1 Alens Høide.
Endnu have vi at gjøre opmærksom paa een Ulempe, der vil følge
med Hemmed Skoles Flytning, at Kirkesangeren i Hemmed vil,
hvergang kirkelige Forretninger kalde ham fra sin Skole, faa over
2/3 Mil at tilbagelægge inden han igjen naar sit Hjem, en Gene
baade for ham og Skolen, som neppe ganske tør oversees.
Endelig vil denne Forandring med Hemmed Skolevæsen endnu
medføre en anden, idet nemlig de til Rimsøe hørende, men til Hem
med Skoledistrict henlagte Svapkjær-Huse, ville ligesom Albæk blive
at skille fra Hemmed Skoledistrict, hvorved 10 Tdr. 6 Skpr. 2% Alb.
Hartkorn bortgaar fra Districtet, og maatte disse Steder henlægges
under Rimsøe Skoledistrict, hvorfra de i en lang Aarrække har været
skildte paa Grund af deres Afstand fra Rimsøe.
Naar Fjellerup Sogneforstanderskab endelig slutter sin Erklæring
med at henkaste den Yttring, at en Provstes »Machination, der tilfæl
digvis har været Præst i Hemmed«, turde have sin Deel i Udsættel
sen af den Forandring, hvortil Planen for en lang Aarrække tilbage
var lagt, saa skjønner vi ikke rettere, end at denne Mening maa tale
til Fordel for vor Anskuelse.
Forudsat at det er begrundet, hvad vi have yttret om det forment
lig rigtige i Fjellerup Sogneforstanderskabs Mening om Pengeforde
lene, der, for Gjerrild-Hemmed Commune vilde flyde af Forandrin
gen, ville der vel ogsaa være Anledning for os til, i Lighed med,
hvad Fjellerup Sogneforstand erskab har gjort for sin Communes Ved
kommende, at give en kort Udsigt over Gjerrild-Hemmed Sognes
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Status. Skolevæsenet her har i den seneste Tid, med en ny Skolebyg
nings Opførelse i Gjerrild, og med Reparationer og Ombygning af
samme Skoles Udhuse havt en udgivt af omtrent 1700 Rd., naar hertil
regnes de 866 Rd., der endnu hviler som Gjeld paa Skolevæsenet.
Fattigvæsenets Udgivter, der hidtil ikke har været byrdefulde, ville
fra nu af blive ret følelige, da Almisselemmernes, pludseligt og i høi
Grad stigende Antal gjør et Fattighuses Opførelse i høieste Maade
nødvendigt, saasnart Communen saa sig istand til at tilveiebringe
Penge dertil. Naar hertil kommer de forøgede Omkostninger, som
Hemmed Skolevæsen under alle Omstændigheder vil medføre, saa
stille Forholdene sig neppe mere uheldige for Fjellerup-Glesborg end
for Gjerrild-Hemmed Commune, der i det sidste Aar, hvori Udgiv
terne dog have været en Deel under et tidligere Aars, har udredt
1 Rd. 3 Mk. pr. Td. Hartkorn, uden at herunder Udgivterne til Fat
tigvæsenet ere iberegnede, ligesaalidt som Udgivterne til Veienes
Istandsættelse. Skulde Veiforbedringer, der her ere udførte ved Be
boernes eget Arbejde, været fremmede med Bort-Licitation, saa vilde
vore Udgivter hartkornsviis betydeligt have oversteget Fjellerup
Communes i det sidst forløbne Aar.
Vi kunne sige dette med afgjort Vished, thi naar vi anslaa i Penge
efter rimelig Taxt, de Spand- og Gangdage, der i Aaret 1857 medgik
til disse Arbeiders Udførelse, saa faae vi en Udgivt af 7 Mk. pr. Td.
Hartkorn. Vi tør saaledes mene, at vi have gjort indlysende nok, at
Gjerrild-Hemmed Communes aarlige Udgivter kunne mere end maale
sig med dem, Fjellerup-Glesborg har at udrede, medens det kunde
blive vanskeligt nok at afgjøre, hvor de bedste Kræfter findes til at
bære Byrderne.
Forstanderne for begge Communer ere imidlertid neppe saa blot
tede for Kundskab i den Retning, at de jo kunne anstille Sammenlig
ning, og idet vi istemme Fjellerup Sogneforstanderskabs Yttringer
om Formuetilstanden for Befolkningen i Giesborg Sogn i det hele
taget, saa maa vi ogsaa føle os overbeviste om, at det vil underskrive
den samme Yttring om Befolkningen i Hemmed Sogn. — Det kan
ikke være det ubekjendt, at Jorderne i Hemmed Sogn ere i det hele
taget simple, nogle vel middelmaadige, men største Deelen usle. Bru
gerne af samme have, med faa Undtagelser, aldrig kunnet bringe det
videre end til at erhverve de daglige Fornødenheder, og da en heel
Deel af de i den senere Tid til Selveiendom overgaaede Fæstejorder,
ere bievne udstykkede, tildeels i temmelig smaa Parceller, ville Bru
gerne af disse rimeligviis i Fremtiden have endnu vanskeligere ved
at rede for sig.
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Naar vi i det næstforestaaende have søgt at klare Hemmed Sogns
økonomiske Forfatning, Befolkningens simple og daarlige Kaar, saa
er det ingenlunde, fordi vi anerkjende det som et rigtigt Princip, »at
en mere velstaaende, eller mindre fattig Commune bliver aftvungen
Hielp til en mindre velstaaende eller mere fattig, alene paa Grund
af at de have Grændser tilfælles«, ikkeheller er det fordi vi nære
Tanker om at dette Princip skulde være gjeldende paa høiere Steder,
men vi vilde tillade os at vise, at, om et saadant Princip var gjel
dende, saa vilde dets Anvendelse dog her være paa urette Sted, og
Billighed mod Hemmed Sogn tale for, at den paatænkte og saa ofte
omhandlede Flytning af Hemmed Skole til Bønnerup bliver opgivet.

Gjerrild Pastorats Sogneforstanderskab, den Ilte Oct. 1858.
Sass. Henriksen. Michel Knold. Rasmus Kaag. Henrik Nielsen.
Michel Møller. Peder Bolther. Jens Rasmussen.

Forhandlingerne fortsattes, men formentlig har der i foranstaaende
Skrivelser været saa stor en overbevisende Kraft, at højere Vedkom
mende har afsluttet Sagen til Fordel for Gjerrild Sogneforstanderskabs Opfattelse af denne. Fra et Møde den 8. September 1859 med
deles kort: »Til Protokollen fremlagdes Amtsskoledirectionens Com
munication af Cultusministeriets Resolution af 25. Juli 1859, hvorved
det bestemtes, at Hemmed Skole skal forblive, hvor den nu er. Directionen begjærer derfor Forslag til Skolens Ombygning«.
Det blev derefter paa samme Møde af Sogneforstanderskabet be
stemt, at man vilde opføre en ny Skolebygning i Hemmed, og denne
— den nuværende Skole — blev opført i Sommeren I860.
I Bønnerup, Hemmed Sogn, var Børnene gennem lange Tider hen
vist til Hemmed Skole, som var den eneste Skole i Hemmed Sogn.
Først saa sent som i 1884 oprettedes i Bønnerup en Forskole, hvor
Undervisningen for de mindreaarige derefter foregik, medens de stør
ste Børn vedblivende søgte Hemmed Skole. Om nævnte Forskoles
Oprettelse meddeler Sogneraadets Forhandlingsprotokol fra et Møde
den 22. Januar 1884:
Fra Sognefoged P. Daugaard m. fl. Beboere af Bønnerup By og
Udflyttere fremkom et Andragende om at maatte erholde Fattig
huset dersteds til Skole for smaa Børn fra 6—9 Aar gamle. Sogneraadet var villig til at indgaae paa Andragendet og ligeledes at fore
tage den Forandring med Husets Indretning, som vil blive nødvendigt
for at blive til en Skole. Ligeledes erklærede Raadet sig villig til at
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lønne den Lærerinde, som bliver ansat ved Skolen, med en aarlig
Pengeløn stor 350 Kr. samt fri Husly og til Skolens og eget Brug
20.000 Stkr. Tørv bragt frit i Hus, samt de lovbefalede Skolepenge.
Fra et Møde 22. September 1884:
Det vedtoges med Hensyn til Omgjøringen af Fattighuset i Bøn
nerup til en Skole, at der skulle bygges et lille Lukum ved Huset, samt
at det lille Tørvehus i østre Ende skulle tillægges Skolen. Thor Ras
mussen, Gjerrild, paatog sig at levere Borde og Bænke til Skolen
samt at lægge Gulve og Loft saaledes som vedtaget. Desuden over
lodes det N. Sørensen Holst i Bønnerup til at arangsere det øvrige
Arbejde udført efter Bestemmelse.

Da Befolkningstallet i Bønnerup blev stigende, opstod der natur
ligt Krav om at faa oprettet et selvstændigt Skolevæsen her. Arbejdet
for Skolens Opførelse tog Form i Maj 1900, da Kommunalbestyrel
sen af Smed N. S. Holst, Bønnerup, købte en Lod paa 3 Skpr. Land
til Byggegrund m. m. paa følgende Vilkaar:
a. Sogneraadet betaler for Lodden samt for Skade paa indevæ
rende Aars Afgrøde af samme 430 Kr., som udbetales Sæl
geren skadesløst, saa snart han har meddelt Sognet rent og
ubehæftet Skjøde.
b. Udgifterne ved Loddens Udstykning saavel som Udgifterne
ved dens Frigjørelse for Pantebehæftelse samt stemplet Papir
til Skjødet og dettes Thinglæsning bæres af Sogneraadet.
c. Saa snart Loddens Grænser ere afsatte af en Landinspektør,
stilles Lodden til Sogneraadets Disposition, medens Sælgeren
dog forbeholder sig at bjerge saa meget af Afgrøden, som
han kan uden at genere Sogneraadet i sine Foranstaltninger.
d. Saafremt Pantekreditor gjør Krav paa noget Afdrag som Be
tingelse for at relaxere Lodden af Pantet, skal Sælgeren selv
følgelig betale dette Afdrag.
Det overdroges derefter til Overbanemester Jensen, Aarhus, at ud
arbejde Tegning, Beskrivelse og Overslag over den paatænkte Skole
bygning, og efter at Arbejdet havde været udbudt gennem GrenaaBladene, var der den. 31. Juli indkommet eet Tilbud, nemlig fra
Snedker Chr. Thorsen, Stokkebro, paa Snedker-, Tømrer- og Murer
arbejde samt Kampestens- og Jordarbejde for en samlet Licitations
sum af 3089 Kr. Sogneraadet nedsatte et Udvalg til nærmere at gennemgaa Tilbudet. Den 3. August var der yderligere indgaaet Tilbud
fra Smed Ludvig Jacobsen, Stokkebro. Mødet sluttede med følgende
Resultat: Naar der til Totalsummen af disse Tilbud lægges Over-
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banemester Jensens Overslagssummer for de Materialier og Arbejder,
som ikke indbefattes i hine Tilbud, vil den samlede Byggesum an
drage ca. 7500 Kr. foruden Kjørsler. Murer Jens Jensen, Veggerslev,
mødte og tilbød at overtage Arbejdet i samlet Entreprise og saaledes,
at han ogsaa leverer Tømmermaterialer, Mursten, Kalk og Cement
og iøvrigt udfører Arbejdet overensstemmende med den foreliggende
Tegning og Beskrivelse, saaledes som denne sidste er ændret (ved
Møde 23. Juli), samt saaledes, at alle Kjørsler ere indbefattede under
Entreprisen, med andre Ord saaledes, at Jensen med Undtagelse af,
at der anvises ham de fornødne Kampsten og Grus, leverer Bygnin
gen i et og alt færdig efter Tegning og Overslag for en Sum af 6200
Kr. Skolen blev derefter opført, og Entreprenøren for Opførelsen, Mu
rer Jens Jensen, Veggerslev, afleverede Bygningen den 21. December
1900. Sogneraadet fandt den nye Skole overensstemmende med Lici
tationsbetingelserne og samtykkede i, at hele Byggesummen udbetal
tes Entreprenøren3).
Den nye Skole i Bønnerup var en Enelærerskole med to Klasser,
som nu samlede alle skolepligtige Børn i Bønnerup.
Som Aarene skred, steg Børneantallet i Bønnerup By og ved Bøn
nerup Strand saa stærkt, at Skolens to Klasser i flere Aar havde til
sammen ca. 80 Børn, hvorfor en Udvidelse af Skolen blev stærkt
paakrævet, og der oprettedes da i 1931 et Forskolelærerindeembede
og opførtes en ny Forskole, beliggende mellem Bønnerup By og
Bønnerup Strand. Enkefru Kirsten Laursen (Ulstrup), Bønnerup,
skænkede Byggegrunden, og efter Tegning af Arkitekt A. V. Ravn,
Grenaa, opførtes Skolen af Murermester Krogh, Stenvad, og Tøm
rermester P. Clausen, Gjerrild. Byggesummen var ca. 16.000 Kr.

SKOLEUDGIFT OG LÆRERLØN
Samtidig med at Christen Scheel i 1724 lod opføre en Skolebygning
i Gjerrild, lod han affatte en Instruktion for Skolemesteren. Angaaende dennes Indkomster hedder det i Instruktionens Post 84) :
»For Børnenis Skoele Gang eller for hands Skoele Tieniste tillig
ges hand Aarlig af mig 10 rd., skrifver 10 Rigsd—, og et fri Huus
at boe udi, som skall være i Skoelehuset, og til Ildebrand af mig
Aarlig 6 Læsser Træe, af Byen, som hand boer udi, nyder hand
Græsning til 2de Kiør, som skal følge Bymændenes, og 10 Faar, men
om Vinteren forsiuner Skoelemesteren sine Creaturer Self; saa maa
hand tage af hvert Barn som hand lærer at læse inden og uden Bogen
hver Uge Een Skilling og for hvert barn at lære skrifve og reigne
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Ugentlig toe Skilling samt være fri for aid Byens paalæg med Gryvters opkastning eller Gierders Luckelse og deslige; saa nyder hand
af hver Gaard, som staar for 6 Tdr. Hart Korn, et forsvarlig Læs
Tørv, og under 6 Tdr. l/2 Læs> men ey mere en<^ eet Læs, i hvor
høyt Gaarden end er Matriculeret, og maae hand ey Kræve under
sit Skoele Embedis fortabelse; for saadan hands indkommen skall
hand være pligtig at ringe Klocken Aften og Morgen i den Kiercke,
hvor hand boer«.
Af det til Embedet knyttede Landbrug og Husdyrhold levede
Degnen, og hertil kom som ovenfor nævnt den Lønning i Natura
lier, som Sognebeboerne maatte svare ham. Gennem lange Tider var
det Skik, at baade Gaardmænd og Husmænd ydede Degnen den saakaldte »Nannest« (Nandist), d.v.s. .Sognemændenes Afgift i Natu
ralier. Engang — i 1743 — nægtede samtlige Husmænd i Gjerrild
og Stokkebro at betale deres Degn Jule- og Paaske-Nannest. Degnen,
Erich Jensen Grenaae, lod da bemeldte Husmænd indstævne for
Scheels Birketing for at faa en Afgørelse paa Sagen. I Justitsproto
kollen for Scheels Birk berettes herom:
»Fredagen den 7 Juni Anno 1743.
Dommer Michel Christopher Arnet. Skrifur Herman Ponnich. 8te
Mænd. Eskild Thorsen, Søren Jensen, Jens Villadsen, Peder Chri
stensen, Rasmus Pedersen, Niels Sørensen, Anders Pedersen og Erich
Pedersen alle af Carlbye.
Hæderlige og wellærde Sr. Erich Grenaae Sogne Degn for Gierrild og Hemmed Menigheder, var møt for Rætten og beviiste med
Een Rættens Stævning af dato 30. May sidst det hand til i dag hafde
ladet hid i Rætte stæfnet samti. Gierrild og Stocke broe Huusmænd,
angaaende hands Juule og Paaske Nandist, som de hidindtil har
vægret sig udi at give hannem, formedelst dem syntes Degnens Paa
stand var dem for haard, saa de ei kunde taale at give det hand for
langte, Saa paa det velbemeldte Signr. Erich Grenaae vil lade see,
det hand i ingen maade vil have entten Proces eller U-Enighed med
sine Sognefolk, saa overlader Hand til eenhver, hands Paaske og
Juule Nandist aarlig for Een Mark danske, naar den hannem bliver
betalt til hver Aars Michaeli hvilket Tilbud Huusmændene som nu
vare tilstæde, nafnlig Anders Pedersen Kiær, Anders Sørensen, Ras
mus Sørensen Kaag, Povel Holdgaard, Rasmus Sørensen, Anders Fau
sing, Peder Skræder, Jep Hansen, Hans Christensen, og Christen Sø
rensen, mødte inden Rætten og var meget vel fornøjet med, lovede
og samme at skal holde og u-veigerlig efterkomme, uden nogen Pro
ces eller Rættergang, forsikrede og lovede derhos at omgaaes Deris
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kiære Sogne Degn høflig og skickelig i alle maader og wisse deris
Kiærlighed mod hannem saaledes som det sig bør. Hvorefter Degnen
Sr. Erich Grenaae var Tings Viedne og Peder Ilsøe paa sit høje Her
skabs Vegne gienpart«.
Af en Skolekommissionsprotokol fra en senere Tid (begyndt 1815)
ses, hvorledes der hvert Aar blev udarbejdet Ligning over, hvad der
blev at udrede til Skolevæsenet.
Eksempelvis anføres paa foregaaende Side Ligningen fra Aar 1834.
Ved Ligning paa Beboerne lagdes ikke alene Hartkorn som Maalestok, men tillige Beboernes Formue og Lejlighed. Paa Pastoratets
370 Tdr. Hartkorn lignedes for Aaret 1834 i alt 205 Rd. 3 Mk. 2 Sk.

Ifølge Lov af 8. Marts 1856 fik Landsbylærerne en ny Indtægts
kilde, nemlig de saakaldte Skolepenge, »som enten beregnes til l/2
Rd. for hvert Barn, der søger Skolen ved Aarets Begyndelse, og i saa
Tilfælde udredes af Kommunekassen, eller ogsaa tilvejebringes ved
at fastsætte en Betaling for Skoleundervisningen, hvis Udbytte da
tilfalder Skolens faste Lærere«.
I Gjerrild-Hemmed vedtoges det, at en Gaardmand skulde svare
1 Rd., en Boelsmand 4 Mk. og en Husmand 2 Mk. aarlig Skolepenge
af et skolesøgende Barn.
Som Eksempel paa, hvad Lærerne kunde erholde yderligere i Løn
gennem disse Skolepenge, anføres Sogneforstanderskabets Beregning
herover kort efter Lovens .Ikrafttræden:
Som Skolepenge for Gjerrild Skole...............
Som Skolepenge for Hemmed Skole ...........

er

29 Rd. 1 Mk. 8 Sk.
14 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
43 Rd. 1 Mk. 8 Sk.

Da det opgivne Børneantal for begge Skoler er 107 Stykker, saa
tilkommer Skolelærerne 53 Rd. 3 Mk. (l/2 Rd. pr. Barn), og følge
lig bliver af Skolekassen at tilskyde 10 Rd. 1 Mk. 8 Sk.
(Skolekassens Formaal var iøvrigt at udrede Udgifter til Under
visningsmidler m. m.).
Den til Lærerembedet i Gjerrild hørende Jordlod blev drevet enten
af læreren personlig eller af en Forpagter. Af hosstaaende Forpagt
ningskontrakt fremgaar, paa hvilke Betingelser Skolelodden bortforpagtedes omkring Aar 1900.
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FORPAGTNINGSKONTRAKT
Imellem undertegnede Skolelærer J. Knudsen Friis af Gjerrild som
Beneficiarius og Husmand Jens Mortensen sammesteds som Forpag
ter er indgaaet følgende Kontrakt angaaende Forpagtningen af den til
Førstnævntes Embede udlagte Jord.
1. Den ommeldte Jord (Embedsjord) bestaaende af en Mark- og
Kærlod, indeholdende ca. 9 Tdr. 2 Skpr. Land geometrisk Maal,
bortforpagtes til nævnte Jens Mortensen for 9 Aar fra den 1.
April at regne.
2. Marken og Kæret drives hver for sig i 7 Vange saaledes: Brak,
Rug, Byg, Roer, Havre, Græs og Græs. Jorden er overtaget af
Forpagteren 1. April d. A. besaaet med Vintersæd, men Sædens
Værdi saavelsom Værdien af det i de til Græs udlagte Vange
saaede Kløver- og Græsfrø er godtgjort den forrige Forpagter
af Jens Mortensen med 32 Kr.
3. Den Fourage, som tilkommer Beneficiarius af Kommunen, oppe
bærer Forpagteren i Forpagtningstiden.
4. Af det til Gjerrild Skole hørende Udhus overlades Forpagteren
til Brug og Benyttelse i Forpagtningstiden de 5 vestlige Fag
samt Loftet over de følgende 6 Fag.
5. Fremleje er forbudt. Jagtretten forbeholdes Beneficiarius.
6. Skatter og offentlige Afgifter af enhver Art er Forpagteren
uvedkommende.
7. I Forpagtningsafgift betaler Forpagteren 385 Kr., skriver tre
Hundrede og fem og firsindstyve Kroner, med en Fjerdedel
hvert Fjerdingaar, nemlig hver 1. Juli, 1. Oktober, 1. Januar
og 1. April, saaledes at Betalingen gælder det forløbne y± Aar.
8. Saafremt Forpagteren skulde afgaa ved Døden i Forpagtnings
tiden, har hans Enke eller Arvinger Ret til at fortsætte Forpagt
ningen, men kunne ogsaa, naar hun eller de foretrækker dette,
afsige Forpagtningen med l/2 aars Varsel til den 1. April, som
først indtræffer 7 Maaneders-Dagen efter Dødsfaldet.
9. Ved Forpagtningens Ophør afleveres Jorden tilbørligt behand
let og tilsaaet med Vintersæd samt Kløver- og Græsfrø, men
Værdien af Sæden og Frøet samt Udgiften ved Gødningens Ud
førsel af Afleveringsaaret godtgøres Forpagteren af hans Efter
mand eller af Beneficiarius med den samme Sum, som Forpag
teren ifølge foranstaaende Post 2 har betalt sin Formand for de
tilsvarende Præstationer i Modtagelsesaaret, nemlig 32 Kr.
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10. Omkostningerne ved nærværende Kontrakts Affattelse og til
det stemplede Papir bæres med Halvdelen af hver af Parterne.
Beneficiarius beholder Original-Kontrakten og leverer Forpag
teren en bekræftet Genpart af samme.
11. I Søgsmaalstilfælde er Forpagteren underkastet den hurtige
Retsforfølgning efter Fr. 25. Januar 1828.
Med Bemærkning, at der paa den forpagtede Jord ikke findes
Kæmpehøje eller andre Oldtidsminder, underskriver vi til Bekræf
telse nærværende Kontrakt i Vidners Overværelse og med den yder
ligere Bemærkning, at der ingen Vintersæd var saaet i Kæret ved
Forpagtningens Overtagelse, samt at Forpagteren, foruden de i Post 4
nævnte Bygningsdele, endvidere har Ret til Afbenyttelsen af den i Ko
huset indrettede Faaresti.

Gjerrild, den 29. December 1898.
/. Knudsen Friis.

Jens Mortensen.

Undertegnede Sogneraad samtykker i deri foran omhandlede Bort
forpagtning, der er stiftet paa Vilkaar, som i det væsentlige stem
mer med de, hvorpaa Jorden tidligere var bortforpagtet.
Driftsplanens Overholdelse vil blive paaset herfra.

Gjerrild-Hemmed Sogneraad, den 29. December 1898.

M. Schlanbusch.
S. Bruun.

Chr. Bilde.
A. Simonsen.
P. Poulsen.

J. P. Mogensen.
P. Steffensen.

5)

ET UNDERVISNINGSFAGS
BEGYNDELSESVANSKELIGHEDER
Naar man staver sig igennem den gamle, afblegede og ofte utyde
lige Skrift i en gammel Skolekommissionsprotokol for Hemmed
Skoledistrikt fra 1815, faar man der et Indtryk af, hvorledes Bestræ
belserne i Retning af at indføre Faget Gymnastik — de »gymnasti
ske Øvelser« — formede sig. Protokollen meddeler:
Ved et Møde i Hemmed Skole den. 31. Marts 1829 skred Skole
kommissionen først til at afgøre, hvilken Grad af gymnastiske Øvel
ser der for det første kunde indføres ved Hemmed Skole.
Da Skolelærer Jensen er en Mand paa 66 Aar, og — saa duelig
og nidkjær han end er til at besørge Undervisningen i Skolen — dog
for endel svagelig og saavidt Kommissionen kunde skiønne aldeles
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ikke skiket til — endog med den bedste Villie — at kunne forestaae
og lede en Undervisning i Gymnastik: saa fandt Kommissionen, at
der egentlig ikke kunde tænkes paa nogen Indførelse af det Slags
ved Hemmed Skole, naar ikke Hjelp andensteds fra var at erholde.
Kommissionen havde i den Henseende været saa heldig at have mod
taget et Tilbud fra Skolelærer og Kirkesanger Kaspersen i Gjerrild,
at nemlig hans ældste Søn, der besidder temmelig god Færdighed i
gymnastiske Øvelser, gjerne maatte, saa ofte Vei og Veir vilde til
lade, møde i Hemmed for at lede benævnte Undervisning, og lovede
Skolelærer Jensen i denne Anledning, at han, som naturligt, nok
skulde paatage sig Tilsynet hver Gang. Imidlertid indsaa man, at disuagtet vilde være nødvendigt, at en af de ældste og bedst skikkede
blandt Skolebørnene i Hemmed Skole strax paa nogen Tid blev for
sat over til Gjerrild Skole for at lære de gymnastiske Øvelser, for at
han saa siden kunde afløse Hr. Skolelærer Kaspersens Søn og i hans
Sted forestaae Undervisningen hjemme. Under alle disse Omstæn
digheder fandt Kommissionen, at der ikke’ var at tænke paa Indførel
se af nogen høiere Grad af denne Slags Undervisning, men at det
vilde være rigtigt at indskrænke denne for det første og indtil videre
til den ringeste Grad af de i Lærebogen i Gymnastik for Almue- og
Borgerskoler i Danmark anførte Rækker. Fornødne Apparater lovede
Sognepræsten at besørge anskaffede og forfærdigede.
Man skred dernæst til at udsee den behøvede Plads. Af de for
skjellige Pladser i Nærheden af Skolen, som frembød til dette Øje
med for Kommissionen, fandt man en Syd for Degneboligen belig
gende Plads, som baade i Henseende til Situation, Omfang og andre
Omstændigheder fandtes passende og bekvem' Hr. Forvalter Formann
fra Meiigaard var saa god at møde, og erklærede, at der fra Hovedgaardens Side aldeles intet kunde være til Hinder for Valget af denne
Plads, da den ikke var udskiftet, men laae til fælleds for hele Byen.
Leie behøvedes altsaa ikke at gives af Pladsen. Et næsten nedfaldet
Hus laae paa Pladsen; men det var bestemt til at udflyttes, og med
Nedbrydningen havde man alt begyndt. Kommissionen valgte altsaa
denne Plads og fandt strax de fornødne Anstalter til at faae den pla
neret og indhegnet.
Paa Skolekommissionsmødet den 27. April 1830 oplystes, at Skole
lærer Jensen var sygemeldt, og at Skolen derfor havde »faaet Lov«
indtil videre. Hegnet om den gymnastiske Plads var nu bleven færdig,
og Øvelserne kunde begynde, saasnart Skolelærer Jensen er bleven
rask. Kommissionen bestemte foreløbigen, at Drengen Jens Jensen
Vester af øverste Klasse skulde forinden forsettes i nogen Tid til
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Gjerrild Skole for at lære det til Undervisning i de gymn. Øvelser
fornødne, for at han siden kunde være den gamle Skolelærer Jensen
til Hielp i Udførelsen af disse Øvelser ved Skolen.
Møde den 21. September 1830: Sognepræsten foredrog for Skole
kommissionen, at den gymnastiske Undervisning var bleven afbrudt,
da Drengen Jens Jensen Vester, som var givet Skolelæreren til Med
hjelp ved disse Øvelser, var bleven forflyttet til et andet Sted for
medelst hans Forældres Bortreise fra Sognet. Da Sommeren var saa
langt fremrykket, og det vedvarende fugtige Veir, der hele Sommeren
igjennem havde lagt Hindringer i Veien for disse Øvelser, endnu
vedblev, saa fandt Kommissionen, at det var rettest under disse Om
stændigheder at indstille den gymn. Undervisning for i Aar.
Næste Gang, man tog Stilling til Gymnastikspørgsmaalet, var ved
et Møde den 12. Maj 1831: Sognepræsten androg, at Skolelærer Kaspersen havde lovet at lade sin Søn engang imellem gaa til Hemmed
for at lede den gymn. Undervisning, og ifølge heraf blev Ordre givet
til at udsætte Apparaterne og lade Springgrøvten grave. Sognepræsten
vidste og kunde ikke tænke nogen anden Maade, hvorpaa Kongens
Lovbud i denne Henseende kan efterkommes, end denne.
Fra et Møde 18. Juli 1831: Skolelærer Kaspersens Søn havde væ
ret 2de Gange ved Skolen for at lede den gymn. Undervisn. Kom
missionen fandt saaledes ikke Anledning til at være fornøjet med
Fremgangen i den Henseende. Sognepræsten lovede at ville umage
sig for om muligt at bringe denne Sag til et ønskeligere Resultat.
Samtlige Protokoltilførsler er underskrevne af H. E. Colding (Sog
nepræsten), Michel Jensen og Søren Nielsen.

»INDBYRDES UNDERVISNING« I GJERRILD
Paa en vis Tid herskede i dansk Skolevæsen en særegen Undervis
ningsform, den saakaldte »Indbyrdes Undervisning«, som fra Eng
land bredte sig over en Del af Europa og Nordamerika. Metoden
bestod i, at en Klasses Elever deltes i mindre Grupper, som hver
havde en Hjælper. Denne Hjælper, som var en af Eleverne, førte
Gruppen hen til Skolevæggen, hvor der var ophængt Tabeller, ved
hvilke Børnene opøvedes i Stavning, Læsning, Regning, Religion,
Geografi og Historie. Læreren virkede som en Slags Opsynsmand,
der ved et Stød i en Signalfløjte fik de forskellige Hold til at skifte
Plads, saa de kom til at arbejde ved andre Tabeller. Læreren førte
Bog over Holdene og hver enkelt Elev, hvis Fremskridt i Fagene opnoteredes.
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Den indbyrdes Undervisning havde sin Fordel deri, at en Mængde
Børn kunde holdes i Arbejde af een Lærer. Men man blev snart klar
over, at Metoden »kunde virke mekaniserende og vænne Eleverne fra
selvstændig Tænken«. — Her til Lands havde den indbyrdes Under
visning sin Blomstring i Tiden fra 1818 til hen i 1830’erne.
At de omtalte Tabeller ved Slid af Pegepinde kunde blive defekte,
er forstaaeligt. Paa sine Steder ferniserede man dem, naar de blev
for medtagne. En Skolekommissionsprotokol (paabegyndt 1815) fra
Gjerrild viser, at Tabellerne til den indbyrdes Undervisning i Gjerrild
Skole var i en saadan Forfatning i 1829, at de enten maatte udbedres
eller fornyes. Fra et Møde i Skolekommissionen 6. Oktober 1829 med
deler Protokollen bl. a.:
»Angaaende Skoletabellernes Fernisering, hvorom Circulairet af 8.
August d. A. afhandlede, fandt Commissionen det rigtigst at over
drage til Skolelærer Caspersen, der godt forstaar sig paa sligt, at
besørge denne fuldført paa den sparsommeligste Maade skee kunde.
Hr. Caspersen erklærede, at han var villig ’dertil, men bemærkede der
hos, at mange af Tabellerne var saa forslidte og ringe, at de næppe
kunde ferniseres. Commissionen formente, at det var rigtigst, at Sog
nepræsten desangaaende tilskrev Amtsprovsten, for om muligt gratis
at blive forsynet med et nyt, fuldstændigt Sæt af den indbyrdes Un
dervisnings Tabeller. Sognepræsten lovede at besørge dette med det
første.
I en Protokoltilførsel 9. Februar 1830 fremgaar, at Commissionen
af Provsten var underrettet om, at Tabeller for den indbyrdes Under
visning ikke for Øjeblikket vare at faa, men at et fuldstændigt Sæt
skulde være at erholde uden Betaling, naar man atter henvendte sig
desangaaende til Amtsskoledirectionen i Marts Maaned«.
— Da der i Protokollen intet videre findes om denne Sag — ud
over at Læreren anmodede om at lade anskaffe en Navnebog og Ka
rakterbog for den indbyrdes Undervisning — maa det antages, at det
ønskede Sæt Tabeller er blevet tildelt Skolen.

PERSONALIA
A. Gjerrild
Der hersker nogen Uklarhed angaaende »gamle Dage«s Sogne
degne og Skoleholdere. Dog vides det, at i Slutningen af det 17.
Aarhundrede var Peter Krogh Degn i Gjerrild. Fra hans Død i 1692
til 1710 er der et tomt Rum i Degnelisten. I Aarene 1710—1740 var
lacob Pedersen Fredberg Sognedegn i Gjerrild og Hemmed. Han
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efterfulgtes af sin Substitut Erich Jensen Grenaae, som beklædte Em-*
bedet fra 1740 til 1792. I hans Tid var Niels Mathias Thouboe og
Peter Hansen Skoleholdere. Grenaaes Eftermand var ifølge »Gjerrild
Sogns Historie« forannævnte Peter Hansen, medens »Den jonstrup
ske Stat« nævner Hans Tørsleff som Degn i Gjerrild fra 1792 til
1798. Antagelig er da Peter Hansen først blevet Sognedegn efter
Tørsleff og har formodentlig virket til omkring 1803. P. Hansen
havde i 70 Aars Alderen en Substitut, Christian Daniel Bering, som
tillige var Skoleholder. Den sidste Sognedegn var cand. teol. Hans
Frederik Hansen, som ogsaa var Skoleholder, eller, som det nu benæv
nes, Lærer; han virkede i Aarene 1804—1824. Derefter ser Fortegnel
sen overGjerrild-Lærere til Nutiden saaledes ud: 1824—1834: Casper
sen — 1835—1852: Jens Christian Lehrmann. — 1852—1888: An
ders Christian Nonboe. — (1862 oprettedes der Andenlærerembede,
og den tidligere Enelærer fik Titlen Førstelærer. 1903 nedlagdes
Andenlærerembedet, Stokkebro Skole blev opført, og der var nu to
Enelærere i Sognet, til der i 1913 oprettedes et Forskolelærerindeembede med Lærerinde fælles for Gjerrild og Stokkebro, hvorefter
Lærerne ved de to Skoler benævnes som Førstelærere). — 1888—
1928: Jens Esbensen Knudsen Friis6). — Fra 1928: Anders Mor
tensen Egeskov.
I 1904 udvidedes Sognets Skolevæsen med den nyopførte Stokke
bro Skole, og Embedet her besattes med Lærer Christian Hansen, som
senere antog Navnet Riberfelt. Baade Gjerrild og Stokkebro Skole var
toklassede til 1913, da der som nævnt i Stokkebro tilbyggedes For
skole og Lærerindebolig. Éorskolelærerinden var fælles for begge
Skoler.
Ved Embedsledighed i Stokkebro i 1951 ophævedes de gamle Skole
distriktsgrænser, saa der kun blev eet Skoledistrikt, nemlig hele Gjer
rild Sogn, og samtlige Børn samledes i Stokkebro Skole, hvortil Læ
reren i Gjerrild (A. M. Egeskov) blev »tvangsforflyttet«. Skolen i
Gjerrild stod derefter en kort Tid ubenyttet hen, men blev atter taget
i Brug, idet et nyt Embede oprettedes og besattes med Lærer Gunner
Møldrup Hansen. De to Skoler virkede derefter som et samlet Skole
væsen under Navnet Gjerrild Skole. Lærerkræfterne var: Førstelærer,
Lærer, Forskolelærerinde, Faglærerinde (Gymnastik).
I 1958 udvidedes Skoledistriktet til ogsaa at omfatte Bønnerup,
da Hovedskolen dér blev nedlagt og Børnene (de fire ældste Aargange) henvist til Gjerrild, hvor man indrettede den nedlagte Gjerrild-Banes Stationsbygning til midlertidige Skolelokaler samt Bolig
for en Lærer og en Lærerinde. De to nye Embeder besattes med
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Lærerparret Ingrid og Vagn Larsen. Gjerrild Skole fik derved 7 Klas
ser, og der paabegyndtes udvidet Undervisning.
Der oprettedes senere — i 1961 — endnu et Lærer- og Lærerinde
embede. Til Lærerembedet kaldedes Lærer Vagn Madsen, medens
Lærerindeembedet p. Gr. a. manglende Ansøgere foreløbig bestrides
af Vikar. I 1962 oprettedes en 8. Klasse, og den nyopførte Gjerrild
Skole blev taget i Brug. Til to nye Embeder som Lærerinde og Lærer
kaldedes Lærerparret Birte og Kjeld Carstensen.
Andenlærere i Tidsrummet 1862—1903:
1862—1867: 5. N. Munk. — 1867—1868: K. Sørensen. — 1868
—1875: N. S. Andersen. — 1876—1883: Jacob Frederiksen Busk. —
1883—1888: Jens Esbensen Knudsen Friis. — 1889—1892: Hans
Vilhelmjensen. — 1892—1894: Anders Christensen. — 1894—1896:
P. R. Krogh. — 1897—1899: Valdemar Bay Andersen. — 1899—
1903: Rasmus Jensen Eg1).
B. Stokkebro
1904—1947: Kristian Riberjelt. — 1947—1951: Viggo Kyndal.
Siden 1951: Anders M. Egeskov.
C. Gjerrild-Stokkebro
Forskolelærerinder siden 1913: 1913—1921: Johanne Sørensen. —
1922—1931: Marie Bugtrup. — 1931—1935: Gudrun Pedersen. —
1935—1945: Marie Pedersen. — 1946: Anna Junker (tog Afsked
samme Aar). Siden da har Sigrid Jørgensen beklædt Embedet.
D. Hemmed
Efter Sognedegnenes Tid er Fortegnelsen over Lærere i Hemmed
Enelærerembede følgende:
Til 1833: Hans Jensen. — 1833—1840: Evald Andersen. — 1840
—1848: Jensen. — 1848—1868: P. Hansen. — 1868—1871: K. Sø
rensen. — 1871—1883: N. Nygaard. — 1883—1915: Jacob Frede
riksen Busk. — 1915—1930: Jens Christian Jensen. — Siden 1931:
Jens Hansen.
E. Bønnerup
1900—1926: Anders Olesen. — 1927—1948: Valdemar Jørgen
sen. — 1951—1956: Gunnar Clementsen. — 1956—1958: Forskel
lige Vikarer, hvorefter Embedet blev nedlagt, og de fire ældste Aargange flyttedes til Undervisning i Gjerrild.
F. Bønnerup Forskole.
1931—1936: Marie Bugtrup. — 1936—1951: Edith Johansen. —
Pml Grund af Mangel paa kvalificerede Ansøgere blev Embedet i
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nogle Aar betjent af Vikarer. Af disse virkede Jenny Held orjj Klau*
sen fra 1953 til 1957, hvorefter den nuværende Lærerinde Agnes
Elise Sørensen ansattes.

Om følgende af de forannævnte Degne eller Lærere kan yderligere
oplyses:
Jacob Pedersen Fredberg havde i nogle Aar en Hjælper ved Degne
gerningen, nemlig den senere Sognedegn Erich Jensen Grenaae, som
formodentlig tillige har været Skoleholder. Han var gift med Fredbergs Datter Anne Marie, og Fredberg henlevede sine sidste Aar hos
Datteren og Svigersønnen, for hvilket Ophold han ydede et Vederlag
paa 20 Rigsdaler aarlig. Et Epitafium i Gjerrild Kirkes Sideskib be
retter, at Fredberg og Hustru samt fire Børn er begravede her. Ind
skriften lyder saaledes:

Her hviler under denne Steen
Mand, Hustru, fire Børns Been.

Manden
Den meget hæderlig og vellærde SI. Jacob Petersen Fredberg, før
værdige Sognedegn for Gjerrild og Hemmed Menigheder i 30 Aar,
fød i Rodschild 1668, død i Gjerrild 1740 i sit Alders 72. Aar.
Hustruen
Den dygtige og gudelskende Matrone, SI. Birgitte Jensdatter Bruun,
fød i Brandstrup Præstegaard 1678, død i Gjerrild 1730, i sit Alders
52. Aar, levet i Ægteskab i 26 Aar, avlet 7 Børn, 1 Søn, 6 Døtre,
3 Døtre igen lever.
Stat læser hid og se, hvad Du er, har jeg været,
Min Krop af Ormene i Graven bliver tæret.
Mærk dette og derhos, hvad jeg er bliver Du,
Gak derfor hjem og kom de sidste Ting ihu. —

Fredbergs Efterfølger Erich Jensen Grenaae og Hustru Anne Marie
Jacobsdatter Fredberg oprettede et Testamente eller »Forskrivelse«,
som de fik kgl. Konfirmation paa. I Ansøgningen herom hedder det
bl. a.:
»Saa vi underskrevne ægte Personer, Erich Jensen Grenaae, Degn
til Gjerrild og Hemmed Menigheder i Aarhus Stift, og min Hustru
Anne Jacobsdatter Fredberg, indgaaet saadant Testamente med hver
andre, at siden vi, Gud være lovet, haver levet og endnu lever et sir
ligt Ægteskab tilsammen, dog uden nogen Livsarvinger, og vores
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Formue er ikkuns ringe, saa at om den efter vores Død skulde deles,
vilde der blive meget lidt til den efterlevendes fornødne Ophold.
Altsaa have vi paa Deres kongelige Majestæts allernaadigst for
ventede Bønhørelse besluttet og indgaaet, ligesom vi nu og fuld
kommelig beslutter og indgaar, at naar nogen af os ved Døden uden
Livsarvinger skulle afgaa, skal den Efterlevende være forpligtet at
betale al vores Gæld og Besværing og derved beholde vore fælles
Midler og Formue uregistreret, uvurderet og uskiftet i fuldkommen
Eje og Profess jon og alt saa længe den lever, men efter dens Død
begges Arvinger først at træde til Skifte og Deling efter Loven.
Skulde ellers den Efterlevende blive til Sinds, efter Guds Forsyn,
sig med nyt Ægteskab at forandre, da skal den give den Dødes Ar
vinger 10 Rigsdaler hver og dermed for alt andet Skift og Deling
at være fri og utiltalt i alle Maader, saa at den Efterlevendes derfor
af den Dødes Arvinger skal gives tilbørligt Afkald.
At det saadant uryggeligere skal holdes, har vi begge med vore
Hænders Underskrift samtykt og bevidnet i allerunderdanigst For
ventning af Deres kongelige Majestæts allernaadigste Konfirmation
derpaa«8).
Af de to Ægtefæller døde Anne Fredberg først. Erich Grenaae
blev »til Sinds, efter Guds Forsyn, sig med nyt Ægteskab at for
andre«, og han indgik Ægteskab med Anne Olufsd atter, som var
54 Aar yngre end han.
Den sidste Sognedegn i Gjerrild var Hans Frederik Hansen. Efter
den Tid benævnes Degnen som Lærer og Kirkesanger. H. F. Hansen,
der var cand, teol., kaldedes 1803 til Embedet i Gjerrild. Han var
født i Randers 1764 som Søn af Købmand Joh. Fr. Hansen og Hustru
Ane Marie Helstrup. Da han viste stor Lyst til boglig Syssel, kom
han i Randers Latinskole, hvorfra han blev Student 1786. Allerede
dengang var hans Forældre flyttet fra Randers, idet Joh. Fr. Hansen
i 1774 forpagtede Ørbækgaard og Fannerupgaard paa Djursland.
Hans Frederik læste efter Studentereksamen Teologi i København og
blev cand. teol i 1791. En Attest angaaende hans Embedseksamen
ser saaledes ud:

At Cand. Theol. Hr. Iohannes Fridericus Hansen har til
Examen Theologicum d. 14. April 1791 erholdt Caracteren Non contemnendus; ( ?) efter Protokollen bevidnes.
Kiøbenh. d. 12. Martii 1811.
P. E. Muller
h:t: Dec. Fac. Theol.

48

Larer A. M. Egeskov, Gjerrild

LVI

Under et Ferieophold paa Ørbækgaard blev H. F. Hansen fon
lovet med Mariane Hoick fra Maarup Mølle. Som nævnt blev han i
1803 (eller 1804) Degn i Gjerrild. Trange økonomiske Kaar bevir
kede, at han søgte — vistnok flere — Præsteembeder, men det lyk
kedes aldrig for ham at blive ansat som Præst. I 1811 meldte han
sig som Ansøger til det ledige Sognepræsteembede i NimtofteTøstrup. Hans Ansøgning i den Tids underdanige Formulering gen
gives her:

Til Kongen.
Opmuntret med det Haab, hvormed Deres Kongelige Maj estær sør
ger for Skolelærernes ofte trykkende og tunge Kaars Forbedring, vo
ver ieg herved allerunderdanigst bedende at nærme mig Deres Maje
stæts Trone. — Fra min første Ungdom af var det mit Formaal at
danne mig til Religionslærer, og til den Ende underkastede ieg mig,
efter at have anvendt paa min Dannelse saa meget som mine fattige
Kaar tillod mig, theologisk Embedsexamen i Aaret 1791. — Da min
Bestræbelse at faa et lidet Levebrød som Præst ikke vilde lykkes og
ieg gierne ønskede at vorde stedt i Virksomhed, modtog ieg det af
Hr. Greve Scheel mig tilbudne Degne- og Skolelærerembede for Gie
rild Menighed i det Haab ved flere Aars Virksomhed for Ungdom
mens Dannelse at giøre mig end mere værdig til et bedre Levebrød.
7 Aar har jeg staaet i dette Embede og har /: som ieg haaber mine
Foresatte vilde have den Godhed at bevidne :/ virket med Flid og
Troskab i samme. Imidlertid er min Familie bleven talrig, og de dyre
Tider, i hvilke vi leve, giøre det umuligt for mig at leve af mine faa
og smaa Indkomster. — Jeg ansøger derfor herved allerunderdanigst
Deres Kongelige Majestæt vilde have den Naade at forunde mig det
ved Sognepræsten Hahns Forflyttelse ledige Sognekald til NimtoftTøstrup Menigheder her i Nørre Herred Randers Amt.
Allernaadigste Konge! Det Embede, ieg allerunderdanigst beder
om, er kuns lidet; min Trang er stor, og derfor haaber ieg allerunder
danigst at vorde bønhørt.
Gierild den 13de Februarii 1811.
allerunderdanigst
Hans Frederik Hansen9).
H. F. Hansen skildres som en stor Begavelse og en dygtig Kirke
sanger. Hans Lærervirksomhed skal derimod have ladet en Del til
bage at ønske10). H. Fr. Hansen og Hustru er begravet paa Gjerrild
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gamle Kirkegaard. Ved Nordsiden af Kirken stod indtil for faa Aar
siden en uanselig Gravsten med Indskriften:
Lærer i Gjerrild
cand. teol. Hansen
og Hustru.

Denne Sten blev fjernet ved en Kirkegaardsregulering.

Jens Christian Lehrmann, født i Aarhus 1807. Seminarist fra Lyng
by, hvorfra han dimitteredes 1827 med Karakteren »Meget duelig«.
Efter en kort Virksomhed som Huslærer blev han i 1832 kaldet til
Lærer i Holme, hvorfra han 1835 forflyttedes til Gjerrild. Da han
søgte Embedet i Gjerrild, fik han af Provst Haar, Randers Amts syd
lige Provsti, det Vidnesbyrd, at han var en af de ypperste Skole
lærere i Provstiet, en Lærer, der var »værdig til en behageligere, mere
opmuntrende Stilling, end den Landsbyskolelærere sædvanlig træde
ind i, fortjent og fortrinlig skikket til at ansættes i en Borgerskole,
og det selv i en af de større Kjøbstæder«11).
I mange Aar var Lehrmann svagelig og maatte holde Hjælpelærer,
og allerede i 1852 tog han Afsked. Han skildres i det hele som en
særdeles dygtig Lærer, der tillige kom til at spille en Rolle ud over
det skolemæssige. Han var en Tid Formand for Lærerforeningen for
Grenaa og Omegn12), Branddirektør og Folketingsmand, valgt i Ebeltoftkredsen. Som Forfatter forsøgte han sig med Held. Fra hans
Haand skriver sig »Florentinus Bergstrøm« eller »Bjergmanden paa
Mols«, en Fortælling med Fortale af St. St. Blicher, »Den Frisin
dede«, Digtsamlingen »Markblomster« samt en Række forskellige
Artikler. Vedrørende »Bjergmanden paa Mols« skrev Blicher i et
Brev til Lehrmann bl. a.:
»Det er mig baade en Ære dg en Glæde, at De har villet betroe
den til min Besigtigelse. Og vil jeg da, efter min Overbeviisning er
klære: at om jeg endog var eedsvoren Dommer, kunde jeg ikke finde
noget at paaanke; med mindre det skulde være: at Betragtningerne
(Reflexionerne) maaske ville synes — ikke mig — men det æventyrlystne Publicum noget vidtløftige ved Begivenhederne«13).
Efter sin Afsked fra Skolen boede Lehrmann en Tid i det saakaldte
»Kokkested« i Gjerrild, siden paa Tammestrupgaard ved Assentoft.
Her døde han i 1891 og blev begravet paa Essenbæk (Assentoft)
Kirkegaard14). Han efterlod sig et varigt Minde for »sit varme Hjerte,
sin ædle Tænkemaade og noble Personlighed. Han var i alle Livets
Forhold en elskelig Karakter og en sand Hædersmand«15).
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Anders Christian Nonboe, som var født 1819, var Lærer i Gjer
rild i Aarene 1852—1888. Efter J. Bilde »Gjerrild Sogns Historie«
gengives her følgende om denne særprægede Lærer:
»Nonboe var ikke alene en dygtig Lærer, der baade forstod at holde
Disciplin i Skolen og bibringe Børnene de bedst mulige Kundskaber,
men han var tillige en ejendommelig Personlighed, hvis drastiske
Maade at udtrykke sig paa over for Børnene har holdt sig levende
i disses Erindring indtil nu.
Tampen og Stokken var jo efter den Tids Opfattelse højt aner
kendte Opdragelsesmidler over for ustyrlige Skoledrenge, og Nonboe
var ikke bange for at bruge begge Dele, selv om ingen nogen Sinde
kunde beskylde ham for Misbrug af Straffemidlerne. »Vi har Faaretøjr nok til Tampe«, var en af hans truende Advarsler til Drengene,
og hans Tale til disse, naar Stokken skulde i Brug, staar endnu lys
levende i Erindringen: »I raa, raadne, ryggesløse, tøjlesløse, tampes
løse, uopdragne Hvalpe ! Jeg skal minsandten vaske Jer ! Ikke med
Svamp eller Vaskeklud, men med min tykke Egestok! Den staar her
ude i Gangen. Den har tampet mange, og den kan sandelig ogsaa
tampe jer!«
Efter en saadan Tale skulde der nok blive Ro i Klassen«.
Det var ikke alene Degnen, der i disse Tider tampede Børnene.
Ældre Mænd, som i sin Tid gik i Skole hos Nonboe, véd at fortælle,
at Stedets Præst, P. Dyrhauge16), i Nonboes Tid ofte havde sin Gang
i Skolen og da undertiden gav Børnene legemlig Afstraffelse. Naar
han efter at have været paa Besøg i Skolen forlod denne, sagde Non
boe: »Tak for Nærværelsen, Hr. Pastor, kom snart igen«.
Nonboe boede efter at have taget Afsked fra Skolen i 1888 hos
sin Søn, Chr. Nonboe, paa dennes Gaard »Søviggaard« ved Varde.
Her døde han i 1890 og stedtes til Hvile paa Gjerrild ny Kirkegaard.
Hans Død og Begravelse indførtes i Kirkebogen med denne Tilføjel
se: »Anders Chr. Nonboe var Førstelærer ved Gjerrild Skole i 36 Aar.
Han var en udmærket og i høj Grad nidkjær Lærer i denne lange
Aarrække og i høj Grad almindelig agtet og afholdt. I 1886 blev han
benaadet med Dannebrogskorset. Et overordentligt talrigt Følge af
hans Elever i Aldere fra 50 Aar indtil 10 Aars Alder fulgte hans
Baare«.
Jens Esbensen Knudsen Friis, født 1862, dimitteret fra Ranum
1883, meldte sig som Ansøger til Andenlærerembedet i Gjerrild, da
Lærer J. F. Busk i 1883 var blevet forflyttet til Hemmed Skole. Sogneraadets Forhandlingsprotokol meddeler fra et Møde den 10. Au
gust 1883: Der fremlagdes fra Provsten ikkun een Ansøgning om
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Ansættelse i Andenlærerembedet ved Gjerrild Skole, nemlig fra Se
minarist J. E. K. Friis. I den Anledning enedes Sogneraadet om at
tilstille Skoledirektionen følgende Skrivelse:
»Begrundet i at der til Andenlærerembedet ved Gjerrild Skole
kun har meldt sig een Ansøger, nemlig J. E. K. Friis, og denne er
saa ung og uprøvet med Hensyn til Skolegerningen, tillader Sogne
raadet — med Tilslutning af Skolekommissionen — sig i denne for
Skolen, Børn og Forældre saa vigtige Sag at anmode ærede Skole
direktion om, at nævnte Ansøger maa foreløbig blive ansat kun som
konstitueret
Aar i Embedet og først efter Udløbet af den Tid
blive forhaabentlig fast ansat, saafremt man efter saadan Prøvetid
gensidig maatte finde dette ønskeligt.
Lærer Friis blev efter de tre Maaneders Konstitution fast ansat og
gjorde herefter i 5 Aar saa udmærket Fyldest som Andenlærer, at
man ved Lærer Nonboes Fratræden i 1888 fandt ham velkvalificeret
til at overtage Førstelærerembedet, som han derefter beklædte i 40
Aar. Lærer Friis var altsaa ansat i Gjerrild ialt i 45 Aar, og han havde
aldrig virket ved nogen anden Skole. Et vistnok enestaaende Tilfælde.
— Efter sin Afsked i 1928 bosatte han sig i Aabenraa. Død der 1949Om Andenlærerne vides, at S. N. Munk forflyttedes fra Gjerrild
til Grenaa Skolevæsen, K. Sørensen forflyttedes til Hemmed Skole,
N. S. Andersen til Voldby ved Grenaa, J. F. Busk til Hemmed,
J. E. K. Friis rykkede op i Førstelærerembedet efter Nonboe (se for
an), P. R. Krogh blev Lærer paa Tunø til 1909, da han ansattes som
Alterdegn ved Set. Johannes Kirke i Aarhus, V. Bay Andersen for
flyttedes til Kysing ved Odder, og R. J. Eg til Termestrup ved Mørke.
Af Lærerinderne, der har været fælles for Gjerrild og Stokkebro
Skoler, blev Johanne Sørensen forflyttet til Skamstrup pr. Mørkøv,
og Marie Bugtrup til Bønnerupz Hemmed Sogn. Gudrun Pedersen,
Marie Pedersen og Anna Junker tog Afsked paa Grund af Giftermaal.
Om Hemmed Skoles Lærere giver Embedsbogen i Hemmed føl
gende Oplysninger:
Hans Jensen var saavidt vides en tidligere Gartner paa Godset
Mejlgaard, maaske kaldet af Besidderen af nævnte Gods. Han skal
have været kendt som en dygtig Lærer, saa at Børn fra Steder, der
laa længere borte, opholdt sig i Hemmed for at gaa til Skole til ham.
Han døde 1833, 70 Aar gammel, medens han virkede i Embedet, og
ligger begravet paa Hemmed Kirkegaard.
Evald Andersen var formodentlig Seminarist og døde ogsaa i Hem
med som virkende Lærer, 1840, 30 Aar gammel. Et Jernkors paa
Sognets Kirkegaard siges at være sat over ham, af hvem vides ildce.
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Samme Aar, han døde, er Embedet blevet besat med Lærer, Seminarist
Jensen, der i Aaret 1848 forflyttedes til Koed i Sønderhald Her
red. Han døde som pensioneret Lærer i Næstved, hvor han opholdt
sig hos et af sine Børn. Hans Efterfølger i Embedet,
P. Hansen, født 1822, var dimitteret fra Lyngby 1843 og forflyt
tedes fra Hedegaard Skole i Giesborg Sogn til Hemmed. Han var en
kundskabsrig og haandsnild Mand, der især gjorde sig bekendt paa
Egnen ved, at han var den første, der indrettede sig med at drive
Biavl paa rationel Maade efter den dierzonske Metode. Flere Frugt
træer, fine Sorter, som er plantede af ham, staar endnu i Haven,
løvrigt ved man meget at fortælle om hans Færd og Optræden ved
forskellige Lejligheder, der turde vidne om, at han var noget ualmin
delig. Han blev forflyttet 1868 til Mageltving i Lollands Nørre
Herred.
Sogneforstanderskabet i Gjerrild-Hemmed behandlede ofte Hen
vendelser fra Lærer Hansen angaaende Skolesager m. m., men som det
ses af Forhandlingsprotokollens meget udførlige Referater, gik For
standerskabets Beslutninger som oftest i en anden Retning end Lærer
Hansens skriftligt fremsatte Begæringer. — Ved et Møde, som Sog
neforstanderskabet afholdt i Juli 1854, »forelaa en Skrivelse fra Læ
rer Hansen, hvori han anholder om, at Forstanderskabet vil betale,
som af ham indkiøbt til Brug i Hemmed Skole, en Pennekniv og en
Almanak, samt om der af Skolekassen kan ventes indkiøbt et Uhrværk til Hemmed Skolestue, og hvorhos han lader følge en Regning
paa en af ham anskaffet IÇürtz’ hellige Historie.
Hvad angaar Betalingen af Pennekniv og Almanak, da vedtog For
standerskabet at afgiøre samme, naar derpaa fremkommer Regning.
— Derimod kunde Forstanderskabet ikke indlade sig paa Anskaffelse
af det begiærede Uhrværk til Skolestuen, ej heller fandt man sig beføiet til at betale den af Skolelæreren anskaffede Kürtz’ hellige Hi
storie — som ikke nødvendig for Skoleundervisningen.
Forøvrigt vil Skolelæreren være at tilkjendegive, at forinden der
anskaffes Bøger eller Inventarstykker til Skolens Brug, haver han
derom at indhente Forstanderskabets Samtykke«.
Andre meget udførlige Protokoltilførsler bærer et umiskendeligt
Præg af, at Lærer Hansen har været »noget ualmindelig«. Og at
Myndighedernes Holdning over for ham var noget skeptisk.
I I860 tilskrev Sognepræsten Lærer Hansen og udbad sig Med
delelse om, hvorfor der i Hemmed Skole i Aaret 1859 kun var holdt
Skole i 199 Dage af de 223 Skoledage.
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Det oplystes senere, at Læreren

med Tilladelse havde fri i ............... 8
syg ........................................................ 4
Hans Beboelsesleilighed
med Ildebrand forstyrret .................... 2
Skolestuen under Reparation ........... 3
Paa Grund af Veiret ingen Elever ... 4
Marked i Grenaae .............................. 2
Fastelavns Mandag ............................ 1
ialt 24

Dage
Dage
Dage
Dage
Dage
Dage
Dag
Dage17)

Ved Lærer P. Hansens Forflyttelse blev Lærer K. Sørensen kaldet
til Hemmed. Han forflyttedes efter tre Aars Forløb til Grundfør i
Vester Lisbjerg Herred, hvor han kort efter døde. I 1871 blev Lærer
i Villersø
N. Nygaard ansat som Lærer i Hemmed, og blev i 1883 forflyttet
til Voer i Rougsø Herred. Han døde pludseligt paa Vejen, da han
fulgte en Søn til Jernbanestationen. Nygaard var dimitteret fra Blåagaard Seminarium 1866; hans Ophold paa Seminariet afbrødes ved,
at han deltog i Krigen 1864.
J. F. Busk, født i Karlby ved Grenaa 1852, paa Jonstrup Semina
rium i tre Aar, dimitteret derfra ved Eksamen i København 1873
med Hovedkarakteren »Meget duelig«. Var i 2 Aar Huslærer paa
Boddumbisgaard i Thisted Amt, kaldet til Andenlærer i Aalsrode
1875, 1876 kaldet til Andenlærer og Kirkesanger i Gjerrild, forflyt
tet derfra til Embedet i Hemmed 1883. — Lærer Busk var kendt
som en begavet og kundskabsrig Mand med store musikalske Evner.
Han døde 1915 efter et kort Sygeleje.
J. C. Jensen, født 1889, dimitteret fra Ranum Seminarium 1912,
Andenlærer i Vrinners paa Mols 1914—15. Enelærer i Hemmed
1915—1930, forflyttedes til Store Binderup ved Aars.
Ved den nu nedlagte Bønnerup Hovedskole har følgende Lærere
virket:
Anders Olesen. — Den første Indstilling til det nyoprettede Lærer
embede i Bønnerup (1900) blev kasseret. Senere indstilledes som
Nr. 1 A. Olesen (dimitteret fra Odense Seminarium 1901), som
gennem personlig Fremstilling ved sin stilfærdige, fordringsløse og
paalidelige Fremtræden havde vundet Stemningen for sig. Olesen,
der var en dygtig og særpræget Lærer, virkede ved Bønnerup Skole
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fra 1901 til sin Død 1926. En Søn af ham blev Sognepræst i GroveSimmelkjær.
Valdemar Jørgensen, født 1889, dimitteret fra Silkeborg Semina
rium 1914, Enelærer ved Skovgaarde-Elsegaarde Skoler ved Ebeltoft
1917, derefter Enelærer i Kollemorten ved Jelling og fra 1927 Ene
lærer, senere Førstelærer, i Bønnerup. Tog Afsked omkring 1948.
Gunnar Clementsen, født 1919. Ansat ved Farre Skole i Vejle Amt.
1951 Førstelærer i Bønnerup. 1956 forflyttet til Skævinge Skole paa
Sjælland.

TILSYN
I Aaret 1724 lod Greve Christen Scheel affatte en Instruktion for
Skolemesteren i Gjerrild. Ifølge denne Instruktion, som tidligere har
været optrykt i »Historisk Aarbog for Randers Amt 1942«, var Sog
nepræsten den, der førte Tilsyn med Skolen. Han skulde »visitere
denne og informere sig om Skoele Mesterens Lære Maade«. Da der
blev oprettet Skolekommissioner her i Landet, blev Sognepræsten
som bekendt i Kraft af sit Embede Kommissionens Formand (født
Formand, senere valgt Medlem eller Formand), og som saadan var
Præsten — og er endnu mange Steder — den øverste lokale Tilsyns
mand paa det skolemæssige Omraade. Denne Ordning holdt sig i
Gjerrild-Hemmed til 1940. Ved Præsteskifte dette Aar blev Gaardejer N. Sørensen, Stokkebro, midlertidigt valgt til Skolekommissionens
Formand, og da den nye Præst ikke blev indvalgt i Kommissionen,
fortsatte N. Sørensen, indtil han afløstes af Gaardejer, Sogneraadsformand P. P. Mogensen, »Lille Benzon«. Siden overtog Smedemester
S’. Andersen, Bønnerup, Hvervet. Skolekommissionens nuværende For
mand er Gaardejer, Sogneraadsformand N. Sørensen, Gjerrild.
Af Tilsyn, der har fundet Sted udover det lokale, maa nævnes
Sang- og Gymnastikinspektion, samt — i sin Tid — Bispe- og Provstevisitatser. Den for sine Visitatsoptegnelser kendte Aarhus-Bisp,
Peder Jacobsen Hygom, gæstede i 1742 Gjerrild-Hemmed. Om hans
Indtryk herfra fortæller følgende lille Notits: »Sognepræsten Gregers
Bruun var en lærd og veltalende, men derfor gammel og skrøbelig
Mand, som i disse Dage ved Døden er afgangen. Ungdommen, som
i disse Sogne er meget talrig, befandtes af meget underscheedelig
perfekt. Degnen informerer dem i Hovedsognet og har i Annexet en
Substitut«18).
Den 14. Juni 1879 efterlod Biskop Brammer efter Visitats følgende
Optegnelse: »De under 29. Maj d. A. tilsagte Visitatser i Pastoratet
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var det mig en Glæde at afholde, da saavel Skolernes som den kirke
lige Tilstand fandtes meget tilfredsstillende, og jeg fornyede mit
Bekjendtskab med den agtværdige, elskelige Sognepræst«19).
I 1895 skrev Biskop Jobs. Clausen: »Skolevisitats, ved hvilken
jeg fandt Undervisningen i det hele ret tilfredsstillende, i Gjerrild
dog bedre end i Hemmed. Drengene i Gjerrild staar tilbage for
Pigerne«20).
Desuden har Bisperne Soph. Sørensen og Th. Schiøler, Provsterne
N. Nørregaard og Algreen-Petersen samt Gymnastikinspektørerne
Rasmussen-Kirkehjerg, Weiersø-Jensen, Frede Hansen og Math orne
og Sanginspektør H. Johansen tilset Undervisningen i GjerrildHemmed21).

Tidsbilleder fra Karlby omkring år 1900
AF SØREN HØGH, KARLBY, HORNSLET

on det ikke er sådan, at mennesker og begivenheder fra et
menneskes tidligste år er det, «om står klarest for os, når vi
bliver ældre. Jeg tror tillige, det er sådan, at man ved århundred
skiftet traf mange flere særprægede mennesker eller originaler, om
man vil, end man gør i nutiden, hvor landbefolkningens særpræg
efterhånden udviskes, og dialekterne snart er en saga blott.
Om man synes om det eller ej, er vel ret ligegyldigt, for det sker
alligevel i løbet af ikke så mange årtier.
Jeg synes nu, det er velgørende, når man endnu i en forsamling
af bønder kan høre en og anden tage ordet og på den dialekt, som
nu engang er hans, levere et godt indlæg uden at gøre et mere eller
mindre vellykket forsøg på at bruge skriftsproget, som ikke vil virke
naturligt for ham. På mig virker det forfriskende at høre dette,
enten det så er en sønderjyde, vestjyde eller en øbo.
Min barndom faldt lidé før århundredskiftet, og jeg vil prøve
på her at fæstne noget af det, som endnu står ganske klart for mig,
men som om få år måske er glemt, og mange af disse skikkelser,
som befolkede min barndoms verden, forekommer mig så særpræ
gede, så ægte og farverige, at jeg vil tegne et billede af dem, og gør
jeg det ikke, bliver det vel aldrig gjort.
Karlby ved Hornslet ligger nord for Rosenholm og Amaliegård
skove og ligger som så mange østjyske byer fra fællesskabets tid tæt
sammenbygget.
På en trekant midt i byen lå skole og smedie, og dér lå og ligger
endnu det gamle hus, som beboedes af byhyrden; til disse tre steder
havde man ærinde hver dag. Om morgenen drev man køerne hen
på den åbne plads ved hyrdehuset, og de blev af byhyrden drevet
ud i fælledet eller tuemosen; om aftenen, når han kom hjem med
dem igen, kunne de forskellige flokke finde hjem til den gård, hvor
de hørte hjemme.
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Gårdene lå og ligger endnu med enkelte undtagelser på grund
af udflytning i en tæt kreds uden om den omtalte trekant.
Markerne til de forskellige gårde ligger alle samlet og går ind til
gårdene med en spids og bliver bredere udefter. I gamle dage be
tragtedes det jo nærmest som en ulykke at være udflytter.
Gårdene i Karlby
Matr. nr. 2a tilhører Søren Høgh og ligger i det vestlige hjørne
af byen og var annexgård til Mygind præstegård.
Matr. nr. 3a tilhører Søren Udsen Sørensen og var sammenbyg
get med 4a, idet den mellemliggende længe var fælles for begge
gårde.
Matr. nr. 4a blev i 1905 købt af Søren Pedersen; han byggede en
mindre gård på den nordre ende af marken med 18 tdr. land, som fik
navnet Nordvang. Anders Vestergård, Skjørring, fik 15 tdr. land,
ligeledes i den nordlige ende af marken. Gården med de resterende
17 tdr. land blev solgt til Johs. Pedersen’og ejes nu af dennes svi
gersøn, Søren Grosen.
Matr. nr. 5a tilhørte Magnus Rasmussen og ejes nu af dennes svi
gersøn, Otto Foged. Gården fik navnet Karlbygård.
Matr. nr. 6a ejes af Jens Peter Jørgensen sammen med noget af
jorden fra matr. nr. 7a.
Matr. nr. 7a er for ca. 80 år siden udstykket, og noget af jorden
hører nu til Ridsegården; en stump af det gamle stuehus står endnu
og beboes af Chresten Sørensen.
Matr. nr. 8a ejedes af Anders Høgh, men ejes nu af sønnen Arne
Høgh.
Matr. nr. 9a, Nørregården, tilhører N. Povlsen Nielsen; den lå
i gammel tid inde i byen, hvor nu slagter Andersens hus ligger,
gården brændte den 14. juli 1844 og blev da flyttet ud i marken
nord for byen.
Matr. nr. 10a tilhørte tidligere Martin Olsen, men ejes nu af
Niels Sager.
Matr. nr. 11a tilhørte Niels Jensen Stæhr og tilhører nu sønnen
Asger Stæhr.
Matr. nr. 12a tilhørte Sigvard Rasmussen, ejes nu af en tilflytter,
Gunnar Thomsen, og har navnet Damgården.
Matr. nr. 13a var i mere end 100 år lagt sammen med 14a som
en dobbeltgård; i min barndom tilhørte den Jens Rasmussen, men
i 1909 fik en søn, Jens Kjeldsen Rasmussen, skøde på 14a og byg
gede gården, hvor den nu ligger og ejes af sønnen Jens Kjeldsen
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Rasmussen. Johs. Rasmussen overtog i 1924 fødegården 13a, som nu
ejes af svigersønnen Søren Rasmussen.
Matr. nr. 14a tilhører nu Jens Kjeldsen Rasmussen. Se under 13a.
Matr. nr. 15a og 16a er ligeledes gennem de sidste 100 år drevet
sammen og ejes i dag af Chr. Malling Rasmussen og før ham af
hans far og bedstefar. Matr. nr. 15a lå, hvor nu den nye skole lig
ger. I den sidste rest af det gamle stuehus boede de sidste år en
gammel kone; huset blev brudt ned i 1894, og noget af jorden hø
rer nu under gården Glavindsminde, der ligger uden for den vest
lige ende af marken.
Matr. nr. 17a tilhører nu Signe Damsgård, før hende ejedes den
af hendes svigerfader, Karl Sørensen.
Matr. nr. 18a tilhører Jens Høgh og kaldes Vestergården, ringen
er sluttet omkring trekanten i byen af de 16 gårde.
Matr. nr. 19a hørte oprindelig til matr. nr. 17a, men i 1908 fik
Valdemar Sørensen skøde på 19a og byggede en ny gård ude ved
kirkevejen i Krogsbæk.
Efter de gamles fortælling skal byen være bændt, den ene del 1770
og den anden del 1786, og det er forståeligt efter den meget tætte
bebyggelse.
Kun i fire af gårdene, nemlig 4a, 6a, 10a og 12a, er der kommet
tilflyttere i de sidste 150 år, medens de andre gårde endnu er i de
gamle slægters besiddelse.
Gårdene var alle fæstegårde under stamhuset Rosenholm, og alle
de gamle stuehuse, som jeg kan mindes, og hvoraf enkelte står end
nu, var alle nøjagtig ens indrettede og bygget af egebindingsværk.
Jeg vil antage, det skyldes, at de er bygget af de samme håndværkere
efter tegninger fra godskontoret.
Foruden de gamle gårde, som ligger samlet i byen, var der i sog
net en halv snes udflyttergårde.
Matr. nr. la Borupgård, hvoraf hovedparcellen er på 101 tdr. land
og tilhører Frants Christensen. Den ligger syd for byen ved vejen
Hornslet—Søby. Det er en meget gammel gård med et oprindeligt
tilliggende på 300 tdr. land, men i tidens løb er der udstykket derfra
11 større og mindre ejendomme, som nævnes her:
Matr. nr. lb Jens Marius Jensen med 10 tdr. land.
Matr. nr. lf Ejvind Bille Mortensen med 32 tdr. land.
Matr. nr. Id Tage Jensen med 18 tdr. land.
Matr. nr. li Carl Andersen med 11 tdr. land.
Matr. nr. 11 Aksel Jensen med 31 tdr. land.
Matr. nr. In Lars Chr. Jensen med 13 tdr. land.
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Matr. nr. lo Ejvind Christensens hus.
Matr. nr. Ir Harald Nielsens hus.
Matr. nr. 2 og lg Svend Rasmussen med 40 tdr. land.
Matr. nr. 2b Svend Folmer med 27 tdr. land.
Matr. nr. 2i Niels Høgh med 7 tdr. land.
I alt 189 tdr. land.
Matr. nr. 32a Sortemosegård er ligeledes en gammel gård og til
hører R. Fr. Rasmussen. Den var oprindelig mindre, men der er
igennem årene købt jord til, så der nu er ca. 70 tdr. land.
Matr. nr. 20a Bjerregården ligger vesten for byen i Krogsbæk;
den har et tilliggende på 50 tdr. land og tilhører Søren M. Jensen.
Matr. nr. 21a Krogsbæk Kirkegård ligger nordvest for byen ved
den gamle kirkeruin. Arealet er 38 tdr. land og tilhører nu Rasmus
Olsen.
Matr. nr. 22a Ridsegår jen ligger nord for byen, skal efter de gam
les udsagn oprindelig have været skovfogedsted, men der er i årenes
løb købt jord til fra Andigård og 7a i Karlby, så der nu er ca. 90
tdr. land til gården, som tilhører Svend Jensen.
Matr. nr. 23a Glavindsminde ligger vest for byen, og til denne er
tilkøbt jord, så der nu er godt 40 tdr. land, den tilhører nu Anker
Laursen.
Desuden er der i de sidste 100 år opstået 25 til 30 større og min
dre ejendomme ved køb af lodder fra bygårdene. Disse ejendomme
varierer fra 5 til 30 tdr. land. De er delt i to distrikter, ét mellem
mosen og Rosenholm skov, som kaldes Rugtorvet, medens distriktet
fra bymarken og mod syd imod Hornslet kaldes Heden.
I Lergravsjorden, ca. i/2 td. land, havde alle husstande i byen ret
til 1er til gulve og klining af husene; den ligger sydøst for byen
ved Skolelodden, ca. 5-6 tdr. Jand, som degnen drev indtil 1905.
Han havde i reglen 3-4 køer. Jorden blev i 1905 tillagt en mindre
ejendom. Smediejorden, ca. 5-6 tdr. land, hørte til bysmedien. Sme
den havde fire køer, som han passede så godt, at han kom tæt op
mod gårdmændene med mælkepenge, og jeg kan huske, at gårdmændene altid på mælkelisten skulle se, hvad nu smeden fik i mælke
penge.
Gårdmændene skulle ifølge smedens fæstekontrakt gøre l/2 dags
plovbie hvert forår og efterår. Smedelodden blev omkring 1912 bortforpagtet til Niels Jensen Stæhr og blev købt og overtaget af ham
i 1924.
Graesjævning: Bymændene blev ved med at eje smedien til 1946.
da den blev solgt til smed Søren Larsen; indtil den tid havde by-
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mændene hvert efterår et møde, som kaldtes græsjævning, hvor man
delte huslejen og lejen af lergravsjorden, som var lagt ud i koloni
haver. Hvervet som oldermand (eller formand) gik på skift, og
oldermanden skulle gøre gildet ved græsjævningen; dette blev fort
sat til salget af smedien 1946. Lejen af kolonihaverne går nu til
gadebelysning.
Køllen: Et andet gammet byfællesskab var Køllen, hvor man kunne
tørre den spirede maltbyg. Køllen var et lille hus, som lå lidt uden
for byen, dér hvor indkørslen til Jens Kjeldsens gård nu er. Det har
ikke været i brug i min tid, men betegnelsen »ude ved Køllen« holdt
sig i mange år.
For resten var der en mangfoldighed af udtryk, som man benyt
tede for at betegne en gårds beliggenhed.
Indfaldsvejene til byen havde også deres betegnelse. Vejen mod
Rosenholm hed naturligvis Hovvejen, indkørslen mod nord til Skjør
ring var Nørreled, og bakken mod Krogsbæk kirke var jo Kirkevejen;
men da kirken i 1900 blev flyttet til Karlby, og transformatoren
blev bygget i 1917, blev det efterhånden — først for børnene og
siden for vi ældre — ændret til transformatorbakken; den store bakke,
som fortsætter om bag vor gård, hvor den er i højde med tagrygnin
gerne i byen, hed Kyvlinghøv.
Falledet: Jeg har før nævnt fælledet, som bestod af 50 tdr. land
og omkring 1870 blev beplantet med gran. I gårdens gamle skøde
fra 1865, hvor gården købes fri fra Rosenholm af min bedstefar,
Anders Høgh, står anført de forskellige rettigheder og forpligtelser,
dog bortfalder græsningsretten i tuemosen. Af Rosenholm skov,
hvoraf størsteparten, ca. 200 tdr. land, ligger i Krogsbæk sogn, er
der en granskov på ca. 50 tdr. land, som kaldes Fælleden; det er
lidt lav bund og ligger ud mod mosen; det gamle hovdige står de
fleste steder endnu inde i skoven, det må være den nævnte tuemose
eller Fælleden, hvortil græsningsretten for gården blev frataget, da
gården købtes fri for små 100 år siden. Der har siden den tid groet
mægtige graner.
Davelskrog: Den del af mosen, som ligger ind mod Fælleden,
kaldes Dævelskrog. Der var især for 50 år siden en vrimmel af snoge
og hugorme deromkring, ligesom fluer og bremser var en plage
derude i sommertiden. Jeg kan tænke mig, at det er oprindelsen til
navnet.
Mâjen: I nordsiden af mosen ind mod Karlby er et areal lav klæg
jord, hvor byens spildevand løber ud; dette er fra gammel tid kal
det Måjen, og navnet kan vel udledes af jordens anvendelse.
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Andre dele af den store mose har også sine stednavne såsom smediegravene, vesseisengene, kjaat og stahot.
Medens Fælleden som nævnt er inddraget under Rosenholm, så er
den store og værdifulde mose udstykket til gårdene, og jeg beun
drer den retfærdighed og den omtanke, denne udstykning bærer
præg af.
Der er fra land og ud til Rosenholm-Skjørring å anlagt en lige og
bred vej kaldet Vasen; dér ligger så de regelmæssigt firkantede skif
ter på begge sider, hver gård fik to skifter. De skifter nærmest land
var på 18 skp. land, medens de længst væk var på op til 30 skp. land,
jævnt aftagende ind mod land.
Til min gård, matr. nr. 2a, hørte det første skifte til venstre og
det yderste til højre, medens min nabo, matr. nr. 3a, havde det før
ste til højre og det yderste til venstre. Der er tillige den visdom deri,
at de bedste tørv er længst ude i mosen, og nærmest land er det
mere klægblandet og derfor ypperlig græsjord. Da gårdene dengang
skulle være selvforsynende, var det den bedst mulige fordeling.
Som dreng hørte jeg flere gange min bedstefar sige: Karlby er en
god by, vi har tørvemosen, og vi har Rosenholm skov tæt ved. Disse
ord har jeg ofte godkendt i en brændselsfattig tid under to krige, og
ligeledes værdien af god enggræsning i en tør sommer.
Før i tiden, da udenlandsk brændsel ikke anvendtes, blev der fra
Søby, Skader og Mygind hentet en mængde tørv i Karlby mose; om
sommeren kunne komme lange rækker af hestevogne efter tørv, de
kunne kun hente ét læs tørv hver halve dag, så det tog sin tid med
de 10-12 læs, som var det almindelige forbrug. Man gættede ofte
på, hvor dette eller hint læs nu var fra. Ifølge gammel snak var de
Skader-mænd kendt for deres velplejede heste, deres mange penge
og deres få børn.
En Karlby-mand kom en dag, han skulle i mosen, op at køre med
en Skader-mand, som kørte et spand usædvanligt velplejede jyske
heste. Ifølge jysk sædvane skulle man jo så vide, hvem man agede
med. Karlby-manden indledte med at sige: Ja, den mand er vel fra
Skader?« »Hvorfor tror du det?« svarede manden. »Jo, det kan jeg
se på øgene, de er blanke i hårlaget, og det kan tyde på, at I har
mergelunderlag«.
Når Karlby-mændene skulle til Randers, kunne man komme over
Voldum, men det gjorde man ikke gerne. Man sagde, at den, som
kunne komme igennem Voldum uden skænd, kunne komme igennem
helvede uden at blive brændt.
Vor gård, matr. nr. 2a, ligger i det vestlige hjørne af byen, halv-
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vejs gravet ind i bakken, som fra gammel tid kaldes Kyvlinghøv:
Gården var som tidligere nævnt annexgård til Mygind præstegård,
og da gården blev frikøbt i 1865, skulle der medfølge en landgilde
til præstegården på 10 skp. rug, 12 skp. byg og 20 skp. havre. Først
efter lov af 20. september 1918 fik jeg denne landgilde afløst den
28. april 1929 med kr. 1140,06, som indbetaltes til stiftskontoret
i Århus.
Til de forskellige lokaliteter i marken hørte stednavne som f. eks.
Ludvigstykkerne, der var et syv marks skifte for sig; ned mod åen
lå en englavning, hvor der var l/2 td. land skov med eg og hassel,
dette kaldtes Enghaven; dér græssede vi ungkvæget, idet der var
læ og vand.
Min broder, Anders Høgh, fik 1907 skøde på disse 25 tdr. land
og byggede en gård med matr. nr. 2c.
En anden del af marken hed Snurhuelen, fordi græsset altid gik
i leje og lå i hvirvler. Ligeledes var der Vældgungeren og Mølan.
Et stykke jord bag engen hed Klebberen. Jeg har for nylig fået op
lyst, at dette navn var betegnelsen for et uregelmæssigt jordstykke,
som lå for sig selv; dette passer i hvert tilfælde her.
Gården lå nord for kirkevejen med facade mod øst og vest. Det
gamle stuehus var egebindingsværk, 12 fag og 33 alen langt. Nord
enden var gravet ind i bakken, så tagskægget omtrent nåede jorden,
medens der i den anden ende var omtrent én alen sokkel. Langs med
gårdsiden var en sokkelhøjde af kampesten muret med en 18 tommer
bred murkant i hele husets længde. Det var en god siddeplads, som
passede til alle størrelser; det var en yndet siddeplads en sommer
aften, og vi sad da ofte ude på »Cementen«.
Fortrappen var midt på huset; fra gangen kom man til venstre ind
i storstuen på tre fag, i gavlen var to små gæsteværelser eller pige
kamre. Lige ind for gangen var lillestuen eller pæn stue, til højre
for gangen var dagligstuen i to fag helt gennem huset, dernæst var
der mod gården sovekammer og mod haven køkken. Længst mod
nord var bryggers med daglig indgang, der var en mægtig bageovn
og nedgang til kælderen ind i bakken. Der var tillige en tung lofts
trappe, som kunne løftes op af en kraftig mand. I bryggerset var
stenpikning, som dog blev lagt til med cement; i køkkenet var der
også cementgulv, men der blev lagt bræddegulv i 1906. Der var
åben skorsten over komfuret, og vi småfolk spilede jo øjnene op,
når skorstensfejeren kom og trådte op på komfuret og forsvandt op
i skorstenen; efter denne tur op i skorstenen blev der noget at gøre
rent.
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1 dagligstuen var lang, fast bænk mod gården og den ene ende
af det lange bord. Ved den nordre ende var en slagseng; det var fars
plads. Låget på slagsengen var på hængsler og kunne lukkes op og
forsiden trækkes ud, og så kunne der være sengeplads til én voksen
eller to børn. I bjælken over bordet var nogle læderstropper, hvor
karlene satte deres træskeer i, når de havde tørret dem af i blusen.
På hjørnet af slagsengen stod ølkrukken med trælåg over, og der
drak man øl direkte af krukken. Jeg kan huske, at vi alle langede
til det fælles fad, enten det nu var grød eller mælkebrød. Skulle
vi have kartofler, kom et fad upillet på bordet, og vi pillede så hver
så stor en dynge, som vi kunne spise, og med gaffel dyppede vi i
den fælles sovspande. I dagligstuen var en stor bilæggerkakkelovn,
den blev stående til 1917; da brændselet blev dyrt, blev den afløst
af en mere moderne kakkelovn. Ja, så var der fars tobaksbord, og
det var det eneste, som små børnefingre ikke måtte pille ved. Ved
væggen mod haven var to alkovesenge med enden mod hinanden og
hver sin dør. I den ene sov i gammel tid’mand og kone, og i den
anden sov pigerne med fælles omklædning i dagligstuen.
I min tid sov far og mor i sovekammeret ud til gården, og i al
koverne sov vi børn, to i hver seng. Der var ingen vinduer, men
halmmåtter på ydervæggen, og når dørene blev lukket i, ja, så var
det bælgmørk nat.
Der var meget i denne tid, der var uhygiejnisk; det var derfor ikke
så mærkeligt, at sygdomme som tuberkulose, eller tæring som man
sagde, var en meget hyppig dødsårsag i disse år.
Da børneflokken blev så stor som otte, blev der i 1901 bygget
en kvist ud i haven, hvor der blev et dejlig lyst sovekammer.
I dagligstuen hang som regel en slags gynge i bjælken midt i
stuen, hvor den mindste kunne sættes i uden at kunne kravle ud; des
uden havde vi et gangbord, hvor de lidt større kunne lære at gå på
sine ben.
•
Men ellers havde vi gammel Sine til at passe os; hun var fra Viborg-egnen, hendes mor var død, og hendes far var ifølge hendes
papirer en ukendt soldat fra lejren i Hald. Sine var på en eller an
den måde kommet her at tjene, og hun blev der i 21 år. Hun var
langtfra køn, og noget galsindet var hun, men hun var tro som guld
mod alt i hus og gård, især mod os børn. Vi var vist lidt slemme
ved hende, vi behøvede ikke at være ret store, før vi kunne rende
fra hende; hun havde et skævt ben, så kunne hun både græde og
skælde ud, men det var snart glemt igen.
Til vore barneoplevelser hørte også, når der skulle bages. Så krav-
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lede Gammel Sine ind i den store bageovn, og vi børn skulle så
lange pæne, hele tørv ind til hende, og hun var til sidst den eneste,
som forstod at stable tørvene rigtigt, så de uden at synke sammen
for tidligt kunne brænde og gøre ovnen ens varm over det hele;
derefter blev asken raget ud, og de mange brød kunne sættes ind
og bages rigtigt. Sådanne varme rugbrødsskorper var da en lækker
bisken.
En anden kendt skikkelse fra barndommen var gamle Christian
Monsen. Han var en ældgammel, krumbøjet mand. Han hjalp folk
med haven, han kunne få alting til at gro. Christian Monsen kom til
os hver fredag og hjalp mor med haven. Han var dårlig til bens og
kunne ikke engang få den ene træsko helt foran den anden, så det
gik langsomt med at flytte sig, og vi knægte skulle da gå ham til
hånde og besørge det løbende.
Han skråede store mængder af tobaksudrydning, hvorfor fars to
bakskasse stod ude ved os. Christian Monsen havde munden fuld,
og før han kunne sige en besked, skulle han have spyttet ud; når
dette skete, måtte vi derhen i en fart og få besked. Han ville ikke
have staldgødning til kartofler, han sagde: »I gi’r dem misæl så møj
måg, at de kommer til at smage af den«.
Han blev 91 år gammel og var opholdsmand hos sin søn, Søren
Christensen og Ingeborg, og havde der et lille, bitte kammer. Huset
ligger endnu oven for Peter Ravns hus og den nye skole.
Søren Christensen og Ingeborg var et herligt gammelt par, altid
glade og fornøjede. Søren Christensen kom omkring i gårdene og
hjalp til ved høst og tærskning, og han lavede tørv i mosen. Når han
efter endt arbejde havde spist til aften og fået piben stoppet, sagde
han: »Nå, så vil a hjem å dåns med Ingeborg, og så skal kakkel
ovnen flyttes på loftet«. De første gange, jeg hørte det, tænkte jeg,
at det nu kunne være sjovt at se, men jeg blev jo snart klar over, at
det kun var kommers.
Jens Christian Mureren skal også nævnes. Hvorfor han havde mu
rernavnet, véd jeg ikke; jeg har aldrig set ham bruge murskeen, men
han var en fornøjelig mand og talte altid til dem, han mødte på sin
daglige spadseretur; han var veteran fra 1864 og ville gerne for
tælle derom.
En dag havde aktietyren revet sig løs og kom brølende ned gen
nem byen og mødte der Jens Christian, som var på sin daglige tur.
Jens Christian, der ellers ikke var hurtig i vendingen, sprang som
en mis i dækning bag den nærmeste dør. Når han siden fortalte
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om denne oplevelse, endte han gerne sådan: »Jov — jen hå’ jo vå’t
med i 64 — jen hå’ jo lært å retirier«.
Og så var der jo Christen Jensen og Marie, som boede i Lergravs
huset; han var en dygtig arbejdsmand. De havde været på herregår
den Gyllingnæs, han var en hård hals, som man siger, og han var den
første socialist, jeg kendte; men han var reel og god nok. Han var
nu på sine gamle dage kommet i afholdsforeningen og nok på grund
af sin styrke valgt til fanebærer. Der skulle nu være årsmøde i Kø
benhavn, hvor formanden, sadelmager Gregersen, skulle repræsen
tere foreningen, og fanen skulle gerne med; der blev holdt møde
om sagen, og man var så enige om, at det blev for dyrt at sende
to mand, og man mente, at formanden nok kunne bære fanen. Der
var da en, der spurgte, om Chr. Jensen så ville aflevere fanen. For
manden svarede hertil: »Fanen hænger hjemme hos mig«. — Chr.
Jensen sprang op, stor og mægtig, og udbrød: »Ja, men a hå’ den
unde ri mæ skautet!«. — Da diskussionen var blevet lidt for lang,
var smedens Marie blevet kaffetørstig, og hun sagde højlydt: »Ska vi
no it ha kafferet?« Det blev man enige om.
Vi vil også nævne Peter smejen, han var en meget dygtig landsby
smed, men maskinerne var ikke hans lyst. Han ville nok sælge nyt,
men ikke tage gammelt i bytte. Jeg husker, at jeg gerne ville have et
mere moderne cykelstyr og ville have ham til at tage det gamle i
bytte, men han sagde: »Det kan du sæl til apotekeren«. Jeg spurgte:
»Hvad skulle han bruge det til?« »Han kan måske lave det i jern
piller«, svarede Peter. Engang ved et sølvbryllup havde der været
noget galt med sovsen, og mange havde fået en svær diarré. Sme
den var slemt med. Da jeg dagen efter spurgte ham, hvordan det
gik, svarede han: »Uha da, hvis det her varer ret længe, så kommer
a fanerne til å ha en nøj bøsning i met r.........«
Pe Sommer var byens træskomand; han købte store bøgekøvler i
skoven, og med haanden lavede han vore træsko. Han besørgede også
folks hårklipning; man sagde, at Pe Sommer og slagter Hansen i El
sted klippede de Karlby mænd gratis. Vi var fem drenge, og min
far købte da en klippemaskine til otte kroner. Den fik Pe Sommer,
og så skulle han klippe vi drenge gratis, men han klippede os, som
skik var, i bund over hele hovedet; da jeg blev større, sagde jeg
engang: »I dag vil jeg klippes med fortop«, men Pe Sommer sva
rede kort og fyndigt: »Ja, det bestemmer a«. Engang sognefogden
skulle klippes, bemærkede han, at skilningen skulle være i venstre
side, men Pe Sommer svarede: »Nu blyver do klippet, og så ka do
sæt skilningen, lige hvor do vel«.
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Hans far, Kresten Sommer, var helt døv, men han ville gerne ryge
tobak og have en kop kaffe og kom tit ind hos folk. Engang han
kom ind, morede min far sig med at pege på en stol ved tobaksbor
det og sige: »Sæt enden til sæde, Kresten«. Kresten troede jo, han
mente stop piben, og han svarede da: »Tak, den røge«. Når han så
havde fået et par kopper kaffe, og min mor kom med kanden og bød
en anden halv kop, så sagde han: »Tak, do må rele godt skænk en
fuld«.
Jens Musikkeren var en lun og vittig rad, der kunne finde de pud
sige i enhver situation. Han havde en lille landejendom og spillede
til dans til den lyse morgen for otte kroner, og det traf sig, han tog
en tår over tørsten. I en tør tid om sommeren trak det en dag med
torden, uden at det kunne komme til at slå løs; jeg traf den dag
Jens og spurgte: »Tror du, vi får regn i dag?« Jens fik det lune blik
i øjet og svarede: »Ja, det er aldrig til at vide, for det er med torden
vejr som med brændevin: enten får man ingenting, eller også får
vi alt for møj«. Det var nu hans erfaring af et langt liv.
Pe Vestergård var gårdmand og vor nærmeste nabo; han var stor
og stærk, et rødligt fuldskæg, en, som alle raske drenge så op til.
Han var jæger og riffelskytte og fra gammel tid byens martyr fra
de forhadte gendarmer. Han var som formand for skytteforeningen
idømt bøde, som han ikke ville betale, og derfor blev han af gen
darmerne ført til Randers til afsoning. Da han slap ud og skulle
komme hjem, blev han modtaget som en høvding. Skytteforeningens
medlemmer mødte ham ved de syv veje, og med fanen i spidsen
blev han i procession ført hjem til sin gård i Karlby. Men da de pas
serede sognefogeden i Skjørring, som var Estrup’er, da sænkede man
fanen, og det var fornærmelse mod embedsmand i funktion, og de
blev anmeldt igen; dog blev sagen henlagt.
Min morfar, Søren Udsen, som havde nabogården, og som jeg
er kaldt op efter, havde derfor særlig godhed for mig. Fra jeg var
tre år, til jeg blev ti år, sov jeg hos ham om natten, og da jeg
fyldte de ti år, fik jeg et lommeur af ham; men til min store sorg
måtte jeg ikke gå med det endnu, da det kunne give anledning til,
at min far blev sat op i skat.
Han var en stor, flot mand, veteran fra 64 og lå da i skanse 2 på
Dybbøl, hvor han blev taget til fange den 18. april og ført til Øst
rig. De måtte efter fængslingen gå på deres ben op gennem Tysk
land og blev derfra sejlet til Århus. Han havde i min drengefantasi
en helgenglorie om panden. Han var utrolig hårdfør. Engang havde
han fået to fingre i en maskine. Da doktoren kom, sagde han, at

LVI

Tidsbilleder fra Karlby omkring ar 1900

67

fingrene skulle klippes af, og spurgte, om han ville bedøves. Hertil
svarede Søren Udsen: »Nej — bare do gie ston, te a for min piv
tændt, så kan do godt ta fat«.
Men en af de mest centrale skikkelser i mine barneerindringer det
var Peter Ravn. Han var en rigtig vikingetype, stor, stærk og med
et jerngråt fuldskæg. Han var en drabelig jæger og fisker, og så var
han byens slagter og altmuligmand. Han kunne mure og tømre og
stander alt muligt redskab, som var gået i stykker. Der er noget, der
hedder arbejdets glæde, og den følte han til fulde, når han kom og
afleverede et stykke redskab, som han havde gjort i stand. Når man
så sagde, ja, det var der nu ikke andre, som kunne have ordnet, ja,
så var det for ham mere end de penge, han skulle have for det. De
drengeslæder, han lavede af asketræ, var anerkendt som de bedste,
der gik på slædebakken.
For vor jagt slagtede han vore grise, og jeg mindes endnu disse
slagtedage, når han kom, før det endnu var lyst, og dampen på gruekedlen stod som en sky ud til det omvendte kar, på hvilket grisen
skulle stikkes. Vi børn så med gru, når han tog den lange kniv og
jog den dybt i grisens bryst, og medens blodet fossede ud i mors
spand til sortpølser, tog han den blodige kniv ud og holdt den i sin
skæggede mund, mens han holdt igen på grisens sprællen, mens mor
havde travlt med at røre i spanden for at få mel og blod jævn. Når
grisen så blev skåret op, var det spændende, hvem der fik blæren,
som kunne pustes op som en ballon. Engang jeg græd, fordi det ikke
var mig, der var heldig, sagde Peter Ravn: »Ja, vent nu lidt, der er
sgu to blærer i dag«, og så skar han endetarmen ud og gav mig, men
den kunne jeg jo ikke puste op. Når grisen så var færdig og skrabt,
så tørrede Peter Ravn skægget af i karkluden og sagde: »No æ dæ den
unde mænd no pæn ma«.
Han var den bedste fortæller, jeg nogensinde har truffet. Da jeg
blev voksen og han en gammel mand, som levede i minderne, har jeg
mangen en aften gået hen til ham i hans stue og hørt hans for
tællinger om, hvad han havde oplevet i sit lange liv. Fjern i blik
ket, men med malende ord og udtryk kunne han fortælle — alle bi
omstændighederne som årstal, hvordan vejret var, hvor solen stod
på himlen, alt blev taget med og udredet i de mindste detaljer, inden
han kom til det, han egentlig ville fortælle. Jeg skal prøve at for
tælle lidt af det med hans egne ord om en god ålefangst: Å ja, sådan
var der en sommerdau i 1887, vi var i muesen, og det blev et for
færdeligt tordenvejr, så vi måtte gå hjem. Da jeg kom hjem, sae An
Mari, ja Lise Selling hå våe hæ og sæj, at do sku slagt en kalv. Da

68

Søren Høgh, Karlby, Hornslet

LVI

a va færdig med det, så a te An Mari: A troue, det æ et villeie vejr
å fang ål, a fik snart grejern standeret, å så gik a derud ad kirkevejen
og nie o di fåes ager, nie mod åen. No va et biøven et herligt vejr,
byggen var så smot begøndt å let på sæ etter regnen, de va li i plasningen, å sulen hang så rød ud i de vejsten, å Niels Peisen i Skjør
ring gik derøv på de lang ager å kovelet hans kyer, ja, det va ret
et herligste vejr. — Ja, hele dette sceneri så han for sig, inden han
fik fortalt om alle tiders bedste fiskeaften med masser af ål; så
kunne han fortsætte: »Ja, Søren, er et it mærkeligt med di ol, di
øngle slet it hæ nie i oen, nej, de goe hielt ud i Middelhavet dæ
ve Skotlands kyst å øngle, å så ka det bette kravl fin hæ op«. Ja,
selv om det skorter lidt på geografien, så var han jo alligevel inde
på det rigtige.
Her er så hans historie om den døde svensker, der lyder sådan:
»Ja, a æ jo fra Uggelhuse, men da a va 14 år, kom a op å tjene
ved Hans Jensens i Krogsager. Se, den vinter var fra en svensk sej
ler, der gik op til Randers, en matros revet over bord med ankerkættingen. Nu en måned efter var han fundet i isen ved en af hol
mene, og dagen før, da jeg var en tur hjemme, var han lagt i en
båd til ankers i fjorden med et fåreskind dækket over. Ham ville jeg
naturligvis ud og se, jeg tog en båd og sejlede derud, kravlede over
i båden til ham, tog fåreskindet af ham, og der lå han, et pæneste
ungt menneske, akkurat ligesom han sov, men bedst som jeg stod
og så på ham, sae han lige med ét øløeløeløl — å — gu fader bevåres, Søren Høgh, hvor biøv a da ræd, a sprang som en mis over
i min egen båd og roede af alle kræfter i land, a fik ikke engang
skindet lå’ over ham«. »Ja, men var han da ikke død?« spurgte jeg.
»Jov, vel var han død, men se, han var jo fuld af vand, og da der
kom bevægelse i båden, boblede vandet op gennem halsen af ham,
men det kom jeg jo først i tanker om bagefter, men do ka trov, a
vest, hue a va kommen fræ«.
Engang Peter Ravn fyldte år, kom et par af hans yngre jagtfæller
for at ønske ham til lykke; de havde taget en halv flaske snaps med
og skulle jo så have kaffe med et stænk i; der blev nu fortalt jagt
historier, og Peter Ravn var rigtig i sit es. Engang imellem åbnede
datteren døren fra køkkenet og sagde: »Far, der er en lille pige med
nogle blomster til dig«. Men Peter Ravn, der var midt i en historie,
svarede: »Ja, det er godt søster, gi’ hende en kage«. Det gentog sig
nogle gange, og til sidst kom hans gamle nabo, Søren Christensen,
og datteren sagde nu: »Ja, det er Søren Christensen, som vil ønske
dig til lykke«. Men Peter Ravn var nu midt i en spændende udred-

LVI

Tidsbilleder fra Karlby omkring år 1900

69

ning og svarede igen: »Ja, det er godt, søster, gi’ ham en kage«,
men Søren Christensen havde jo set flasken på bordet og kunne tænke
sig at være med i laget, ja, han gik fornærmet hjem.
Auktion i byen. Engang i min drengetid skulle der være noget
så usædvanligt som auktion over en besætning her i byen, og det
måtte jo alle overvære, både store og små. Vi drenge fandt os hur
tig en god udsigtsplads på toppen af gårdens mødding, hvorfra vi
kunne følge slagets gang. Fuldmægtigen, som skulle forestå auktio
nen, blev anbragt i en fjedervogn; publikum stod tæt omkring, og
dyrene blev så et for et trukket frem, og buddene faldt nu mere eller
mindre livligt. Da der var solgt nogle stykker, var vi drenge snart
helt klar over teknikken og fremgangsmåden, og da der nu kom en
ko frem, og buddene faldt lidt trægt, ja, så var der en knægt, som
sagde »fem til«, og da hammeren faldt, og der ingen ville vedkende
sig det sidste bud, så blev vi jo lidt bange for, om det kunne trække
op til lussinger, og vi fordelte os blandt publikum. Fuldmægtigen
bemærkede da: »Nå, det var måske en af kyllingerne på møddingen,
der galede med«.
Liegstov i stuestoven. Forsamlingshuset blev først bygget 1901, og
når man før den tid skulle have dans, måtte vi jo se, om vi i en
af gårdene kunne låne en storstue; en sådan havde man endnu i de
fleste gårde. Derefter skulle vi have lovning på »Pe Lassen Mussikeren« eller »Jens Mussikeren«; for børnene spillede de for halv pris,
det vil jo sige fire kroner. Sådan en liegstov glædede vi os til lang
tid i forvejen, cykler eller biograftur var der jo ikke noget, der hed;
der var jo kun skolen og livet, som det formede sig omkring i hjem
mene. Børnefesten i Clausholm-skoven i juni var en af årets store
højdepunkter, og så måske dyrskuet i Randers eller i Hornslet, hvis
vi skulle have køer med, som vi‘skulle holde ved.
Jeg mindes endnu bedømmelsen af dyrene; de mere eller mindre
kyndige dommere, som med alvorsfulde miner betragtede dyrene fra
alle vinkler, medens ejerne med ikke mindre interesse studerer dom
mernes ansigtsudtryk. Der blev ikke talt mange ord — der blev set
mere, end der blev snakket.
Jeg og mine jævnaldrende mindes også fra barndommen høstens
tid, medens man endnu høstede hele kornmarken med le. Arbejdsmændene med koner tog høstplads og mødte hver morgen, det var
høstvejr, og for en fast høstløn hjalp til med hele høsten. Tre eller
flere par høstfolk efter hinanden, mandfolkene i skjorteærmer og
kvinderne med kysehat og hvide høstærmer. Vi mindes melmads-

70

Søren Høgh, Karlby, Hornslet

LVI

hvilen, hvor man lejrede sig på de høstede neg, og øltræet, der kunne
rumme fem-seks liter, gik rundt, og man drak direkte af tuden.
Men liv og humør var der trods det hårde slid. Vi har jo så siden
oplevet udviklingen, først med aflæggermaskine, så med selvbinde
ren, som forekom os som et vidunder af snilde, og som selv de
gamle høstfolk måtte beundre, og i dag ser vi jo de store mejetær
skere vugge over markerne og besørge høsten i én arbejdsgang. Jeg
tænker tit på, hvad vore forældre ville sige, om de kunne se høst
arbejdet i dag og se, hvad vi i øvrigt har af sindrige maskiner. Jeg
kan tænke mig, at de ville savne hestene i bondegården af i dag, de
ville vel også undre sig over vor markplan og fodring, vor levefod
og levemåde ville de også vanskeligt forstå, men de ville ganske be
stemt grue, om de så, hvad skatter og driftsomkostninger nu beløber
sig til.
År 1900 blev forsamlingshuset bygget, og dermed blev et længe
følt savn afhjulpet, især for ungdommen.
Der blev nu en gymnastikforening og senere en ungdomsforening,
den sidste kunne for øvrigt i maj 1961 fejre 50 års jubilæum.
Disse to foreninger har gennem årene været en god samlingsplads
for sognets ungdom, men desværre er der nu så få unge i byen, at
det kniber med at få tilslutning nok.
Vi er nu i mine optegnelser nået til 1910, og her vil jeg sætte
punktum. Det er vel sådan, at man skal have tingene på en vis af
stand for at skønne rigtigt.

Balle Stednavne
AF JENS SMED

en lille Landsby Balle (Galten Sogn og Herred) er beliggende
Vest for Nabobyen Vinterslev og er antagelig en Udflytterby
fra denne. I hvert Fald havde Balle-Gaardene — der var tidligere
kun tre — deres Udmark i Forbindelse med Vinterslev-Gaardenes
Udmarker.
Vi vil i det følgende gennemgaa de til Balle-Jorderne knyttede
Stednavne. Angaaende de anvendte Navne-Kilder samt den ved Nav
nenes Tolkning benyttede Litteratur kan henvises til Behandlingen af
Vinterslev Stednavne (Fra Randers Amt, 1945, p. 40).
Selve Ordet Balle [bal’e], der er et almindeligt som Landsby
navn, bruges ofte om en jævnt stigende Forhøjning i Terrænet. Ordet
kan dog ogsaa bruges om en Afdeling af en Landsby.
I det følgende er Stednavnene opført i alfabetisk Orden. MB an
giver Navnets Form i Markbøgerne (fra Aarene 1681—83), medens
UK betegner Navneformerne fra Udskiftningskortet (1797). Et Par
Navne, som var meget utydelige i disse Kilder, er udeladt nedenfor.
Aalkar [ol-kja’r]. MB Aalkier; UK Olkiær(sbierg. En Engstræk
ning Nordøst for Byen. Den er identisk med den Lokalitet af samme
Navn, som er nævnt under Vinterslev. Baade Ballegaardene og Gaardene i Vinterslev havde Del i denne Eng. Forleddet i Navnet er an
tagelig Fiskenavnet Aal; om Fortolkningen se iøvrigt »Vinterslev
Stednavne«. Efterleddet Kær betegner en sid Strækning, i Alminde
lighed overflydt af Vand og med mere eller mindre tæt Bevoksning
af Smaabuske. Aalkærbjerg [ol-kjæbjær’e] er den nærliggende Bakke.
Ordet Bjerg havde i ældre Tid netop Betydning af en stejl Bakke.
Balsletten. MB Balsletten. Det nævnes i Markbøgerne (Eng- og
Græsningsprotokollen), at Balle har Græsning til 21 Høveder paa
Balsletten, og det bemærkes, at denne ligger i Sabro Herred.
Balslund. MB Balslund Schouff. Det er nok denne, der er Tale
om, naar der i et af Kronens Skøder fra 1568 nævnes en Enemærke
skov — d. v. s. en Skov, som er uden for Fællesskabet — kaldet
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»Balloslund«. Forleddet i Ordet er Byens Navn. Efterleddet Lund
betegner en mindre Skov; Tilføjelsen »Skov« i Markbogen skulde
saaledes synes overflødig. Imidlertid forekommer der i Markbøgerne
(Eng- og Græsningsprotokollen) ogsaa en Eng kaldet »Ballslund«.
Det er da formodentlig saaledes, at det meste af den oprindelige
Balslund efterhaanden var blevet ryddet for Træer, saaledes at Ho
vedparten af Jorden laa hen til Græsning. Resterne af Skoven har
man da kaldt Balslund Skov for at skelne den fra Engen Balslund.
— Balslund Skov er i Markbøgerne takseret til 2 Svins Olden. Videre
hedder det: »Findes och derhos Riishug af Hessel och Tornn«.
Ellisholm. MB Ellisholm. Af Mandsnavnet Ellis. Ordet Holm
kan bruges om et Stykke Land, der hæver sig op over eller er adskilt
fra Omgivelserne, og anvendes ofte om Mark- eller Engstykker, der
er omgivet af Vand eller er indgrøftet.
Eskesballe. MB Eschiisballe, Eskesballe; UK Eskeballe. Forleddet
maa, som Ejefaldsformen i Markbogens Form af Navnet viser, være
Mandsnavnet Eske og ikke Trænavnet. Eskesballe er beliggende
østen for Banen, ved Vejen til Galten — nær de nedenfor nævnte
Kirkeblokker.
Fjerreager. MB Fierre Agge.
Haven. MB En Ha(u)ffue, UK Haven. Ordet Have betegner en
Indhegning, et Vænge. — Ligger i den nordligste Del af Marken,
umiddelbart Vest for Banelinjen.
Hesselen. MB Hessellen, UK Heisling. Busknavnet Hassel; Hessel
og Hejsel er Dialektens Navne for Busken. Ordet maa her betyde
en Samling af disse Buske. ‘At Trænavne har en saadan kollektiv Be
tydning er almindeligt i Stednavne. Hesselen er Jorden op til Vin
terslev Skel, lige norden for Vejen til Vinterslev. Der findes nu ikke
længere Træer eller Buske paa Stedet. Det kan nævnes, at ifølge
Markbogen havde en af Gaardene i Vinterslev Del i Hesselen.
Hinkels Eng. UK Hinkels Eng. Ifølge Feilbergs jyske Ordbog
betyder Hinkel et uformeligt Stykke af et eller andet. Ordet har om
trent samme Betydning som Humpel, men en noget videre Anven
delse. Efter dette kunde Hinkels Eng da være Navnet paa en meget
kroget Eng. — Jorden er beliggende ved Lilleaaen, umiddelbart Øst
for de to nær hinanden liggende Gaarde.
Holhøj [ho-lhøw’J. MB Haalhøus Agge. Højen er beliggende nær
Vinterslev Sandagre ved Skellet mellem Vinterslev og Balle. I Over
ensstemmelse med ældre Sprogbrug maa man vente, at Højen er en
Oldtidshøj. En orienterende Gravning kunde ogsaa tyde paa, at der
findes en Stensætning i Højen. Forleddet i Navnet kan være Ordet
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Hole, der almindeligt betegner en Lavning eller en Kløft, men des
uden — ifølge Feilbergs jyske Ordbog — i Nørrejysk har Betyd
ningen Hulvej. Navnet kunde da stamme fra Højens Beliggenhed
ved Markvejen fra Vinterslev til Balle, der paa dette Sted netop løber
i en Hulning. Forleddet kunde vel ogsaa være Ordet Hale, der be
tegner et langt smalt Jordstykke. I denne Forbindelse kan det anføres,
at Højen er beliggende paa en langagtig Banke.
Hus Eng. MB Huus Eng. Ifølge Markbogen havde ogsaa Gaardene
i Vinterslev Del i denne Eng.
Kathøj. UK Kathøis Agre. Disse Agre laa Øst for Vejen fra Balle
til Vinterslev i Nærheden af den enligt beliggende af Ballegaardene.
Kirkevadet. MB Blocherne ved Kierchevadet. Disse Blokker er an
tagelig de samme, som paa Udskiftningskortet er betegnet Kirke
Blokker. Disse ligger østen for Banen ved Vejen til Galten. Det Vad
— d. v. s. Vadested — der er Tale om, er da det, hvor den nævnte
Vej passerer den Bæk, der er fremkommet ved Elbækkens og Bol
bækkens Forening (jfr. »Vinterslev Stednavne«). Navnet kan maaske
skyldes, at Vejen over Vadestedet først og fremmest har været Kirke
vej (til Galten Kirke). Det er sikkert Navnene Kirkevad og Kirke
blokker, der har givet Anledning til et Sagn om, at der skal have
ligget en Kirke i Balle. — Betegnelsen Blokker brugtes før Udskift
ningen om mindre Jordstykker.
Klammeskar. UK Klammeskiær. Forleddet er Ordet Klammose [klammues], det endnu brugte Navn for Mosen Syd for Aaen.
Denne Mose ligger i Hadsten Sogn. Klammeskær ligger ogsaa Syd
for Aaen og lige op til Klammose, men hører dog til Galten Sogn,
idet dette her sender en Krog ind mellem Hadsten og Lyngaa Sogne.
Knudsdam. MB I Knudz Dam; UK Knudsdam. Var ifølge Kortet
den nordvestligste Del af Ballegaardenes Jorder — lige op til Aaen.
Forleddet er Mandsnavnet Knud. Dam betød oprindelig Dæmnin
gen omkring en Møllesø eller lignende; senere gik det over til at be
tyde det inddæmmede vand. I Betragtning af Stedets Beliggenhed
ved Aaen kan man gaa ud fra, at der tidligere har ligget en Mølle
dam paa Stedet. Denne Antagelse bestyrkes ved, at nogle Jorder i
Nærheden hedder Mølholm (se nedenfor).
Knøskær. MB Knøskiers, UK Knøskiær Agre. Agrene er ifølge
Kortet beliggende ved Vinterslev Skel. Man kunde ved Forleddet
tænke paa Ordet Knøs i Betydningen Højde eller Banke; men For
bindelsen med Ordet Kær virker dog ejendommelig.
Krogen. MB Kroggen. Ordet Krog er nok her brugt om et afsides
Hjørne af Marken.
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Langbjerg. MB Langbierg Agge; UK Langbiærg Agre. Af Bjerg
i Betydningen stejl Bakke. Disse Agre laa i den sydlige Del af Mar
ken, mellem Hinkels Eng og Sandagre. Den Gaard i Vinterslev, der
havde Del i Hesselen, havde ifølge Markbogen ogsaa Del i Langbjerg Agre.
Lunden. MB Dett lille Fald østen Lunden, UK Lunden. Laa Vest
for Banen, lige ved det tidligere Ledvogterhus. Medens Balle nu er
ganske uden Skov, viser Udskiftningskortet, at Lunden dengang vir
kelig var en lille Skov. Formodentlig er Lunden identisk med den
foran nævnte Balslund Skov.
Løkken. UK Lykken. Dette var den vestligste Del af Ballejorderne.
En Løkke er et Jordstykke, der er afgrænset ved Hegn eller Diger.
Mølholm. UK Mølholm. Dette Navn lader formode, at der i Balle
har været en Vandmølle ved Lilleaaen. De Jorder, der betegnedes
Mølholm, er netop beliggende umiddelbart op til Aaen.
Sandagre [sona-ge]. MB Sandage; UK Sand-Agre. Disse er belig
gende Syd for Banen, nær Hadsten. Betydningen er: de sandede Agre
— i Overensstemmelse med, at Jorden er meget let.
Skovsland. MB Skousland synden for Skoufven. Der maa her være
Tale om Jord, som er ryddet for Skov. løvrigt er Ordet ikke noget
egentligt Stednavn.
Stenfald. MB Steenfald. Betydningen maa være: det stenede Fald.
Hermed stemmer det, at Jorden ifølge Markbogen kun brugtes til
Græsning. Ordet Fald betegner en Samling af Agre.
Sønderdam. MB I Sønderdammen; UK Sønder Dam. Disse Jorder
ligger Vest for Aaen, i Nærheden af Klammeskær. Navnet tyder maaske paa, at der ogsaa her har været en Mølledam. Forstavelsen Søn
der- hentyder vel til, at denne Dam ligger sydligere end den ovenfor
nævnte Knudsdam.
Sønderkær. MB Sønderkier. Ogsaa Vinterslev-Gaardene havde Del
i dette Kær.
Teyrisballe. MB Teyriisballe.
Tofterne. MB Paa Toffterne. Ordet Toft bruges almindeligt om
Jorden lige ved Gaarden. Toften var uden for Fællesskabet. Dog kan
i yngre Stednavne Ordet Toft ogsaa bruges om nyopdyrkede Jorder
i Bymarken, saaledes at Marknavne, der er sammensat med Ordet
Toft, ikke altid vidner om forsvundne Bebyggelser. Man træffer
da ogsaa ofte Tofter, der ligger langt fra Landsbyerne.
Tokkefald. MB Tochefald. Tokke betyder Skøn eller Tykke, og
Tokkejord er Jord, som er tildelt efter Skøn, d. v. s. uden Opmaa-
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ling. Det er gerne uregelmæssigt formede Jordstykker. Tokkejord er
ofte overladt Kirker eller Præstegaarde.
Østerfold. UK Øster Fold. Hvis den anførte Form af Navnet er
rigtig, har vi Ordet Fold, der betegner en Indhegning. Det kan dog
tænkes, at Navnet skal læses Østerfald. Jorden ligger ifølge Kortet
Øst for Banen, nær Knøskær. Agre.

Den gamle Mogens og hans slægt på
Søgården i Gerri Id sogn
AF PENS. FØRSTELÆRER TH. MØLBY, ROSKILDE

nder et slægtshistorisk arbejde med Gerrild sogn som arnested
for de ældste slægtled er det samtidig lykkedes mig at finde
oprindelsen til den af redaktør Johs. .Bilde i »Gjerrild Sogns Histo
rie«1) omtalte kendte og ansete slægt med tilnavnet Mogensen. Om
denne slægt og dens særlige tilknytning til Søgården i Gerrild fra
Kristian I’s regeringstid (1448—1481) til vore dage vil her blive
berettet.
Det er sjældent, at man ved hjælp af skriftlige kilder kan følge en
bondeslægt længere tilbage i tiden, end sognets ældste kirkebog om
fatter, men her lod det sig gøre at tilføje ca. 200 år, før Gerrild
kirkebog begynder i året 1657. Dette skyldes, at mine undersøgelser
vedrørende Søgårdens beboeres fortid fik en meget værdifuld hjælp
i fem gamle, juridiske dokumenter, hvoraf de to ældste opbevares
i rigsarkivet i København og de øvrige tre i Viborg landsarkiv. Trods
den manglende kirkebog i de nævnte 200 år giver disse dokumenters
lødige indhold en ret fyldig og brugbar redegørelse for Søgården
og den beboere fra året 1468, indtil Gerrild kirkebog begynder i
1657 og desuden kort efter melder om begravelsen af den gamle
Mogens i året 1671.
Ved et nøjere eftersyn af Gerrild sogns kirkebog fra 1657 til vore
dage viste det sig, at slægten Mogensen med ægte jysk trofasthed
i 300 år har brugt navnet Mogensen som særskilt tilnavn for den
mandlige slægtslinie, men derimod i samme lange tidsrum aldrig
brugt det tilsvarende fornavn Mogens, uden at man kender den egent
lige årsag hertil. Man vil derfor i Gerrild kirkebog forgæves lede
efter døbte drengebørn af denne slægt med fornavnet Mogens. Som
følge heraf heller ingen døtre med tilnavnet Mogensdatter. Trods
denne overraskende opdagelse føler slægtsforskeren sig berettiget til
at tro, at stamfaderen til denne ret talrige slægt i en eller flere af de
ukendte tidligere generationer må have båret fornavnet Mogens. Dette
er nu blevet tydeligt bekræftet ved fire af de fem førnævnte juridiske
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dokumenter, men man skal helt tilbage til året 1671, før man i Gerrild kirkebog kan finde det første tydelige spor på, at denne slægts
teori var rigtig. Dette spor gav i øvrigt samtidig anledning til over
skriften i denne artikel.
På Søgården i Gerrild boede i årene 1657—1697 under Sostrup
gods en fæstebonde, hvis hele navn var Jens Rasmussen Mogensen,
men som i daglig tale kun kaldtes Jens Mogensen. I matriklen af
1664 kaldes han Jens Rasmussen i god overensstemmelse med den
gamle hævdvundne navneskik, at hvis faderens fornavn var Rasmus,
skulle sønnens efternavn være Rasmussen. Derimod nævnes i matrik
len af 1688 hele navnet Jens Rasmussen Mogensen, og tilnavnet Mo
gensen er netop hans rette slægtskendingsnavn, som han desuden har
æren af at være den første sikre bærer af i slægten Mogensen. Ad
skillige gange nævnes Jens Rasmussen Mogensens navn i Gerrild
kirkebog, men sognepræsten bruger mest kendingsnavnet Jens Mogen
sen eller blot Mogens, f. eks. i 1671 ved en nærstående slægtnings
begravelse, der omtales i følgende beretning: »Anno 1671 den 12.
maj har jeg prædiket over den gamle Mogens.Jens Mogensen udlove
de 2 à 3 mark til klokkerne«. — Efter tidens skik har sognepræsten
ikke her nævnt den dødes alder, men udelader desværre også den
dødes efternavn, der ville have været en god hjælp til opklaringen
af slægten Mogensens oprindelse. I Gerrild kirkebog nævnes de dødes
alder ikke før året 1805. Ved begravelsen af denne gamle mand
med fornavnet Mogens sidestillet i kirkebogen med navnet Jens Mo
gensen, der er kendt fra Søgården, får man en temmelig sikker for
modning om, at den gamle Mogens må være død som aftægtsgård
mand på Søgården hos sin slægtning og efterfølger Jens Rasmussen
Mogensen svarende til den store slægtskæde af samme familie med
Søgården som fælles slægtsgård.^
Mens Jens Rasmussen Mogensen som nævnt er den første, man
med sikkerhed kender som bærer af tilnavnet Mogensen, må den gamle
Mogens ifølge Gerrild kirkebog og den gengivne ældre slægtsrække
være den sidste af slægten Mogensen, der har levet med fornavnet
Mogens. — Når dertil kommer, at Jens Mogensens navn findes flere
gange i Gerrild kirkebog, inden den gamle Mogens lukkede sine øjne
i 1671, har man god grund til at tro, at både den gamle Mogens og
hans samtidige slægt og bysbørn må have kendt årsagen til det om
talte radikale navneskifte i slægtens mandlige linie og tillige have op
levet begyndelsen til denne forandring. Gerrild kirkebog er ikke
gammel nok til at løse denne navnegåde. Derfor måtte den gamle
Mogens tage hemmeligheden om grunden til navneskiftet med sig
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I året 1618 blev den gamle adelige hovedgård Stokkebrogård solgt til Sostrups
daværende ejer, Jørgen Scheel, som omdannede restpartiet til to bøndergårde,
der fra denne tid blev fæstegårde under Scheels gods og senere stamhuset Benzon til årene omkring 1860, hvor de havde matrikelsnumrene 20 og 21. Af
disse to bøndergårdes bygninger er kun få bevaret til nutiden. Her ses matr. nr.
20b med sit gamle, velholdte bindingsværksstuehus, der nu er beboet af Martin
Impgaard, som var kusk på Benzon under sidste verdenskrig. (Foto: Mølby).

i graven, og for efterslægten er den efterhånden gået helt i glemme
bogen, men troskab mod den nedarvede tradition har alligevel beva
ret det usædvanligt gamle slægtstilnavn lige til vore dage.
Næsten alle gårde i Gerrild sogn har for tiden et kendingsnavn
foruden deres matrikelsnummer, men når undtages Stokkebrogård,
der i middelalderen var en adelig hovedgård, er Søgården den ældste
navnkendte bondegård i Gerrild sogn i ældre tid. Allerede i året 1468
omtales Søgården, idet dens navn og beboere er hovedemnet i alle de
nævnte fem juridiske dokumenter. Desuden nævnes Søgården flere
gange på Gerrild kirkebogs første blade, når Jens Mogensens børn
blev døbt.
Ved den nordlige gadeside af Gerrild langstrakte by ligger Søgår
den den dag i dag — i moderne skikkelse — på sin gamle middel
alderlige plads ved bredden af den tidligere skovkransede, fiskerige,
lille Gerrild sø, der for længe siden er tørlagt. Alle i byen og om-
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egnen kender Søgården, som må have fået sit gamle navn på grund
af sin beliggenhed ved den nu forsvundne sø.
I Søgårdens lange, men næsten ukendte middelalderlige selvejertid
som såkaldt jordegen bondegård ved man ikke, hvor ofte den har
været i handelen og skiftet ejer, før slægten Mogensen fik den i eje
for en længere årrække. Dog kendes to herom registrerede begiven
heder fra Nørre herreds ting. Det ældste af disse dokumenter ved
rørende Søgården stammer fra Kristian I’s regeringstid og er dateret
25. november 1468 som et pantebrev2) fra den daværende ejer af
Søgården, den jordegne bonde Anders Pedersen Skytte, som på grund
af en gæld på 9 lybske mark til lensmanden Stygge Nielsen Rosen
kranz på Hevringholm måtte pantsætte en del af Søgårdens jord, kal
det byorns jord, i Gerrild og Stokkebro marker.
Næste gang Søgården nævnes, skifter hele gården ejer3).
Dette skete 20. januar 1483, efter at Anders Pedersen Skytte var
død. Da solgte hans enke Boel Anderses og datter Maja Andersdatter
ved svigersønnen Clemen Simonsen som værge hele Søgården med
alle dens rettigheder til slotsfoged Jens Hvas på Bjørnholm. Om Jens
Hvas ved man, at han jævnlig optrådte som juridisk rådgiver og med
hjælper ved Nørre herreds ting for den daværende ejer af Bjørnholms
og Høgholms gods, rigshofmester Erik Ottesen Rosenkranz’ (død
1475) ivrige gerning med at udvide Bjørnholm til et betydeligt gods.
Jens Hvas bar det adelige navn Hvas, men var ikke adelig af rang.
Dog må han i økonomisk henseende regnes for at have været lige
stillet med jordegne storbønder, siden han tilsyneladende uden van
skeligheder kunne købe Søgården og desuden samme år, 30. juni
1483, også købe en fuld søsterlod i Søgården af Mette Olufs i Éns
lev4). Søgården har sikkert været en gældfri gård, da Jens Hvas ved
sin død efterlod den som arvegods til sine to døtre, Else og Estrid.
Desuden viste Jens Hvas i året 1483 yderligere sin store private
aktivitet som handelsmand, hvilket bekræftes af følgende optegnelse
i »Danmarks riges breve fra middelalderen«:
»Anno 1483 lavbød Jens Hvas på Bjøhnholm ved bytinget i Ran
ders Anders Poske og arvinger den boe, han havde fået i pant af An
ders Poske for noget klæde og penge i året 1477. Hvis ikke de ville,
ville de afhænde boen til den, som mest derfor ville give«5).
At Jens Hvas fik fuld ejendomsret til ovennævnte »boe« i Randers
kan ses af en senere optegnelse af 1497 i samme brevsamling med føl
gende indhold:
»Anno 1497 den 6. april gav Jens Hvass i Gerryll til Vor Frue
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kirke i Randers en boe liggende i Vor Frue sogn i Randers næst op
til byens vold ved Nørre Port næst norden for Anders Poskes og Pe
der Feskes gård (Gud deres sjæl have), hvilken boe var Jens Hvass
tilkendt ved kongelig retterting på Schanderborg«6).
Efter disse oplysninger kan den tid, da Jens Hvas var slotsfoged
på Bjørnholm og Høgholm7), nu ansættes til at omfatte årene 147783 og som ejer af Søgården i Gerrild fra 1483-978). Dette viser, at
hans manddomsgerning blev udført dels i slutningen af Kristian F s
dage og dels i begyndelsen af regeringstiden for kong Hans, 1481—
1513. På Søgården boede han i nogle år, og herfra vedblev han en
tid at være medbesegler af breve og dokumenter på Nørre herreds
ting og underskrev sig da som »Jens Hvas i Gerild«. Dette skete også
6. juli 1494 i anledning af en strid i Gerrild9) om et skel mellem
Sostrup mark og Stokkebrogårds mark og er muligvis sidste gang,
Jens Hvas havde et offentligt hverv på Nørre herreds ting. — Begge
hans døtre blev gift, men brugte forskelligt efternavn. Else kaldte
sig efter adelig skik for Else Hvasdatter, mens Estrid brugte bonde
standens hævdvundne skik med anvendelse af faderens fornavn og
kaldte sig Estrid Jensdatter. Slægtstavlen for Jens Hvas viser, at Else
Hvasdatter blev gift med bonden Mads Mogensen, og disse to er det
første ægtepar af slægten Mogensen, som overtager Søgården. Året
herfor kendes ikke, men kan ret naturligt være sket i årene omkring
1497, der nævnes som det sidste år, Jens Hvas havde Søgården som
bopæl.
Estrid Jensdatter giftede sig med en borger i Grenå ved navn Jens
Katt. De fik fire sønner og to døtre, der alle nævnes i slægtstavlen
for slotsfoged Jens Hvas. Den ældste af disse fire sønner hed Ras
mus Katt Jensen og var i nogle år foged på Sostrup, hvor han skrev
sit navn som Katt Jensen. Han ejede en gård i Karlby og nævnes
flere gange som tingsvidne på Nørre herreds ting med bopæl i Karl
by. Da hans moder, Estrid Jensdatter, var død, fik han på sine egne
og søskendes vegne udbetalt hendes søsterlod i Søgård. Skødet på
denne arvepost blev udstedt på Nørre herreds ting 20. januar 1563 og
var stilet til Mads Mogensens ældste søn, Bertel Madsen, der ved
denne tid havde overtaget sin fødegård Søgården, hvor han var vok
set op sammen med sine tre søskende, ,Maren, Mogens og Jens. Dette
skøde stammer fra Frederik IPs regeringstid 1559—1588 og findes
i Viborg landsarkiv.
Selv om en jordegen bonde var en meget fri og selvstændig mand
på sin arvede slægtsgård, måtte han alligevel betale skat til kongen,
som fra ældgammel tid regnedes for den egentlige ejer af hele Dan-
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marks jordareal. I Frederik II’s tid hørte Søgården i Gerrild under
Kalø len, som ved sin lensmand opkrævede de kongelige skatter. Man
kan i Kalø lens jordebog10) af 1573 læse, at bonden Bertel Madsen
i Gerrild for dette år i kongelig skat måtte yde
12
1
1
8

skilling i ledingsskat,
tønde smør,
stort lam og
dages hestegæsteri.

Ledingsskatten fritog oprindelig den jordegne bonde for soldater
tjeneste uden for landets grænser i tilfælde af krig, men senere blev
det en almindelig skat for de jordegne bønder. Hestegæsteri var en
pligtydelse overfor kongen og hans lensmænd.
Det økonomiske tryk og tilbud overfor bondestanden fra de penge
stærke lensmænd ved deres ivrige opkøb af bøndergårde med tilhø
rende jord var allerede i Bertel Madsens tid vokset stærkt. Tallet på
jordegne bønder svandt derfor hurtigt ind, ,ja så hurtigt, at alle jord
egne gårde i Gerrild sogn var opkøbt inden året 1600 af Sostrups
nye ejer, den rige lensmand Jacob Sefeld til Visborg. Dog bør det
her nævnes, at slægten Mogensen på Søgården holdt længst ud og
var, så vidt vides, den sidste af sognets slægter, der solgte sin frihed
og selvstændighed sammen med gården.
Mens denne gennemgribende forandring i bondestandens kår fore
gik, var en ny generation ved at vokse op i Søgården. (Se slægtstav
len). De unge overtog de ældres plads og måtte bl. a. sørge for, at
arveparterne blev fordelt efter de gældende regler. Datteren Maren
Madsdatter, som vist var den ældste i søskendeflokken, blev gift med
en mand ved navn Søren Jensen. Deres ældste søn hed Mads Søren
sen og havde sammen med sin moder krav på hendes søsterlod i Sø
gården. Kravet om denne arvepart blev fremsat af Mads Sørensen og
hans moder på Nørre herreds ting 22. februar 1587 ved et skøde til
den daværende indehaver af Søgården, Bertel Madsen, og hans med
arvinger, som betalte denne søsterlod med »sølv og penninge og fuld
værdi efter deres vilje, hvorefter Mads Sørensen og hans moder tak
kede Bertel Madsen, Mogens Madsen og Jens Madsen for god beta
ling«. Dermed var denne økonomiske sag i orden11).
Kun godt fem år efter denne begivenhed mødtes de daværende
arvinger fra Søgården på Nørre herreds ting 23. august 1592 med
lensmanden Jacob Sefelds foged, Mads Nielsen fra Sostrup, til den
afsluttende handel om Søgården med alle dens rettigheder. — Arvin
gerne var repræsenteret ved de to ældre medlemmer, Søren Jensen
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og Jens Madsen, og ved to yngre, nemlig Bertel Madsens søn Jens
og Mogens Madsens søn Mads, samt desuden ved Karen Mogenses,
der med dette efternavn kan betyde enten at være Mogens Madsens
enke, hustru eller datter, men i et juridisk dokument ville hun som
datter være kaldt Mogensdatter, og da man fra en jordebog fra Kalø
len af 1595 ved, at Mogens Madsen betalte landgilde til Jacob Sefeld dette år, kan hun ikke være hans enke i 1592. Hun optræder
altså her som hustru og møder sammen med sønnen Mads og som
stedfortræder for sin mand, der må antages at have haft et meget
lovligt forfald til ikke at møde på Nørre herreds ting den 23. august
1592 i et så vigtigt anliggende.
Der var indstævnet otte dannemænd som tingsvidner, og i deres
påsyn »tog alle de ovennævnte fem. arvinger i foged Mads Nielsens
hånd og med fri vilje og velberåd hu skødede og afhændede de fra
dem og deres arvinger til ærlige og velbyrdige mand Jacob Sefeld al
deres lod og del i Søgården, som deres forældre og husbonde Bertel
Madsen og Mogens Madsen har påboet og haft i brug, og vedkendte
de sig at have opbåret fyldest, fuld værdi og betaling, som de tak
kede Jacob Sefeld for«12).
Ved dette skøde blev datoen 23. august 1592 en skelsættende mær
kedag i slægten Mogensens historie. Dokumentet giver samtidig op
lysning om to nye navne i Søgårdens næste generation, nemlig Jens
Bertelsen og Mads Mogensen og antyder tillige, at Mogens Madsen
allerede i 1592 har overtaget stillingen som husbonde på Søgården
efter sin ældste broder Bertel, idet de begge i skødet er tilegnet tit
len »forældre og husbonde«. Bertel Madsen er muligvis gået på af
tægt eller endog er død før året 1592. Desuden kan det også af skø
det ses, at Mogens Madsen i dette år har en voksen og myndig søn,
Mads Mogensen, som eventuelt kan fortsætte som sin faders afløser
på Søgården, og ifølge den førnævnte hævdvundne navneskik vil han
selvfølgelig kalde sin ældste søn Mogens Madsen. Dermed er vi tids
mæssigt så langt fremme i slægtsregistret, at sidstnævnte Mogens
Madsen kan nå at blive kaldt den gamle Mogens ved sin begravelse i
Gerrild 12. maj 1671, skønt han næppe ved denne tid har været
mere end 70-75 år gammel, men det var dengang sikkert også reg
net for at være en høj alder. Derved får man tillige en sikker formod
ning om, at nævnte Mogens Madsen virkelig er den samme person
som den gamle Mogens, der ikke fik sit efternavn indskrevet i Ger
rild kirkebog ved sin jordefærd 12. maj 1671, svarende til samme
navn hos afdøde slægtninge fra Søgården i Gerrild.
Næsten samtidig får man ad anden vej mere sikker historisk bund
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for slægten Mogensens tilværelse i Gerrild. Allerede tre år efter, at
Søgården i 1592 var bleven en fæstegård under Sostrups nye ejer,
Jacob Sefeld, blev der i en lille særskilt »Kirkernes jordebog af 1595
for Kalø len«13) nedskrevet følgende værdifulde oplysning:
»Af Gierrilde Kirche haffver Jacob Sefeld Kirchens Anpart i Korn
tiende giffvende i Landgilde af Rug og Byg fra Mogens Madsen i
Gierrilde af sin Gaard aarlig
Rug ............................ 2 Ørter
Byg ............................ 2 Ørter
og fra Rasmus Nielsens Gaard i Gierrilde aarlig
Rug ............................ 1/2 Ørte
Byg ............................ 1/2 Ørte«

Ørte var et gammelt dansk kornmål, der tillige angav varens værdi.
Målet var derfor ikke ens for de forskellige kornsorter, idet 1 ørte
rug dengang var ansat til 10 skæpper, mens 1 ørte byg blev omreg
net til 12 skæpper. Ovennævnte landgildes’størrelse viser, at Mogens
Madsen boede på en bondegård af almindelig størrelse, mens Ras
mus Nielsen kun havde % gård, men begge gårde tilhørte dengang
Gerrild kirke. Da de førnævnte dokumenter intet nævner om et sådant
tilhørsforhold til Gerrild kirke for Søgården, som heller ikke nævnes
i »Kronens Skøder«, må denne ordning være ny for Søgårdens ved
kommende og være foretaget af kirkeejeren Jacob Sefeld, efter at han
i året 1592 købte Søgården. Hvor længe dette nye tilhørsforhold va
rede, kan ikke oplyses, da Gerrild kirkes gamle regnskaber fra 1595
ikke er opbevaret. Dog er det ret sandsynligt, at kirkeejeren frit har
kunnet ombytte et sådant tilhørsforhold med en anden af sine bønder
gårde i samme by, og Jacob Sefelds handeler tyder på, at det virkelig
er sket. Ved en handel 2. juni 1585 havde Jacob Sefeld fået kronens
rettighed14) til »1 kirkegård (zz en almindelig bondegård tilhørende
kirken) og 1 kirkebol (= en mindre gård tilhørende kirken) samt 2
gadehuse i Gerrild by«. Af skødet vedrørende denne handel ses det,
at den nævnte kirkegård på dette tidspunkt var beboet af bonden Mads
Mortensen, mens den omtalte kirkebol var beboet af bonden Rasmus
Nielsen, men 10 år efter finder man i »Kirkernes jordebog af 1595
for Kalø len« 2 gårde af tilsvarende størrelse i Gerrild by hørende
til Gerrild kirke henholdsvis med beboernavnene Mogens Madsen og
Rasmus Nielsen. Dette kan betyde, at der efter handelen i 1592 med
Søgården enten er foretaget en ombytning af Mads Mortensens og
Mogens Madsens gårde, eller at Gerrild kirkes jord er blevet yder
ligere forøget med Søgårdens jord. Endvidere giver »Kirkernes jor-
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debog af 1595« tydelig oplysning om, at Mogens Madsen nu er fæ
stebonde i Gerrild under Sostrup gods.
Tiden mellem Bertel Madsens kongelige skat i 1573 og Mogens
Madsens landgilde i 1595 er kun 22 år og gælder i begge tilfælde
for Søgårdens jord. Hvis det er muligt at sammenligne nævnte kon
gelige skat med den tilsvarende fæstegårds årlige landgilde, kan man
herved danne sig et skøn over, om de jordegne bønder havde nogen
skattemæssig fordel ved at sælge deres jord til herremanden, og om
dette kan have haft nogen indflydelse på, ac det tilsyneladende gik
let og utvungent med, at bønderne solgte deres slægtsgårde og jord,
hvilket ifølge skødernes ordlyd skete »efter egen fri vilje og med velberåd hu«. Bagefter er der nok adskillige, der har fortrudt handelen,
som de ikke kunne ændre.
Da Jacob Sefeld før året 1600 havde opkøbt alle bøndergårde i
Gerrild sogn, havde han derefter ingen pligt overfor kongen eller
regeringen, dvs. det kongelige danske kancelli, at aflægge regnskab
for indtægter fra sine egne nyerhvervede bøndergårde. Herregården
Sostrup i Gerrild sogn skiftede desuden ejer flere gange i den føl
gende tid, hvorved en del af de ældste jordebøger, fæsteprotokoller
m. m. er gået tabt. Af disse grunde er der desværre blevet et ret stort
tidsrum med manglende skriftlige kilder vedrørende Gerrild sogns
bøndergårde og befolkning udover, hvad matriklerne af 1664 og
1688 samt kirkebogen efter året 1657 kan berette.
Dette får også indflydelse på klarheden i slægten Mogensens fami
lieforhold i de daværende generationer og er bl. a. skyld i, at det ikke
hidtil er lykkedes at finde noget direkte skriftligt bevis for eksisten
sen og tilstedeværelsen af Søgårdens sandsynlige arvtager efter den
gamle Mogens, nemlig sønnen Rasmus Mogensen. Derfor må man
væsentlig ved kirkebogens sparsomme hjælp søge at finde frem til
nærmere oplysning om Jens Rasmussen Mogensens og den gamle
Mogens Madsens indbyrdes slægtsforhold. Som tidligere nævnt må
Jens Rasmussens fader have haft fornavnet Rasmus. Dette bekræftes
også indirekte ved, at da Jens Rasmussen Mogensens fjerde barn er
en søn, bliver denne, som var hans første søn, døbt efter navneskik
ken med sin farfaders fornavn Rasmus og kåres samtidig derved som
forventet arvtager til stillingen efter sin far som husbonde i Søgår
den. Navnemæssigt er det derfor udelukket, at Jens Rasmussen Mo
gensen kan være søn af den gamle Mogens Madsen, men derimod
kan han enten være sønnesøn eller dattersøn af denne. Selv om man
i slægtstavlen for den ældste del af slægten Mogensen ikke finder
navnet Rasmus, kan dette navn stamme fra slægtens mødrene side
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og således ikke være til nogen hindring for, at Rasmus Mogensen
kan være søn af den gamle Mogens Madsen, og at han kan bære sit
efternavn ikke som tilnavn, men som et tydeligt regelret slægtsbevis
for, hvem der er hans fader. Et direkte kirkebogsbevis herfor kan
ikke fremskaffes. Dertil er Gerrild kirkebog ikke gammel nok.
Da nævnte kirkebog heller intet melder om Rasmus Mogensens
eller hans hustrus død, må det antages, at de begge er døde kort før
året 1657. Ved deres død i forbindelse med den tiltagende alder for
den gamle Mogens har der netop i tiden før 1657 været god brug for
både en ny husbonde og en ny madmoder på Søgården. Denne anta
gelse støttes af Gerrild kirkebogs oplysning om, at den ældste af Jens
Rasmussen Mogensens kendte børn, Maren, blev døbt 28. oktober
1657. Denne dåb forudsætter en vielse ved begyndelsen af året 1657
eller tidligere.
Hermed er det slægtsmæssigt konstateret, at brugen af fornavnet
Mogens i denne slægt ophører, før den gamle Mogens døde i 1671,
og erstattes af den mandlige efterslægt méd navnet Mogensen som
tilnavn. Der kan gives forskellige sandsynlige og ret naturlige for
klaringer på denne slægtsgådes løsning, men da ingen af disse har
nogen mulighed for at kunne bevises som den eneste rigtige, ude
lades de derfor også i denne beretning. Hovedsagen er, at såvel de
juridiske dokumenter og den vedføjede slægtstavle samt Gerrild kir
kebog tydeligt vidner om, at tilnavnet Mogensen stammer fra slæg
ten Mogensen på Søgården i Gerrild.
Mens Jens Rasmussen Mogensen var fæstebonde i Gerrild by, blev
Søgården ved matriklen af 1664 ansat i hartkorn til 10 tdr. 21/2 skp.
2 album og havde følgende årlige landgilde til Sostrup:

3
3
1
2
1
1
2
1
1
1

ørter rug (=3 tdr. 8 skp.)
ørter byg (_ 4 tdr. 4 skp.)
brandsvin
pund smør
lam
gås
skp. gåsehavre
par høns
skp. malt
fodernød (= 1 kalv).

Fæstebønderne måtte tillige under særlige forhold betale ekstra
skatter til det kongelige danske kancelli i form af kopskat og kvæg-
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skat. Dette skete bl. a. i året 1678 i Gerrild sogn, som måtte udrede i
kopskat i alt 96 rdl. 8 sk. og i kvægskat 129 rdl. 3 mk. 6 sk.
Blandt skatteyderne var også Jens Rasmussen og hans nærmeste
nabo Anders Jensen. Deres skattebillet indeholdt følgende:
Kvægskat
Kopskat
Jens Rasmussen og hustru ............... 1 rdl.
1 dreng og 1 pige ............................
3 mk.
2 heste og 1 fole ... 2 mk. 8 sk.
2 køer ........................ 2 mk.
5 mk. 8 sk.
8 får og svin ........... 1 mk.
Anders Jensen og hustru .................... 1 rdl.
1 søn og 1 pige ................................
3 mk.
1 hest og 1 hoppe ... 2 mk.
2 køer og 1 ungnød... 2 mk. 6 sk. [
5 mk. 14 sk.
8 får og svin ........... 1 mk.
C
1 bitræ ......................
8 sk.
Ifølge den daværende møntordning var værdien af 1 rigsdaler =
6 mark, og 1 mark — 16 skilling.
Navnerækken af Jens Rasmussen Mogensens børn ser således ud:
1. Maren,
døbt 28/10 1657, begravet 20/11 1707.
2. Sidsel,
døbt 23/11 1659, begravet 12/1 1662.
3. Dorthe,
døbt 19/3 1662, begravet 27/9 1715.
4. Rasmus,
døbt 3/8 1664, begravet 28/1 1695.
døbt 3/6 1666, begravet 7/10 1666.
5. Sidsel,
døbt* 16/10 1667, begravet 5/12 1708.
6. Peder,
døbt 15/2 1683, begravet 25/2 1725.
7. Peder,
(Mogens’ søn).

Af disse syv børn var der kun fire, som overlevede forældrene,
men deres børn stammede også fra en tidsalder, man ofte har kaldt
den store børnedødeligheds periode, i hvilken omkring halvdelen af
en søskendeflok i adskillige hjem døde som mindreårige. Det må
især have været en stor sorg for forældrene på Søgården, at deres
førstefødte søn Rasmus, der sikkert var tiltænkt at overtage pladsen
som faderens arvtager på Søgård, døde i en alder af 30 år, just da
han var gammel nok til at afløse sin fader. Dette dødsfald har sik
kert bidraget til, at sønnens begravelse 28. januar blev efterfulgt af
moderens begravelse allerede en uge senere, 5. februar 1695, og fa
derens 19. februar 1697.
Den tomme plads i hjemmet efter sønnens og moderens død blev
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hurtigt udfyldt efter tidens skik på fæstegårde, bl. a. på grund af et
krav fra Sostrup, som ville sikre sig, at Søgårdens årlige landgilde
blev beltalt i rette tid, men Jens Rasmussen Mogensen havde endnu
to yngre levende sønner i reserve. De var begge døbt med navnet
Peder. En sådan dobbelt navngivning i samme søskendeflok var i
Gerrild og andre jyske sogne i øvrigt dengang ikke sjælden. Mens
børnene var mindreårige, klarede man sig i hjemmet i lignende til
fælde med ordene »store og bette« Peder. Da den yngste Peder blev
døbt, skrev sognepræsten i kirkebogen kun ordene: »Anno 1683 den
15. februar inddøbt Mogens søn Peder«. Her glemmer præsten både
faderens fornavn Jens og en del af efternavnet Mogensen, men da der
i Gerrild sogn dengang kun fandtes en eneste mand med tilnavnet
Mogensen og ingen med fornavnet Mogens, er det her kendingsnav
net Mogens, som fremskaffer beviset for, hvem der var fader til den
nævnte Peder. Disse to sønner med fornavnet Peder afløste i øvrigt
som voksne hinanden efter alder som arvtagere til Søgård, men som
regel brugte kun den ene af dem, som var husbonde i Søgården, til
navnet Mogensen.
Efter moderens begravelse 5. februar 1695 holdt den ældste Peder
bryllup 13. oktober 1695 med en gårdmandsdatter fra Gerrild by ved
navn Mette Sørensdatter. Den aldrende Jens Rasmussen Mogensen har
antagelig derefter levet som aftægtsmand på Søgård til sin død i 1697.
Nu var Mette Sørensdatter blevet madmoder på Søgård. Her boede
også Søgårdens ældste ugifte datter, Maren Jensdatter, men i en alder
af 44 år holdt hun bryllup i året 1701 med en lidt yngre, dygtig
mand, Jakob Andersen Skrædder, der var fæstegårdmand på en nabo
gård, som var tæt sammenbygget med Søgårdens østside (se bypla
nen 1797). Efter udflytningen i 1798 har denne gård nu matr. nr. 32
og kaldes Teglbrændergård. Begge gårde var ifølge matriklerne af
1664 og 1688 selvstændige fæstegårde med hver sit jordareal og kald
tes ikke i fællesskab Søgård, således som sognepræsten fejlagtigt tillod
sig at skrive i kirkebogen, når Jakob Andersen Skrædders forgænger,
Anders Jensen, havde børn til dåb i Gerrild kirke. De tidligere om
talte juridiske dokumenter nævner heller ikke noget om, at Gerrild
Søgård bestod af to gårde med samme navn.
Jakob Andersen Skrædder var født i Stokkebro 1661, hvor hans
fader, Anders Jensen Skrædder, havde en fæstegård, der i en årrække
efter krigen 1657-58 med svenskerne kaldtes »Anders Skrædders øde
gård«.
I året 1680 døde nævnte Anders Jensen, der var nærmeste nabo
til Søgård. Hans enke skrives i 1680-81 som bruger af gården, men
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skønt Jakob Andersen Skrædder ifølge Gerrild kirkebog kun var 21
år i 1682, kan man alligevel finde hans navn i de forberedende matri
kelslister i dette år som fæstegårdsmand af denne gård. I årene 1682
—1701 klarede han som ugift mand gårdens drift ved hjælp af sit
folkehold, men fik derefter yderligere støtte, da han i 1701 giftede
sig med Maren Jensdatter. De fik kun én arving, der døde tidligt,
og moderen døde som nævnt i 1707. Året efter døde også hendes
broder, Peder Jensen Mogensen, i Søgården og efterlod sig foruden
enken, Mette Sørensdatter, en søn, Jens, født i 1698 samt en søn,
Peder, der blev født i 1709 nogle måneder efter faderens død.
Nu manglede Søgården en husbonde til gårdens to faderløse børn,
Jens og Peder, og samtidig manglede nabogården, hvor Jakob Ander
sen Skrædder var blevet enkemand, en husmoder i Maren Jensdatters
sted. I denne anledning blev der kun brug for ét bryllup. Den først
nævnte arving til Søgården, Peder, blev døbt 14. april 1709, og hans
moder, enken Mette Sørensdatter, viedes i Gerrild kirke samme år
27. oktober til enkemanden Jakob Andersen Skrædder. Hvorledes fæ
stebrevet for de nævnte to nabogårde blev ordnet ved indgåelse af
dette giftermål, kan ikke oplyses, da den ældste kendte fæsteprotokol
fra Scheels gods først begynder i året 1719Da Peder Jensen Mogensen døde i 1708, var den ældste efterleven
de arving til Søgården hans broder med samme navn, døbt 15/2
1683- Han var endnu ugift og ventede til 20/6 1717 inden sit bryl
lup med Maren Pedersdatter. Sandsynligvis er Jakob Andersen Skræd
der efter sin vielse i 1709 .til Mette Sørensdatter flyttet over i hendes
hjem på Søgården som stedfader for hendes to sønner Jens og Peder
og er samtidig på grund af sin alder, dygtighed og erfaring blevet
den egentlige, men midlertidige driftsleder af Søgården i årene 1709
—1717 og måske endnu længere, mens Mette Sørensdatter fortsatte
som Søgårdens madmoder i samme tid.
Som tegn på, at unge Peder Jensen nu var den arveberettigede hus
bonde på Søgården, lod han sig flere gange i perioden 1709-17, f. eks.
14/4 1709 og 1/11 1713 indskrive i Gerrild kirkebog som dåbsvidne
med navnet Peder Mogensen. Dette er et tydeligt vidnesbyrd om, at

Byplan over Gerrild-Stokkebro 1197 med tilføjelser af Th. Mølby.
Ved brug af folketællingslister, matrikelslister samt jordebøger fra Scheels
gods er her på Gerrild-Stokkebro byplan af 1797, der er afbildet i Randers
amts årbog af 1955 side 65, indtegnet de nugældende matrikelsnumre og navne
på nogle af de i denne beretning omtalte gårde.
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han er blevet sin broders efterfølger på Søgården, og at arvefølgen
til Søgården nøje anvendes af slægten Mogensen under brug af til
navnet Mogensen i Søgårdens lange fæstebondetid. Dette bekræftes
tillige af de ret talrige jordebøger samt af fæsteprotokollerne fra
Scheels gods.
Kun otte år efter brylluppet i 1717 afgik ægteparret Peder Jehsen
Mogensen og Maren Pedersdatter ved døden. Han blev begravet
25/2 1725 og hun 27/12 1725. De efterlod sig en søn og tre døtre,
nemlig 1) Jens, døbt 11/12 1718, 2) Karen, døbt 1/4 1720,
3) Anne, døbt 6/4 1722 og 4) Mette, døbt 26/3 1724.
Nu blev der atter god brug for den aldrende, men meget energiske
Jakob Andersen Skrædder, som fik udmærket hjælp til arbejdet på
Søgården af sine to stedsønner Jens og Peder, henholdsvis 28 og 17
år gamle, samt af sin egen 13-årige søn Søren, der var født i Søgården
og var halvbroder til Jens og Peder og som voksen kaldte sig Søren
Mogensen, men kunne ikke som sine halvbrødre vente at blive regnet
for arveberettiget til Søgården, fordi hverken hans fader eller moder
havde slægtsmæssig forbindelse med familien Mogensen.
Jordebogen af 1726 viser tydeligt, at nu er Jakob Andersen Skræd
der indskrevet som fæstebonde på Søgården, der’ havde nr. 12 dette
år i Gerrild by. Samtidig ses det, at hans tidligere fæstegård nu var
beboet af fæstebonden Peder Jepsen Friis, der holdt bryllup 8/10
1719 og sandsynligvis samme år havde sikret sig fæstebrev på denne
gård. Nabogården, der lå ved Søgårdens sydlige indkørsel (se bypla
nen 1797), havde i 1726 en fæstebonde ved navn Niels Rasmussen
Bolter. Alle tre gårde var på denne tid ligesom byens øvrige bønder
gårde ansat til samme hartkorn som ved matriklen af 1688, nemlig
7 tdr. 1 skp., og Søgårdens årlige landgilde til Sostrup bestod i 1726
af følgende ydelse:
Rug: 2 tdr. 5
Byg: 1 tdr. 4
Havre:
5
1 svin,
1 lam,
1 gås,
2 høns,
samt gæsteri i penge: 1 rdl. 1

skp.
skp.
skp. 2 fdk.

mk. 13 sk.

Af jordbøgernes hartkornstal for hver enkelt fæster ses det, at
Sostrup gods ret ofte bortfæstede nogle af Gerrild sogns bøndergårde
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som halvgårde eller endog som fjerdedelsgårde og senere atter sam
lede disse til hele gårde. En tilsvarende deling og samling fandt sted
for Søgårdens vedkommende i den sidste fæstetid for Jakob Andersen
Skrædder. Herom melder fæsteprotokollen intet, men jordebog nr.
688 for årene 1733-34 viser, at Jakob Andersen Skrædder og hans
ventede afløser — den arveberettigede ugifte Jens Pedersen Mogensen
— nu er fælles om Søgården. Delingen blev kun kortvarig, fordi Sø
gårdens trofaste madmoder, Mette Sørensdatter, efter 40 travle års
gerning i tiden fra 1695—1735 døde fra sin mand og tre voksne
sønner, Jens, Peder og Søren. Hun blev begravet 21/8 1735. Nogle
få måneder efter skaffede sønnen Jens en ny madmoder til Søgården,
idet han 27/11 1735 holdt bryllup med Sidsel Sørensdatter fra Ger
rild by.
Ved denne tid var Jakob Andersen Skrædder 74 år gammel, og
når man læser jordebog nr. 690 fra Scheels gods for året 1736, ser
man, at Søgården nu kun har én fæstebonde, nemlig Jens Pedersen.
Søgårdens jord var atter samlet under én driftsleder, men da Jakob
Andersen Skrædder ikke døde før året 1741, må man antage, at han
nu er blevet aftægtsgårdmand i de sidste seks år af sin firs-årige
levetid.
Kort tid efter, at Jakob Andersen Skrædder var blevet begravet den
23. april 1741, forlod også hans søn, Søren Jakobsen Mogensen, sit
gamle barndomshjem Søgården, da han nu ønskede at stifte eget
hjem. Han fik 4/8 1741 fæstebrev på en gård, der med navnet Lun
degård lå tæt ved Gerrild præstegård umiddelbart op til en lille skov,
som dengang fandtes på sognepræstens jord og bl. a. er omtalt i Johs.
Bildes bog side 59. Gården har antagelig på grund af denne belig
genhed fået sit særprægede navn, men efter udflytningen i 1798 skif
tede gården navn til Stenløkkegård med matr. nr. 28.
Ved indflytningen i sit nye hjem holdt Søren Mogensen bryllup
22/10 1741 med Maren Jensdatter Mygind. Hun var den ældste dat
ter af stamfaderen til slægten Mygind ved navn Jens Sørensen, som
var en indvandret gårdmandssøn fra Mygind by i Sønderhald herred,
men i hele sit lange liv boede han som fæstehusmand under Sostrup
gods i et jordløst hus i Gerrild by under navnet Jens Sørensen

Trods den daværende store standsforskel mellem sognets gårdmænd
og de jordløse husmænd oplevede Jens Sørensen Mygind, at tre af
hans døtre, nemlig Maren, Kirsten og Marie, der alle bar faderens
tilnavn, blev gårdmandskoner i Gerrild by. Maren Mygind blev som
nævnt Søren Mogensens kone på Lundegård, mens søsteren Kirsten
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Mygind 28/12 1743 giftede sig med fæstegårdmand Søren Nielsen
Bolter, der boede på en gård, som dengang lå på samme plads, hvor
Søgårdens forhave nu findes (se byplanen 1797). Efter udflytningen
i 1798 har denne gård fået matr. nr. 31. Den yngste datter, Marie
Jensdatter Mygind, fik boplads meget nær ved Kirsten Mygind, da
hun 21/11 1749 holdt bryllup med fæstegårdmand Laurits Rasmussen
Møller, som havde fæstebrev på den gård, der nu har matr. nr. 12.
Efter dette sidespring i slægtsregistret må vi atter tilbage til Lunde
gård, hvor Søren Mogensens ti børn, otte sønner og to døtre, vok
sede op. Hele denne store børneflok overlevede forældrene og bosatte
sig som voksne i Gerrild by og dennes omegn. Samtidig skete der en
ret ejendommelig liniedeling af slægten Mogensen og slægten My
gind, idet seks af Lundegårds sønner valgte faderens tilnavn Mogen
sen, mens to valgte moderens tilnavn Mygind. Blandt de sidstnævnte
var sønnen Jens, som 5/11 1747 blev båret til dåb i Gerrild kirke
af sin moster Marie Mygind i følge med Kirsten Mygind og mands
fadderne Rasmus Mogensen og Jens Pedersen Mogensen. Den sidste
af disse havde ved denne begivenhed i 1747 haft husbondstillingen
i Søgården siden 1735. Forannævnte fadderliste viser tydelig det faste
og smukke familiesammenhold mellem slægterne Mogensen og My
gind. Her må tilføjes, at den nævnte nydøbte Jens fra Lundegård
som voksen mand var med til yderligere at knytte disse slægtstråde
endnu fastere sammen, idet han som sin brud kårede en ægte efter
kommer af slægten Mogensen ved navn Karen Jensdatter (Mogen
sen).
De bosatte sig i Selkær t>y i Kastbjerg sogn, hvor han urjder sam
me navn som sin morfader Jens Sørensen Mygind virkede i en lang
årrække som gårdmand og lægdsmand med flittige besøg af ham og
Karen Jensdatter hos familien i Gerrild. Hans tilnavn er gået i arv
til adskillige af efterslægtens generationer, der med Karen Jensdatter
som mellemled nu har en direkte slægtslinie til den store, gamle fa
milie Mogensen fra Søgården.
,
At slægten Mogensen også måtte opleve modgangstider, har man
et tydeligt eksempel på.
I årene mellem 1730 og 1740 indtraf der i Gerrild sogn nogle
dårlige høstår, som medførte, at næsten alle gårdmændene en tid
stod i restance med deres landgilde til Sostrup. Dette ses tydeligt af
en restanceliste fra året 1737. Flere af fæstebønderne blev så for
armede, at de måtte afstå deres gårde til Sostrup, som derefter bort
fæstede disse gårde til mere solide og velhavende fæstere. — Blandt
de i restancelisten nævnte fæstebønder fandtes også Jens Pedersen
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Mogensen og hans naboer Peder Friis og Niels Rasmussen Bolter.
Disse tre klarede sig igennem krisen uden at måtte gå fra deres gårde,
men blandt de, der måtte forlade deres gård, var Jens Mogensens
yngre broder, Peder Pedersen Mogensen, der efter sit giftermål i 1731
med Anne Poulsdatter fik fæstebrev på en gård med 7 tdr. 1 skp.
. hartkorn i Gerrild by. Om denne gård meddeler fæsteprotokollen af
1719—1788 side 162, at Sostrup gods udstedte fæstebrev 3/1 1735
til Peder Sørensen Fausing på den gård i Gerrild, som Peder Mogen
sen havde beboet, men formedelst pådragende restance havde afstået.
Nævnte Peder Pedersen Mogensen døde i 1737 og efterlod sig en
søn med faderens navn Peder Pedersen, der ifølge lægdsrullen for
Scheels gods opholdt sig hos sin farbroder, Jens Pedersen Mogensen,
på Søgården i årene 1746-48 og 49, mens han var henholdsvis 14-16
og 17 år gammel. Denne unge Peder Pedersen aftjente sin værnepligt
som soldat i to år, men derefter var han igen hos sin farbroder, der
ingen sønner havde og gerne ønskede sin brodersøn som afløser.
Denne afløsning skete i 1758, efter at Jens Pedersen Mogensen
havde mistet sin hustru, Sidsel Sørensdatter, der blev begravet 18/10
1757. Fæsteprotokollen meddeler side 327, ar der blev udstedt »fæ
stebrev af 4’ april 1758 til Peder Pedersen af Gerrild på den gård,
som hans farbroder, Jens Pedersen Mogensen, bebor og nu formedelst
alderdoms tiltagelse til ham godvillig haver overladt og afstået på
de vilkår, at han nyder ophold ved gården i sin livstid imod, at han
igen forretter arbejde, hvis han kan«.
Foruden den årlige landgilde i naturalier nævner fæstebrevet her
et beløb på 5 rdl. 2 mk. i indfæstning samr hoveri, rejser og ved
ligeholdelse af gården og dens besætning ligesom på byens øvrige
hele gårde.
Samme år, da dette fæstebrev blev underskrevet, giftede Peder Pe
dersen Mogensen sig 17/11 1758 med Anne Pedersdatter, men hver
ken ægteskabet eller farbroderens aftægtstid blev særlig langvarig.
Farbroderen og hans brodersøn døde med kun et års mellemrum. Jens
Pedersen Mogensen blev begravet 22. marts 1767 og Peder Pedersen
Mogensen 31. marts 1768. Sidstnævnte efterlod sig sønnen Jens, der
blev døbt 7/10 1759 og oplevede sin barndom og ungdom på Sø
gården, men som gift fæstebonde fik han sin arbejdsplads i Gerrild
bys østligste gård, matr. nr. 7, og blev her en meget kendt og virk
som mand som sognefoged og lægdsmand i årene 1789—1826. Hans
moder, enken Anne Pedersdatter, giftede sig 22. juli 1768 med en
gårdmandssøn, Søren Jensen Krog, fra Gerrild by. Hendes nye ægte
fælle havde allerede 14. maj 1768 fået fæstebrev på Søgården med
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den ret almindelige forpligtelse fra Sostrup gods, at han foruden op*
fyldelse af fæstebrevets almindelige krav tillige også skulle gifte sig
med enken enten ved forud afgivet tilbud af ham eller efter direkte
forlangende fra Sostrup.
Skønt ægteparret Søren Jensen Krog og Anne Pedersdatter ikke var
i familie med slægten Mogensen, vedblev tilnavnet Mogensen at følge
Søgårdens mandlige beboere også i næste generation. Deres to sønner,
Peder og Jens, født henholdsvis i 1769 og 1775, blev fæstebønder i
Gerrild by, og begge brugte tilnavnet Mogensen. Deres moder døde
19/12 1804. Den ældste søn, Peder Sørensen Mogensen, fik 30/6
1810 fæstebrev på en gård, der efter den nugældende matrikel har
nr. 8 og bærer navnet Mejerigård. Her døde han i 1815.
Broderen, Jens Sørensen Mogensen, blev Søgårdens arvtager ved
fæstebrev af 10/8 1807, hvorefter hans fader levede som aftægtsgård
mand til sin død 21/2 1824 — 76 år gammel. — Også Jens Sørensen
Mogensen fik en lang arbejdstid på Søgården. Tillige har han æren
af under Benzons gods at være Søgårdens sidste fæstebonde med til
navnet Mogensen. Han døde 28/2 1854 og blev 79 år gammel.
I denne forbindelse bør det ikke glemmes, at Søgårdens første be
boere af slægten Mogensen var den jordegne bonde Mads Mogensen
og hans hustru Else Hvasdatter, da de omkring ved året 1497 over
tog Søgården som arv efter slotsfoged Jens Hvas fra Bjørnholm og
derved dannede begyndelsen til en slægtskæde af beboere med fælles
barndomshjem og arbejdsplads på denne gård i ca. 360 år for fami
lien Mogensen, som desuden den dag i dag har adskillige efterkom
mere i Gerrild sogn og omegnen.
Samtidig med, at denne ret talrige slægt lidt efter lidt mistede sin
tidligere tilknytning til Søgården, var der sket meget store foran
dringer med det gamle Sostrup, der her i korte træk bør nævnes som
et meget betydningsfuldt led i Søgårdens historie igennem 500 år.
— Sostrup gods skiftede ejer og navn flere gange15). Forannævnte
Jacob Sefeld døde 1599, og hans enke, Sophie Bilde, døde 1608, hvor
efter deres søn, Hans Sefeld, solgte både Sostrup og Skæryad m. m.
til den meget rige godsejer Jørgen Skeel, hvis slægt i lang tid under
navnet Scheels gods ejede et af Danmarks mest vidtstrakte godser,
indtil dette i 1725 af kong Frederik IV blev ophøjet til et grevskab16).
1829 blev grevskabet med tilhørende bøndergårde solgt til kam
merherre Jacob Benzon, der efter kongelig bevilling omdannede grev
skabet til stamhuset Benzon. Ifølge lovgivningen om fæstegårdes over
gang til selveje solgte Benzon gods i den følgende tid efterhånden
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alle sine bøndergårde med tilhørende jord. For få år siden blev resten
af godset overtaget af et aktieselskab med navnet »A/S Sostrup«, som
1/10 I960 har solgt herregårdens bygninger med tilhørende have og
park til brug for et nonnekloster.
Disse store begivenheder medførte også store forandringer vedrø
rende Søgården efter Jens Sørensen Mogensens død i 1854.
Stamhuset Benzon gods, hvis drift blev ledet af de skiftende gods
forvaltere, ønskede nu at bruge Søgården som godsforvalterbolig og
samtidig lade godsforvalteren få fæstebrev på Søgården, matr. nr. 11,
med tilhørende jord, der nu var ansat til 5 tdr. 7 skp. hartkorn lige
som alle de øvrige bøndergårde i Gerrild by.
Den daværende godsforvalter Hans Henrik Sass fik allerede inden
udgangen af 1854 fæstebrev på Søgården, som han ved hjælp af sit
folkehold drev som fæstegård til sin død d. 26/8 1867. Hans efter
følger blev M. L. Hansen, der 1892 tog navneforandring til M. L.
Schlanbusch og varetog sit dobbelte embede til sin død d. 15/3 1905.
Derefter fulgte godsforvalter N. J. Ræbild i årene 1905—1909, men
han forsvandt pludselig fra Søgården og Benzon gods på grund af
misbrug med de ham betroede midler. — Den sidste af godsforval
terne med Søgården som bolig og fæstegård var A. M. Andersen,
der med ære passede sit hverv fra året 1909 til sin død 9/6 1922.
Endelig oprandt tiden, da stamhuset Benzon også måtte sælge Sø
gården ligesom de øvrige fæstegårde. Køberen var Christen Hansen
Christensen fra Sangstrupgård. Han ejede gården fra 1922 til 1932
og solgte den til Hans Andersen Borup, som efter et ulykkestilfælde
døde d. 21. maj 1933. Derefter blev Søgården købt af den nuværende
ejer, Wenzel Gissel.
Søgårdens historie danner et lille udsnit af den danske bondestands
historie gennem tiderne og viser et billede af Søgårdens lange fæste
gårdstid i årene 1592—1922 under adelstandens formynderskab samt
en kortvarig selvejertid først og sidst henholdsvis under konge
magtens og lovgivningens beskyttelse, som i vor tid er blevet sikret
ved »Danmarks riges grundlov«.
Samtidig får man her oplysning om Søgårdens lange slægtskæde
af familien Mogensen og må sande Jeppe Aakjærs kendte ord: »Din
egen dag er kort, men slægtens lang«. — Nu står der ved Søgården
i Gerrild såvel som ved andre danske bøndergårde ifølge samme dig
ters smukke fremtidssyn »en ny tids bonde på sin toft og lytter ud
mod andre lærkesange, mens himlen maler blåt sit sommerloft, og
rugen gulnes tæt om vig og vange«.

Th. Mølby, Roskilde
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Slægtstavle (Brudstykke)
for
Slotsfoged Jens Hvass, Bjørnholm og Høgholm gods.
Ejer af Søgård i Gjerrild 1483—1497.
Jens Hvass.
Levetid o. 1440—o. 1500
Else Hvassdatter
død før 1587 &
Mads Mogensen, Søgård

Estrid Jensdatter
død før 1563 &
Jens Katt, Grenå

Maren - Bertel - Mogens og Jens

RasmusKatt Jensen (1563)
Peder
«
«
Michel
«
<
Anders «
«
Edel Jensdatter
& Jens Smed, Grenå

i
Mads Mogensen

I
Mogens Madsen, død 1671,
Gerrild Søgård

Efterkommere af
slægten Mogensen på Søgård i Gerrild

Stamfader: Mogens (Bertelsen?)
Levetid: o. 1450—o. 1510
Mads Mogensen
død før 1587
Maren Madsdatter
&1
Søren
Jensen (1587)
(1592)

Mads Sørensen
(1587)

Bettel M.
1(1563)
i(1573)
(1587)
*
!
Jens Bertelsen
(1592)

&

Else Hvassdatter
død før 1587

Mogens M.
& Karen
i Mog.
(1587)
'(1592)
(1595)
Mads Mogensen

(1592)
Mogens Madsen =
(Den gamle Mogens
død 1671)

Jens M.
1(1587)
I(1592)
i
i
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Mogens Madsen = (den gamle Mogen, død 1671)
I
Rasmus Mogensen, død o. 1655
I
Jens Rasmussen Mogensen, død 1697
I
Peder Jensen Mogensen
og
Peder Jensen Mogensen (brødre)
døbt 16/10 1667, død 1708
døbt 15/2 1683, død 1725

I
I

(Jakob Andersen Skrædder,
døbt 20/2 1661, død 1741)

Jens Pedersen Mogensen
døbt 16/9 1698, død 1767

Peder Pedersen Mogensen (brødre)
døbt 1709, død 1737
I
Peder Pedersen Mogensen,
døbt 16/9 1731, død 1768

(Søren Jensen Krog, døbt 1748, død 1824)
I
Jens Sørensen Mogensen, døbt 1775, død 28/2 1854

Pastor P. T. Foersom i Hammelev
AF F. ELLE JENSEN

en 28. August 1859 blev hidtilværende Pastor Foersom i Rød
ding ved Viborg udnævnt til Sognepræst for det ved Pastor
Bergmanns Forflyttelse til Ørsted1) ledigt bievne Hammelev-Enslev
Sognekald ved Grenaa. Han har vistnok tiltraadt Embedet i sidste
Halvdel af Oktober, men allerede tre Maaneder efter, den 25. Januar
I860, indgik der Klage over ham til Kirkeministeriet, undertegnet
af 41 Mænd fra hans nye Pastorat2):
»Det hører næsten til Dagens Orden at se Klager fremført mod
Gejstligheden, men det er ikke en saadan almindelig Besværing, at
undertegnede Menigheder har set sig nødsaget til at fremkomme
med. Vi har nemlig i næsten 25 Aar nydt godt af en elsket Sjæle
sorgers nidkære Embedsførsel, og hvis velsignelsesrige Frugter heller
ikke vilde udeblive, naar Skæbnen ikke til hans Efterfølger havde
tilskikket os en saavel i gejstlig som i verdslig Henseende saavel
uduelig som uværdig Præst som Pastor Foersom.
Det maa sikkert undskyldes, at vi selv for det høje Ministerium
tillader os at bruge slige Kraftudtryk om en Præst, naar han i Køb
staden vækker Skandale, og man dér løber mere efter at se og høre
en Pastor Foersom end efter de Sangerinder og Harpespillerinder,
i hvis Selskab han har tilbragt i det mindste li/2 Dag og 2 Aftener,
uden at det kunde lykkes nogle af undertegnede og nogle af andre
velsindede at bringe ham til Besindelse, og det endogsaa uagtet han
næste Dag skulde prædike i to Kirker. — I Kirken indfandt han sig
dog, men visseligen til liden Opbyggelse.
Dette er kun en enkelt Kendsgerning, som vi har tilladt os at an
føre, men den er desværre ikke ene staaende i sit Slags, og i Kroer
og Folkestuer er han derfor en særdeles Genstand for Underholdning.
Ja, vi kan ikke tilbageholde den sørgelige, men almindelige Dom
over vor Præst, at hans hele Embedsførsel og Optræden saavel i som
udenfor Kirken i de tre Maaneder, han har været iblandt os, kun har
været skikket til at fremkalde Ringeagt og Uvilje, og det er derfor
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vort underdanige Andragende, at hans Forhold maa blive undersøgt,
og om muligt beskikket en anden og værdigere Sjælesørger, da Hr.
Pastor Foersom efter vor ringe Mening ikke bør beklæde noget
Embede«.
Hvem var da denne Pastor Foersom, og hvad havde han gjort,
siden han saa hurtigt blev Genstand for dette voldsomme Angreb?
Peter Thun Foersom blev født 1806 i København og fik i Daaben
samme Navn som sin Fader, der var en kendt og anset Skuespiller
ved det kongelige Theater og desuden havde gjort sig fortjent ved
sit Arbejde for at faa Shakespeares Tragedier op paa Scenen; desuden
virkede han som Oversætter blandt andet af Shakespeare til Theatret og som Forfatter af forskellige Smaating, der nu er glemt; det
eneste, der her huskes, er det kønne lille Vers »Nu lukker sig mit
Øje«, som stammer fra nogle i 1813 skrevne og efter hans Død i 1817
udgivne Digte3). Hans Hustru var ligeledes knyttet til Theatret, saa
Hjemmet har været kunstnerisk og ogsaa religiøst præget — Foersom
var selv Præstesøn og havde en Tid studeret Teologi, inden han gik
til Scenen — saa det er rimeligt, at Barndomsminder kan have været
medvirkende til, at den unge Foersom efter 1825 at være blevet Stu
dent valgte at læse til Præst. 1834 tog han Embedseksamen, og i
nogle Aar var han Lærer ved det københavnske Fattigvæsen, men
blev saa 1844 kaldet til Sognepræst for Rødding, Løvel og Pederstrup Menigheder i Viborg Stift.
Her faldt han efterhaanden godt til, selvom det utvivlsomt i den
første Tid har knebet for ham, Københavneren, at komme paa Tale
fod med de jydske Bønder. At han til Tider kunde være temmelig
uligevægtig, fik gaa, værre var det, at han ofte for at være morsom
opførte sig pjanket, og at han, naar han var i det Humør, ikke undsaa
sig for at bruge grove og platte Ord, som han ganske vist ikke mente
noget med, men som unægtelig nok kunde skurre i manges Øren,
ikke mindst fordi de kom fra en Præst. Heller ikke var det saa hel
digt, at han engang ved en vis Lejlighed i Viborg nok havde faaet
vel meget at drikke og i den Tilstand var blevet temmelig støjende
og højttalende. Men det var dog kun en enkelt Gang, dette skete,
og en alvorlig Samtale med Biskop Øllgaard4), der havde været hans
Faders Ungdomsven, og som interesserede sig meget for ham, fik ham
til for Fremtiden at passe bedre paa sig selv. Lidt efter lidt lærte
Folk ogsaa at forstaa, at hans til Tider drengede Væsen ikke var hele
Manden, og at han i Virkeligheden havde mange gode Egenskaber.
I det daglige var han nemlig jævn og ligetil og ganske uhøjtidelig
i sin Optræden, dertil venlig og imødekommende mod alle, og Føl-
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gen blev, at der snart opstod et udmærket Forhold mellem ham og
hans Sognebørn. En Støtte havde han her i sin Hustru, en Lærer
datter, der var kommet i Huset hos ham i Rødding, og som han
ægtede 1848; han var da 42 og hun kun 26 aar, men hun havde en
god og regulerende Indflydelse paa ham.
Med de andre Præster paa Egnen stod Foersom i venlig Forbin
delse, og sit Embede passede han til sine foresattes Tilfredshed. Der
var god Kirkegang, og Folk hørte gerne hans Prædikener, selv om
han nok kunde tale dem alvorligt til, saa Biskop Laub, der 1859
var paa Visitats hos ham, i sine Optegnelser noterer, at han talte
baade sømmeligt og værdigt, og at de unge ved Overhøringen sva
rede godt for sig.
Naar nu Foersom straks kom i Konflikt med Folk i sit nye Em
bede, mens han stod sig godt med dem i sit gamle, hang dette i nogen
Grad sammen med den Forskel, der var paa Forholdene de to Ste
der. I Rødding Pastorat var der nemlig ingen egentlig Overklasse,
der var kun en enkelt større Gaard, med hvis Ejer Præsten stod i
venlig Forbindelse, ellers var alle jævne Bønder, men i HammelevEnslev var det anderledes, thi her domineredes Sognene af en Pro
prietærklike, der krævede Hensyntagen paa alle Omraader5). Dens
Fører, Ole Anchersen Secher, gør Indtryk af at have været en urolig
og herskesyg Natur, oprindelig Farmaceut, var fem Aar i Vestindien
og slog sig saa efter sin Hjemkomst paa Landbruget, købte en Gaard
i Ulstrup og to i Hammelev, paa hvis Jorder han opførte en særlig
Hovedbygning. 1856 blev han Kirkeværge, 1857 Medlem af Sogneforstanderskabet, hvis For’mand han ofte var, desuden havde han
flere andre Tillidsposter paa Egnen. 1872 forlod han Hammelév og
og blev Støbegodsforhandler i Aarhus (f 1889)6). Han har utvivl
somt været i Besiddelse af en ikke ringe Handlekraft, og det var der
for ikke sært, at det var ham, der med Proprietær Tørsleff, Hammelevgaard, ved sin Side kom til at lede Felttoget mod den nye Præst.
Foersom var imidlertid ikke selv uden Skyld, thi en Præst, der som
han var jævn og jovial og i det daglige aldrig vejede sine Ord paa
Guldvægt, men sagde det, der faldt ham ind, ligegyldigt hvad det
saa var, var man ikke vant til i Hammelev, og da han heller ikke
viste »Selskabet« nogen særlig Ærbødighed, blev dette hurtigt uven
ligt stemt imod ham. Uheldigt for ham var det ogsaa, at han i Naadensaaret maatte lade sin Hustru blive i Rødding, saa han manglede
hende til at lægge Baand paa sig, naar han var ved at gaa for vidt
— for det gjorde han unægtelig, efter hvad man fortalte, mere end
een Gang.

LVI

Pastor P. T. Foersom i Hammelev

101

Som f. Eks. da han ledsaget af Lærer Holm gik rundt for at hilse
paa Folk og paa denne Vandring kom ind hos en Gaardmand, hvis
Hustru var høj af Vækst, thi da kunde han ikke lade være med at
sige: »Det var da en dejlig stor Kone — og saa er man selv saadan
en lille bitte en«. Hos Sognefogeden fik de hver et Par Snapse, men
Præsten vilde have en til og tog selv Flasken for at skænke den op,
idet han sagde til Holm: »De er en daarlig Degn, naar De ikke kan
taale otte Kaffepunser !« Langt mere graverende var det dog, da han
ved et Møde i Sogneforstanderskabet leverede Formanden, Secher, et
Eksemplar af Biskop Brammers Hyrdebrev med de Ord, at nu kunde
han gøre med det, hvad han vilde; han selv havde brugt sit til at
........ her fulgte et meget grovkornet Udtryk. Naturligvis skulde
det være en Morsomhed, men den laa rigtignok langt under Lavmaalet. En anden Gang, hed det sig, skulde han ved et Møde have
sagt, at Fanden havde skabt Fruentimmerne til Pude for Mandfolkene.
Det hed sig ligeledes, at han vakte SplicJ i Kommunen. Til Secher
havde han udtalt, at det gjaldt om at tage nogle høje Skatter af de
tykke, forædte Bønder, saa de kunde blive flaaet, for de skulde
krattes og det ikke med korte Negle — men til Bønderne sagde han,
at nu maatte man staa sammen mod de storsnudede Proprietærer, som
førte Folk alt det svenske Rak paa Halsen og fyldte Sognet med
uægte Børn; de skulde gøres i Stand og sættes i en høj Formueskat.
Engang hos Secher maatte han da have været beruset! For hvordan
kunde han ellers finde paa at ville danse med hans Husbestyrerinde,
som han ogsaa vilde kysse — idet han sagde, at Præsten og hans
Krave hang hjemme, men her var Peter Thun til Stede, lidt fordær
vet, men ellers en Kærnekarl ! Ved Bordet manglede han Appetit —
det var, fordi han det sidste Par Dage havde levet af Puns og Bræn
devin.
Og saa passede han sit Embede daarligt! Om sin Provst7) sagde
han, at han var en ung Mand, der skulde opdrages — derfor søgte
han aldrig hos ham om Rejsetilladelse, og hans Prædikener var
vist ofte en Oplæsning af andres, f. Eks. Vilhelm Birkedals. En Søn
dag sagde han til Holm, at han havde turet og sviret saadan, at han
ikke havde lavet nogen ordentlig Prædiken, og en anden Gang til
Fyrmesteren, at Bønderne skulde have alting ind med Skeer, men
naar han vidste, han kom i Kirke, skulde der blive prædiket paa en
helt anden Maade. Stor Opsigt og Uvilje vakte det i Enslev, at han
glemte at berette en Kone, som han havde lovet at komme til.
.Det var den Slags Ting, man fortalte om Foersom, hvortil kom
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Rygterne og hans skandaløse Optræden i Grenaa, og det bestyrkede
altsammen Proprietærfløjen i, at en saadan Mand kunde man ikke
have til Præst. Følgen var, at Secher og Tørsleff indbød til et Møde
hos Mikkel Bager i Hammelev, hvor de fik de fleste — dog ikke alle
fremmødte — til at underskrive den tidligere omtalte, af Tørsleff
forfattede Klage til Ministeriet.Paa Spørgsmaal fra Forsamlingen, om
man derved selv kunde komme i Ubehageligheder, svarede de to Her
rer benægtende; de skulde nok skaffe de nødvendige Beviser. Be
tegnende for Rangforordningen i Sognet er det, at Husmændene slet
ikke var taget med i Aktionen; det ansaas for unødvendigt, men for
Resten mente man da, at de fleste af dem var enige med Klagerne.
Ogsaa i Enslev sluttede man sig under Ledelse af Proprietær Hoeck,
Christiansminde, til Angrebet paa Præsten.
Privat skrev Tørsleff til Provst Koch i Gjesing, at det var med
»uendelig Beklagelse«, man skred til Handling, men Foersoms Færd
i Grenaa havde nu fjernet alle Betænkeligheder. Personlig fornær
mede denne gemytlige Selskabsbroder vel ingen, men i Ord og Ger
ning virkede han til Forargelse, og Forældrene var bekymrede over
den Kristendomsoplæring, han gav deres Børn. Det var haardt at faa
det nedbrudt, der blev opbygget af Pastor Bergmann, thi en Landsby
menighed med en Præst som Foersom maatte gaa sin Fordærvelse
i Møde.
Foersom selv var meget oprørt over Klagen, hvis Rigtighed han
benægtede, idet han blot indrømmede, at han kunde have brugt et
og andet letsindigt Ord, og han var stærkt forbitret paa Underskri
verne. Provst Koch raadede ham imidlertid til at søge Forlig, og da
der ogsaa paa den anden Side var nogle, der ønskede Afspændings
blev Følgen en Sammenkomst i Hammelev Skole (20. Februar I860).
Her hævdede Foersom vel stadig sin Uskyldighed, men han tilbød
samtidig at tilbagekalde nogle af de Udtalelser, man angreb ham
for, og efter det var der intet i Vejen for en Fredsslutning! Grund
laget for den var en af Lærer Holm affattet og nu af Præsten under
skrevet Erklæring, hvori han tog Afstand fra tidligere uoverlagt Tale,
idet han dog ogsaa gjorde opmærksom paa, at han maaske kunde
have haft en momentan Sindsforvirring, som nu var saa godt som
forsvunden — en Sygdom, der vistnok har været en Opfindelse af
Holm, som vel derved har ment at kunne yde ham en Hjælp mod
Beskyldningerne for Skandale i Grenaa.
Nogle Dage efter holdtes et lignende Møde i Enslev. Foersom
var ikke til Stede her, men skønt baade Secher og Tørsleff var mødt op
og anbefalede Forlig, kneb det med at føre det igennem, og naar
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man alligevel gik med til det, var det under den Forudsætning, at
Provsten nok vilde virke til, at man fik en anden Præst.
Men Sagen var jo slet ikke endt med disse Fredsslutninger, thi
Klagen med Underskrifterne var da forlængst indgaaet til Mini
steriet, der atter havde sendt den til Biskoppen til Erklæring, og han
søgte igen nærmere Oplysninger hos Provst Koch. Resultatet heraf
blev en Skrivelse til denne fra Foersom, hvori han redegjorde for
sit Ophold i Grenaa d. 20.-21. Januar, da det især var mod det, hans
Angribere vendte sig.
Da han den 20. kom dertil fra Randers, forklarede han, og der
ingen Vogn var efter ham, tog han ind paa en Gæstgivergaard, og
saa fordi han skulde forhandle med Værtens Broder om Præstegaardsavlingen. Her tilbragte han Aftenen med flere agtede Borgere, bl. a.
Skolebestyrer Hansen og Doktor Richter, med hvem han et Par Ti
mer var til offentlig Koncert paa en Restaurant, som han forlod Kl.
11. Næste Dag forhandlede han saa med Værtens Broder og var
atter henne paa Restauranten, hvor han skulde træffe en Mand fra
Kirial; siden fulgte han med Skolebestyreren hjem og var hos ham
til Kl. 6, da Vejret var saa daarligt. Mens han var paa Restauranten,
kom Secher sammen med nogle Mænd fra Pastoratet, og han havde
kaldt en af Gæsterne ud og i forblommede Vendinger spurgt til Præ
stens »Befindende«, og siden havde han indfundet sig hos Hansen
og dér temmelig brutalt opfordret Foersom til at køre med sig hjem,
hvad denne afslog. Han tilbragte Aftenen paa Gæstgivergaarden
sammen med Skolebestyreren og Doktoren til Kl. 9, hvorefter han
med nogle af Gæsterne atter var til Koncert; derefter forlod han Byen
for at spadsere hjem, ledsaget paa Vej af Hansen. Kl. 11 var han i
Hammelev, og dér talte han en Times Tid med sin midlertidige Hus
bestyrerinde, Frk. Bergmann, inden han gik til Ro. — Maaske kunde
han have anvendt Tiden bedre, men der var intet uværdigt sket, og
han trøstede sig til, at hans Forhold blev taget op til nærmere Un
dersøgelse. Ingen af Underskriverne af Klagen undtagen Secher havde
talt med ham i Grenaa, og hjemme havde de alle erklæret, at de kun
havde skrevet deres Navne efter gentagne Overtalelser og Løfter om
at holdes fri for alt Ansvar.
I Besiddelse af denne Redegørelse, som han dog ikke fandt fuldt
tilfredsstillende, og enig med Provsten i, at Underskrifternes Tilbage
kaldelse nok skyldtes Medlidenhed, refererede Biskoppen derefter
Sagen til Ministeriet, idet han, ogsaa fordi man maatte spørge, om
en temporært sindsforvirret Præst kunde tillades at fungere, hen-
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stillede, at Foersoms Forhold blev undersøgt ved en Provsteret. Dette
tiltraadte Ministeriet den 27. Marts.
For denne Provsteret, der lededes af Provst Koch og Herreds
foged Nyeborg8), og som holdt sine Møder paa Grenaa Raadhus den
9.-10. Maj, maatte da en Række indkaldte, baade fra HammelevEnslev og fra Grenaa, gøre Rede for, hvad de vidste om Foersoms
Liv og Færden. Men Udfaldet af disse Afhøringer gav imidlertid et
helt andet Billede af ham, end man vistnok i Almindelighed havde
ventet, thi ganske vist kom man ikke udenom, at han af og til var
fremkommet med baade flotte og flabede Udtalelser, og at hans Op
førsel kunde være pjattet og barnagtig, men paa den anden Side var
der, naar undtages det med Biskoppens Hyrdebrev, egentlig ikke
noget direkte anstødeligt at fæste sig ved; det hele var nærmest et
Udslag af hans uheldige Lyst til at ville være morsom paa urette Tid,
Sted og Maade.
Hvad der var mere paafaldende, var dog, at de allerfleste af Un
derskriverne af Klagen maatte indrømme, at de i Virkeligheden ikke
kendte noget til det, der var Hovedpunktet i den, Foersoms paastaaede
Ekscesser i Grenaa; de havde bare »hørt om dem«, eller de henviste
til Secher og Tørsleff som deres Kilder. Secher selv fastholdt da
ogsaa sine Beskyldninger om hans Færd i Byen; han mente, han baade
havde faaet for meget at drikke og var optraadt paa en Maade, der
var ganske uværdig for en Præst. Men heri blev han kraftigt mod
sagt af de Grenaaborgere, som havde været sammen med Foersom
de to Aftener, thi de vidnede alle om hans Uskyldighed; han havde
nok været munter og livlig, men der var ikke Tale om, at han havde
været beruset, lige saa lidt som han havde udvist nogen usømmelig
Adfærd, hvad ogsaa Restauratør Sørensen kunde bekræfte. Derimod
havde Læge Richter, der overværede hans Samtale med Secher, følt
sig stødt over den Tone, hvori denne henvendte sig til Præsten, da
han opfordrede ham til at køre hjem med sig, og han følte det derfor
fuldstændig i sin Orden, at Foersom afslog det.
Man kan ikke sige andet, end at disse Oplysninger i høj Grad
maatte svække Hovedanklagen mod Foersom, som efter dette syntes
at bygge paa Sladder. Særlig godt var det heller ikke, naar f. Eks.
Præstens Hovedmodstandere i Enslev, Proprietær Hoeck og Land
inspektør Christensen, maatte indrømme, at de ikke kendte ret me
get til ham — Hoeck havde kun været i Kirke hos ham een Gang
— men han gjorde et ubehageligt Indtryk paa dem, og de havde
hørt adskilligt ufordelagtigt om ham. Det var ogsaa temmelig ube
hageligt for Lederne af Aktionen, at det nu kom frem, baade at mange
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af Underskriverne som allerede nævnt kun stod i et løst Forhold til
det, de havde sat deres Navn under paa, og at de nærmest kun havde
gjort det, fordi man havde anmodet dem om det; en af dem erklæ
rede endogsaa, at han satte megen Pris paa Pastor Foersom, som han
intet havde at udsætte paa, og hvis Prædikener han var glad for. En
anden forklarede, at han den omspurgte Dag havde set Præsten i
Grenaa, og da fejlede han intet, saa vidt han kunde se; han havde
heller ikke noget imod ham og havde kun skrevet under, fordi Secher
og Tørsleff fik ham til det.
Ogsaa Sognefoged Chr. Jensen i Hammelev syntes godt om Foersoms Prædikener, men indrømmede, at han nok privat kunde have en
vel løs Mund, men det passede ikke, at han ved sit første Besøg hos
ham havde bemægtiget sig Brændevinsflasken; han nød kun to smaa
Snapse, som blev skænket for ham. Og Jfr. Bergmann, den forrige
Præsts Søster, som i Naadensaaret holdt Hus for ham, forklarede, at
der intet var at mærke paa ham, da han kom hjem fra Grenaa. I det
hele taget var han meget ædruelig i det daglige; en Flaske Brænde
vin, han købte ved sin Ankomst, havde varet et halvt Aar.
Ligeledes viste det sig, at Historien om Foersoms Forsømmelse
ved ikke straks at berette en syg Kone i Enslev trængte i høj Grad
til nærmere Forklaring, idet hun slet ikke havde været dødssyg —
ja, det drejede sig vist egentlig ikke om stort mere, end at hun havde
en bulden Finger!
Foersom selv nægtede sig skyldig, men han indrømmede, at han
maaske nok kunde have sagt noget i Spøg, som saa var blevet misforstaaet og mistolket. Hans Ord om, at han havde levet af Puns og
Brændevin, betød bare, at de foregaaende Dage havde været »udag
lige«, ligesom han ved Forstanderskabsmødet hos Secher kun havde
sagt, at Pokker havde skabt Fruentimmerne, fordi hans Husbestyrer
inde hele Tiden gik og var saa bange for, at der skulde blive spildt
Blæk paa Bordet; at han en anden Gang vilde danse med hende, var
for at gøre Nar ad hendes Koketteri ! De grove Ord om Biskoppens
Hyrdebrev nægtede han at have brugt. Heller ikke var det sandt, at
han vakte Splid i Sognet; Snakken herom kom maaske af, at han
havde modsat sig, at en frugtsommelig Pige hos Proprietær Hoeck
blev bortsendt paa Fattigvæsenets Regning, da hun ikke var bleven
tilmeldt ved sin Ankomst. Beskyldningen for at plagiere Vilhelm
Birkedals Prædikener om Søndagen afviste han ligeledes; han ejede
dem slet ikke.
Skønt de foretagne Afhøringer saaledes syntes at svække Angre
bet paa Foersom betydeligt, forekom deres Oplysninger om hans
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Liv og Færden alligevel Biskop Brammer saa graverende og uover
ensstemmende med, hvad man maatte kræve af en Præst, at han med
Indsendelse af Vidneforklaringerne til Ministeriet henstillede, at der
paa Grundlag af dem blev rejst Tiltale imod ham. Dette tiltraadte
Ministeriet den 9. Juni, og Følgen var, at Provsteretten nu atter
traadte i Funktion, denne Gang for at veje hans Forhold paa Ret
færdighedens Vægtskaal og bestemme den Straf, det eventuelt maatte
tilkomme ham at lide. Stiftsprovst Boesen, der i Brammers Fravæ
relse paa Visitats varetog Bispeembedets løbende Forretninger, vilde
ogsaa have haft Foersom suspenderet, mens Sagen stod paa, hvad
imidlertid Ministeriet efter Forhandling med Biskoppen afslog.
Udover det Materiale, Afhøringerne afgav til en Vurdering af
Foersoms Forhold, søgte Provsteretten nu ogsaa Oplysning om ham
hos hans tidligere foresatte i Viborg Stift, og fra dem alle modtog
den rosende Udtalelser om ham. Biskop Laubs Syn paa ham er alle
rede omtalt tidligere, men stærkere Vægt laa der dog paa Stifts
provst Weldings9), idet han privat var kommet i nærmere Forbin
delse med ham. Han ansaa Foersom for at være en ædruelig og af
holdende Mand, nidkær, djærv og ligefrem, men han var et Stem
ningsmenneske, hvis Sind let kunde skifte fra den ene Yderlighed
til den anden, og det kunde give sig Udslag, som nok kunde tolkes
forkert. I Kirken var hans Væsen præget af Alvor, og hans Menig
heder var glade for ham. Stiftsprovsten troede, at han manglede sin
Hustru nu under de nye Forhold, men skulde han have fejlet i noget,
var han vis paa, at han nok vilde genvinde Befolkningens Agtelse.
Lige saa rosende udtalte Foersoms tidligere Nabopræst og Provst,
Thorup i Vorde, sig om ham. Han havde aldrig hørt noget ufordel
agtigt om ham, og ingen havde klaget over ham. Hans Optræden
havde været alvorlig, værdig og sædelig, og selv om han til Tider
kunde synes noget overfladisk og blive pirrelig og heftig, var han
i Virkeligheden ualmindelig godmodig. Kun de, der ikke kendte
ham, kunde i Begyndelsen tage fejl af ham, og det havde utvivl
somt hans Anklagere gjort, skønt han var en Mand, der i mange
Henseender var værdig til deres Kærlighed og Agtelse.
Ligeledes blev der for Provsteretten fremlagt Beretning om en
uanmeldt Visitats, Biskop Brammer midt i Sommeren havde fore
taget i Enslev Kirke for at vinde Klarhed over, hvorledes Præsten
røgtede sin Gudstjeneste. Han konstaterede da, at der begyndtes til
Tiden, og at der intet var at udsætte paa Foersoms Prædiken, selv
om den hverken var saa opbyggende eller saa vækkende, som han
kunde have ønsket. Der var mange i Kirke, og hverken fra deres eller
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anden Side fremkom der Klage, saa Biskoppen nu mente, der ikke
var nogen tilstrækkelig Grund til at afskedige ham.
Dommen faldt den 17. Oktober I860. Det den mest havde at
anke over med Hensyn til Foersoms Grenaabesøg, var hans idelige
Ophold paa Restauration i Sangerindeselskab, hvad der var upassende
for en Præst navnlig en Lørdag Aften, men da der ikke derved var
foregaaet noget usømmeligt, og heller intet blev forsømt ved næste
Dags Gudstjeneste, frifandtes han paa dette Punkt. Det samme var
Tilfældet i Anklagen for at have glemt at berette Konen i Enslev;
da det var oplyst, at hun ikke havde været videre syg og var i god
Bedring, kunde der ikke her tales om nogen egentlig Pligtforsøm
melse fra Foersoms Side. Derimod stemplede Provsteretten de Ud
tryk, han havde anvendt, da han overleverede Hyrdebrevet til Sogneforstanderskabets Formand, Secher, som lave og pøbelagtige, idet
den forkastede hans Benægtelse af at have brugt dem, eftersom
baade Secher og et andet Medlem af Forstanderskabet havde aflagt
Ed paa det modsatte, og da de skønnedes at have vakt Forargelse,
kunde han ikke undgaa at blive dømt for dem og heller ikke for sin
Optræden i Sechers Hjem. Begge Dele stred mod Danske Lovs Be
stemmelser om en Præsts Opførsel, og for sin Overtrædelse af dem
ikendtes han en Bøde paa 50 Rbd., der skulde komme fattige Præsteenker tilgode, ligesom han maatte betale Procedurens Omkostninger.
Denne Dom accepterede saavel Foersom som Biskoppen og Mini
steriet, og dermed endte da Sagen.
Men det var jo rigtignok ikke den Udgang af den, Proprietæ
rerne havde ventet, og man kan sige med den gamle latinske For
fatter, at det var en ynkelig Mus, der kom ud af Bjergenes Barsel.
Kun en af dem lader imidlertid til at have taget Konsekvensen af
Nederlaget, nemlig Proprietær Lund, Overslemmingegaard, der løste
Sognebaand til Pastor Brandt i Rimsø; de andre synes at have fun
det sig i det uundgaaelige, stadig at skulle have Foersom til Præst.
De maatte oven i Købet lide den Tort at se, at Bønderne, over hvem
de hidtil havde haft saa megen Magt, at de kunde faa adskillige af
dem med i Aktionen mod Præsten, skønt de egentlig ikke havde
noget særligt imod ham, nu helt sprang fra og sluttede op om ham,
saa Provsten allerede i November I860 kunde skrive til Biskoppen,
at Bønderne var vel tilfredse med ham, og at han havde en efter
Egnens Forhold ret god Kirkegang.
Denne Linie fortsattes, og ogsaa de unge mødte i stigende Grad
frem ved hans Katekisationer, saa han maa have haft et godt Greb
paa at faa dem i Tale. 1873 kom Biskop Brammer paa officiel Visi-
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tats, og det fremgaar af hans Optegnelser, at han i det hele og store
har været vel tilfreds med dens Udfald. Foersom var, hedder det
i dem, vel ikke nogen begavet Taler, men hans Prædiken var dog
bedre end en, han tidligere havde hørt af ham — antagelig ved den
uanmeldte Visitats I860 i Enslev — og den blev ogsaa holdt med
større Frimodighed. Han katekiserede godt, og paa de unges Stand
punkt var der intet at udsætte. Ganske vist, vedblev Biskoppen, blev
han kort efter sin Tiltræden stillet for en Provsteret, anklaget for
letfærdig Opførsel, men derfor vilde han ikke lade ubemærket, at
hans Rygte nu var godt, og at han paa Grund af sin Godmodighed
og sin Deltagelse for sin Menighed var meget yndet af den10).
Eller sagt med andre Ord: Den gamle, kedelige Sag fra Foersoms
første Aar var nu fuldstændig død- og magtesløs i enhver Hen
seende, og ham selv var det, som den venlige og velmenende Mand,
han inderst inde var, lykkedes at komme i det samme udmærkede
Forhold til Befolkningen i Hammelev og Enslev som tidligere til
sine gamle Menigheder i Viborg Stift.
Foersom døde i sit Embede 1875.

Større arbejder ved Randers amts kirker 1960-61
VED PROVSTERNE RIISAGER, EXNER OG ASMUND

Støvring og Galten Herreders Provsti

Intet særligt at meddele.
Nørhald med flere Herreders Provsti

Foruden de større arbejder ved Kousted, Kastbjerg og Vindblas
kirker, der blev nævnt i Historisk Aarbog fra Randers Amt 1961,
og som er under projektering ved arkitekterne Inger og Johs. Exner,
forestaar følgende arbejder:
Hald kirke. Nyt varmeværk skal anskaffes, og gulvene fornyes og
omlægges. Muligvis skal der ogsaa anskaffes nye belysningslegemer.
Arkitekter: Inger og Johannes Exner samt Edv. Thomsen, Randers.
Overslag formentlig ca. 60—70.000 kr.
Karby kirke. Nyt orgel er bestilt hos orgelbygger W. Frobenius,
Kgs. Lyngby, til 28.000 kr. Endvidere skal der opføres et ligkapel paa
kirkegaarden efter tegning af kgl. bygningsinspektør, arkitekt L.
Teschl, Frederikshavn, anslaaet til ca. 16.000 kr.
Udbyneder kirke. En restaurering af kirken paatænkes ved arki
tekterne R. Graae og Edv. Thomsen. Nærmere foreligger endnu ikke.
Rougsø og Sønderhald Herreders Provsti

Hørning Kirke: Den i de foregående Årbøger omtalte Hovedistand
sættelse, som påbegyndtes i Foråret I960, er stadig uafsluttet. I det
sidste År har det vigtigste Arbejde været en Istandsættelse og Sikring
af Kirkens fornemme Stukdekorationer og af Oberst Hans Friis’s
prægtige Marmor-Gravmæle i det tilbyggede Kapel. Nu står man
foran en indvendig Restaurering af Sydfløjen med det hidtil så skæmmende Orgelpulpitur. Et nyt Orgel (Fa. Frobenius) skal indbygges
med Anvendelse af den historiske Facade. Det meste af 1963 vil nok
forløbe, før Kirken er helt færdig — og så kommer det endda an på,
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om de fornødne Midler kan skaffes. Der bliver antagelig Tale om en
samlet Udgift på 350.000 Kr. — og der er 600 Beboere i Sognet!
Holbæk Kirke: Under Hovedistandsættelse under Ledelse af Arki
tekterne Graae & Thomsen. Hvælvingerne har vist sig meget medtag
ne. Vinter og Vår vil nok gå, før Genåbning kan finde Sted. Der
bygges f.T. Ligkapel umiddelbart udenfor nordre Kirkegårdsdige.
Marie Magdalene Kirke: Man er så småt begyndt den indvendige
Istandsættelse under Arkitekt Rolf Graae s Ledelse.
Lime Kirke: Forslag til Hovedistandsættelse er Juli 1962 gået til
Ministeriet (Graae & Thomsen), beregnet til 230.000 Kr. Arbejdet
kommer tidligst i Gang i Løbet af 1963.
Gjesing Kirke: Forslag til Hovedistandsættelse indsendt Oktober
1962 (Graae & Thomsen).
Fausing Kirke: Hele Kirkens Blytag er i Sommeren 1962 omstøbt
af C. H. Michaelsen, Hvidbjerg. Samtidig er udført Afrensning af
indvendige Mure og Hvælvinger, nyt Varmeværk installeret. Arki
tekter: Buhl & Klithøj.
Virring Kirke: Menighedsrådet har indsendt Andragende om God
kendelse af Anskaffelse af Krucifix som Alterprydelse, udført af Lu
den Hechlen, anbefalet af kgl. Bygningsinspektør og af National
museet, men afvist først af Akademirådet, derefter af Ministeriet.
Pindstrup: Direktør Johs. F. la Cour har ladet udarbejde Forslag til
ny Kirke i traditionel Stil, hvis Opførelse (uden Inventar) Direktø
ren vil bekoste. Endnu vides ikke, om Forslaget godkendes.
løvrigt bemærkes, at Provstesynene 1962 over samtlige Kirker, Kir
kegårde og Præstegårde medførte Udsættelser i stort Tal. De fleste af
Provstiets Kirker er blevet hovedistandsat i Løbet af de sidste 25 År,
men stor Omhu er nødvendig for at bevare en fuldt tilfredsstillende
Vedligeholdelsesstand. — Nye Avlsgårde for Præstegårdene er i de
senere År opført i Øster Alling, Vivild, Gjesing, Søby og Marie Mag
dalene, men tilsvarende Arbejder er tiltrængt i Mygind, Voer, Hvils
ager, Aarslev, Virring og Fausing.

Fra museer og arkiver

Kulturhistorisk Museum, Randers
AF MUSEUMSINSPEKTØR, MAG. ART. BJØRN G. STÜRUP

Det forløbne år har været rigt for kulturhistorisk museum i Ran
ders. Der er indkommet meget betydelige forøgelser til museets sam
linger, både som følge af museets egen aktivitet i marken og ikke
mindst takket være den store kreds af venner, der har skænket gaver
til museet. Desuden kan det nævnes, at et stort antal forskere fra indog udland har besøgt museet som led i deres studier af enkeltområder
indenfor kulturhistorien — besøg som museet har haft stor glæde af,
idet man har forsøgt at drage nytte af den specialviden, disse forskere
har siddet inde med.
Indenfor museets bestyrelse er der sket den forandring, at fru kom
munaldirektør Castberg er optaget som medlem, efter at hun i flere
år på forbilledlig måde har bestredet posten som bestyrelsens sekretær.
Denne post er efter 1/4-62 overtaget af den da ansatte inspektør ved
museet, mag. art. Bjørn G. Stürup. Denne er magister i forhistorisk ar
kæologi, har været ansat som vikar på Nationalmuseets 1. afdeling og
har foruden forskellige arbejder for denne afdeling og for samme mu
seums 2. afdeling i studietiden også deltaget i li/2 år i undersøgelser
ne på den nedbrændte brygge i Bergen, hvorved han har fået en prak
tisk kendskab også til den senere‘tids kulturhistorie. Denne ansættelse
af en faguddannet inspektør ved museet er det første skridt på vejen
til anerkendelse af dets status som landsdelsmuseum. En anden ting af
den største betydning for museets fremtid er, at der i årets løb i by
rådet i Randers er vedtaget et projekt om et nyt kulturhus, der omfat
ter teknisk skole på Østervold og den nuværende museumsgrund, hvor
en ny bygning tænkes opført. Det er tanken, at dette kulturhus foru
den de to museer skal rumme nye lokaler for Centralbiblioteket samt
en større sal til udstillinger og andet. Denne mulighed for et snævert
samarbejde med Centralbiblioteket og for særudstillinger af forskellig
art foruden alle de øvrige fordele, der er knyttet til en stor moderne
bygning, vil uden tvivl blive af uvurderlig betydning for museet.
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Halsringen fra Tårup eng

Af de ting, der er indkommet til museet, kan kun nogle nævnes.
Blandt disse indtager en stor og meget smukt udført Wendelring —
vreden halsring fra den sidste fase i bronzealderen — en fremskudt
plads. Den er fundet i Tårup eng i et stykke, der tilhører gårdejer
Johs. Nielsen, Tøjstrup, og er uden tvivl et offer nedlagt til en gud
inde. En del andre fund her i landet, også bestående af halsringe giver
grund til at håbe, at der er nedlagt to ringe samtidigt, og der er derfor
foretaget en mindre prøvegravning for eventuelt at finde også den
»anden« ring. Indtil vider'e har disse undersøgelser været uden resul
tat, men museet har stadig håb om at kunne genoptage sagen.
På Voldum mark er der i vinteren 61/62 på Vasens planteskoles
arealer udgravet 2 »lerkargrave« fra romersk jernalder ikke mere end
5 meter fra hinanden. Den første, der blev udgravet i slutningen af
november måned, indeholdt 7 eller 8 lerkar, en jernkniv og en
»øjenfibula«, en broche, af bronze. Denne har stor betydning ved at
være en udenlandsk form, der nøje kan dateres i sit hjemland, og den
vil sikkert kunne medvirke til en nøjere datering af det hjemlige ler
karmateriale. Den anden grav blev udgravet i april måned -62, og den
viste sig desværre at være plyndret i gammel tid. Under udgravningen
kunne man tydeligt iagttage hvordan røverne havde gravet sig ned i
den centrale del af graven, og de skår der fandtes spredt i fylden i
plyndringshullet viser, at en del lerkar er gravet op og knust. Vi ved
ikke, om røverne har fået noget udbytte for deres møje, men det ser
i hvert fald ud til, at de har været klar over, hvor de skulle grave ned
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»Øjenfibulaen« af bronze fra romersk jernalder,
Voldum Mark

for at have den største chance, og måske har de også haft en anelse
om, hvad de kunne vente at finde. Der er flere lignende grave på det
samme område, og det har ved gravninger på den militære øvelses
plads umiddelbart på den anden side af Mariager landevej vist sig, at
der også der findes grave fra den samme fase af forhistorien — dér
dog vistnok hovedsageligt brandgrave. På begge sider af landevejen
vil undersøgelserne blive fortsat ved første lejlighed.
I forbindelse med fundene fra Voldum mark kan det nævnes, at der
også i det forløbne år har vist sig kulturrester i form af skår og af
faldsgruber i det store romerske jernalders område på Glarbjerg.
I sommerens løb har museet også foretaget undersøgelser i nogle
store stensamlinger på Dalsgårds jord ved Ring. Desværre har det
ikke været muligt at finde nogen virkelig tilfredsstillende forklaring
på disse sten — man kan måske trøste sig med, at dette jo ikke er
første gang man står overfor noget, man ikke rigtigt kan forklare og
så håbe, at den næste stendynge af samme slags vil kunne give mere
oplysning — måske af meget vigtig art.
En af de fineste ting, der er indkommet til museet i dette år, er
den store kande fra Romalt. Den er fundet i engene syd for fjorden
i ret stor dybde, hvor den har ligget ved overgangen mellem vandaflej ret sneglegytje og den overliggende tørv — noget, der viser, at
kanden må være tabt i åbent vand, muligvis fra et skib. Det er en
stor kande af tin af en form, der hører hjemme i de nordtyske hansasteder i 1400-tallet. Der er tidligere her i landet kun fundet to af
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samme type, og Romalt-kanden udmærker sig
ved på hanken at have en række våbenmær
ker indstøbt. Indvendigt i bunden af kanden
sidder en rund placet med en fremstilling af
en løve, og nederst på hanken er der indridset
to forskellige bomærker — sikkert ejermærker
for to ejere, der efter hinanden har besiddet
kanden. I det hele taget gør kanden et slidt
indtryk, og låget mangler — noget, der måske
kunne tyde på, at det dengang ikke har været
så stort et tab at miste den. Det gør dog ikke
kanden mindre interessant for musset, hvor
den altid vil indtage en hædersplads.
En gruppe sager af største kulturhistoriske
interesse er hestevognene. Museet har fra fhv.
gårdejer Møller Jensen, Elmely, Vorup, fået
en ponyvogn og eh charabanc, begge med et
fint udstyr af komplet seletøj og i forbilledlig
stand. En anden charabanc er skænket museet
af gårdejer V. S. Kristensen, Elgårdsminde,
Vinterslev. Den er indkøbt af giverens svi
gerfader, P. Nielsen Elgård, på landsudstil
lingen i Århus 1909. Fra samme sted stam
mer en jumbe, og museet har nu en samling
køretøjer, der nok kunne fortjene at udstilles.
Desværre kan dette ikke lade sig gøre i øje
blikket — der er simpelthen ikke noget sted
at udstille dem, men heldigvis har museet fået
lov til 4t opbevare de værdifulde stykker på
Møllegades kaserne, hvor de afventer bedre
tider uden fare for, at bevaringstilstanden skal
forringes.
Der er som foræringer til museet kommet
betydelige forøgelser til samlingerne af red
skaber fra de gamle håndværk — en gruppe
Romalt-kandens hank
sager, der altid er mere end velkomne på mu
seet, og der er også indkommet en del ting til belysning af livet
i borgerhjem og almuestue gennem de sidste århundreder. I den
forbindelse skal nævnes de mange interessante ting, der er fremkom
met under saneringsarbejderne i det gamle Randers. Herfra har mu
seet fået en del bygningsdetaljer, døre og vinduer, og et helt hus er
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Indvendigt i Romalt-kandens bund en rund
placet med fremstilling af en løve

ved byrådets velvilje nedtaget med senere genopførelse for øje. Det
er Dytmærsken 10, det drejer sig om, og efter den veludførte nedtag
ning har museet foretaget ‘en mindre undersøgelse i grunden, hvor
huset stod. Det viste sig herunder, at der ikke var én, men i hvert
fald to brolægninger over hinanden i kælderen, og at man såvel i
gården som under fortovet til gaden fandt brolægninger i en god
halv metes dybde. Den brønd, der fandtes inden i kælderen, er byg
get i forbindelse med den seneste brolægning dér — i brøndens bund
lag fandtes en stump af et brev dateret 1834, hvilket giver et finger
peg om dateringen af denne ombygning, men det ser ud til, at der
tidligere har været en brønd uden for huset. I hvert fald fandt man
under fortovet det øverste af en brønd sat af planker i firkant omtrent
i niveau med den underste stenlægning inde i huset.
I museet har man i forhallen opstillet en montre, hvor det er tan
ken at afholde skiftende udstillinger. Således har der i sommer væ
ret opstillet en del af de nyindkomne ting (gravfundene fra Vasens
gartneri, Romalt-kanden, Wendel-ringen fra Tårup), og i skrivende
stund er der en udstilling af nogle få af museets offerfund. Denne
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sidste udstilling er opstillet i anledning af, at de sager, museet i en
årrække har besiddet fra det store fynske offerfund fra Vimose nær
Odense, uden mulighed for at give dem en plads, de fortjener, nu vil
blive sendt tilbage til Odense museum. Dér hører de retteligt hjemme,
og museets opgaver som museum for de ting, der er fundet i dets
omraade, er vanskelige nok at bestride med den plads, der er til
rådighed, uden at man også skal bruge plads til sager uden tilknyt
ning til distriktet. Som et led i en udveksling mellem museerne er
der ligeledes kommet en meget stor mængde værdifulde oldsager til
Randers fra stiftsmuseet i Viborg, altsammen ting, der er fundet in
denfor Randers museums distrikt, men af en eller anden grund er
havnet i Viborg. Efterhånden som vore sager bliver gennemgået, er
det vor agt at forsøge at få denne udveksling gennemført til bunds.
I forbindelse med særudstillingerne i forhallen er i øjeblikket op
stillet en lille samling af Randers-minder. Det er hovedsageligt gamle
skrifter og privilegier med direkte tilknytning til byen — en re
trospektiv udstilling af kilderne til byhistorien opstillet af kontor
chef P. v. Spreckelsen. Det er tanken på denne plads at lade små
specialudstillinger afløse hinanden — principielt hver måned, og alle,
der mener at have en specialviden om et eller andet felt indenfor kul
turhistorien, kan få lejlighed til at illustrere denne ved museets eller
andre sager til glæde for et større publikum. Der kan f. eks. laves
små udstillinger (eller større) om enkeltheder i håndværk, almue
kunst, dragter og meget andet. Museet vil meget gerne høre fra dem,
der har ideer til sådanne små opstillinger.
Også i museets afdeling på Helligåndshuset har man lavet for
skellige skiftende udstillinger, og også dér vil man forsøge at fort
sætte med at illustrere små glimt fra byhistorien.
Flere steder i museets udstilling forberedes nyordninger, og af stor
værdi for museet er det, at runestenene i haven ved stor velvilje fra
dr. phil. Anders Bæksted er blevet malet op, således at indskrifterne
nu fremtræder med en smuk rød farve.
Randers Museum
Byhistorisk Arkiv

Det forløbne år har været et godt arbejdsår for arkivet med mange
nye kontakter og usædvanlig mange gaver — fotografier, dokumen
ter, postkort, tryksager, gamle beretninger og historier o. m. a. Kun
det væsentligste nævnes her:
1) Fra Lolland-Falsters Stiftsmuseum er modtaget forskellige arki-
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valier vedrørende Hans Mathias Rosenøm, amtmand i Randers 185485, bl. a. syv originale breve fra ham til gehejmeetatsråd Trap, kirkeog undervisningsminister Worsaae og boghandler Lynge.
2) Fru Marie Møller, Hadsten, datter af købmand i Randers Lau
rits Blichfeldt, f 1894, har skænket arkivet de af hende nedskrevne
udførlige erindringer om moderen Hanne, f. Høy. Her berettes bl. a.
meget om barndomshjemmet på Rådhustorvets nordside, matr. nr.
731, »den blichfeldtske ejendom«, hvor nu den gamle Handelsbank
bygning ligger. Og hertil slutter sig flere værdifulde fotografier fra
denne interessante gamle gård. En sang til prins Christian fra Latin
skolens bal 1892 er også med.
3) Protokoller og dokumenter vedrørende den nu ophævede »Fæst
ningsartilleriforening for Randers og'Omegn«, forhandlingsprotokol
for Randers Lawn-Tennisklub fra starten 1909 til 1953, medlems
kartotek for »Samfundshjælpen i Randers« og læge Emil Hansens
»Vaccinationsbog« 1857—82, fundet på loftet over Løveapoteket, på
hvilket sted han havde konsultation.
4) Fra Magnus Petersen, Vorup, er foruden meget andet modtaget
en del stilebogshefter, ført af ham selv, med udskrifter af »Randers
Amtsavis« for årene 1811 og 1834—65 angående fødsler, dåb, gif
termål og begravelser i Randers.
5) Bibliotekar Dumreicher, der nærer en uforandret, varm kær
lighed til sin barndomsby, har foruden en række gamle postkort o. a.
sendt arkivet Søren Tellings festmarch til Håndværkerforeningens 50
års jubilæum, og fra Elgård, Schaldemosevej, er modtaget musiker
Bloch-Petersens nodebog for trombone over musikstykker spillet af
regimentsmusikken i Randers.
Enhver forøgelse af det ret sparsomme materiale om musiklivet
hilses velkommen.
6) Mellem de mange nye topografiske billeder og fotografier kan
nævnes en tegning af »Skansemøllen«, udført af Viggo Christiansen
(gave fra firmaet Arnholm) og et fotografi af »Skansemøllen« fra ca.
1864 (overbetjent Max Laursen, Aarhus), et maleri af den gamle
markedsplads (Julius Molberg, København), et gammelt fotografi
fra Sønderbro med morsom fodgængertrafik (malerm. Strand), et in
teressant fotografi fra en upolitisk grundlovsfest i Randers ca. 1895,
hvor festtoget passerer Storegade (nationalbankfuldm. Niels Juul)
samt fornøjelige negativer af flyveren Svendsen over Sønderbro og
af gamle taxivogne i Randers (Fotomax).
7) I forbindelse med det arbejde, der fra arkivets side gøres for at
sikre fotografier af huse og kvarterer, der nu falder under saneringen,
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kan nævnes, at der fra stadsingeniørens kontor er modtaget 23 lysbil
leder fra saneringskvarteret, fotograferet 1937 af arkitekt Per Koch
til brug for saneringskommissionen.
I mellemakterne mellem katalogisering, registrering og indhentning
af oplysninger kæmper arkivet med ordningen af mange hundrede
fotografiplader (personer og topografi) fra ældre fotografatelierer i
byen.
Der er som sædvanlig af arkivet stillet oplysninger, billedstof m. v.
til rådighed for pressen, private personer, forretninger og institutioner.
Povl v. Spreckelsen.
Amtshistorisk Arkiv
Af Ole Warthoe-Hansen

Oprettelsen af by- eller egnshistoriske arkiver er noget forholds
vis nyt i den danske historieverden. I adskillige købstæder, men
langt fra i alle, er der i de sidste 25 år oprettet arkiver, hvis formål
det er at indsamle alt arkivstof, som falder uden for de officielle
arkivers rammer. Det derejer sig om billeder, breve, visse håndskrif
ter og småtryk m. m., som efterhånden går til grunde, med mindre de
i tide opbevares i et arkiv.
Danmark er langt fra dækket med egnshistoriske arkiver, men bedst
stillet er købstæderne. De allerfleste egnshistoriske arkiver er knyttet
til byer eller mindre bydannelser, og ofte foretages indsamling og
opbevaring gennem museer eller biblioteker, der har anlagt gode lo
kalsamlinger.
Et fælles træk, som går igen i alle by- eller egnshistoriske arkiver,
er, at disse er opstået på et strengt lokalt initiativ. Områderne har
været overskuelige og overkommelige. Tilvæksten synes i høj grad
at være sket på personlig kontakt. Et by-område, stort eller lille, frembyder på mange måder et gunstigt klima for et egnshistorisk arkiv.
Afstandene inden for byen er korte. Følelsen af samhørighed vil aner
kende, at minder, som egentlig er af privat karakter, dog kommer alle
ved og naturligt bør samles på ét sted. Den, som inden for byområdet
arbejder med arkivvæsen, har en konstant mulighed for personlig
kontakt — og selv en flygtig personlig kontakt har vel mere virkning
end aldrig så megen upersonlig propaganda.
Nærværende oversigt over arkivforholdene i Randers amt må be
gynde med Ebeltoft. Her stiftede museumsforeningen i 1944 By
historisk Arkiv. Ca. 10 år senere fulgte Randers efter. Byhistorisk
Arkiv på rådhuset, som ledes af kontorchef Povl v. Spreckelsen, er
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nu en institution af format. Her er registreret og opbevaret adskillige
tusinde billeder og fotografiske plader, personalia og topografi. Et
stort antal dokumenter, breve og tryk m. m. giver udførlige oplys
ninger om borgere, foreningsliv og ejendomme i det gamle Randers.
I de øvrige købstæder i amtet er endnu ikke oprettet byarkiver.
Men byhistorikere har på nogle af disse steder i langt over en men
neskealder indsamlet materiale, der en skønne dag må komme til at
danne grundstamme i et byhistorisk arkiv. — Kun kunne man ønske,
at det meget snart må ske, så at disse samlinger kan blive forøget,
mens der endnu er noget at finde.
Men hvad med den øvrige del af amtet, landkommunerne?
Naturligvis vidste man godt, at et amt som sådan ikke giver de
samme gode arbejdsvilkår som et mindre, naturligt fællesskab, byen
eller sognet. Måske var der allerede et og andet sted oprettet lokal
samlinger? En ting var i hvert fald givet: Rundt omkring i sognene
måtte også være opbevaret arkivstof, som burde samles ind. Endelig
har der fra officiel side været spurgt: Hvilke private samlinger i am
tet har man kendskab til, som endnu ikke er registreret? Der var så
ledes gode grunde til, at Historisk Samfund for nogle år siden tog
sagen op til grundig overvejelse og derpå stiftede Amtshistorisk
Arkiv. Amtshistorisk Arkiv er en elastisk »ramme«, der omfatter Ran
ders amt uden for købstæderne.
Nogle erfaringer
Amtshistorisk Arkiv har nu arbejdet i fem-seks år. Sammenlignet
med den arkivmasse, der er ‘indgået til de byhistoriske arkiver i samme
tidsrum, har den årlige tilvækst ikke været særlig stor. Grunden hertil
er vel først og fremmest den, at et amt er et uoverkommeligt område.
De lange afstande ville kræve en stor indsats af tid, penge og arbejds
kraft, hvis et effektivt arbejde skulle gøres, og det er nok tvivlsomt,
om en så omfattende arkivopgave lader sig løse gennem tillidsmænd.
Henvendelse gennem dagspressen har i ny og næ kaldt få og gode
ting frem, men det må regnes for næsten intet, når man tænker på,
hvor meget der stadig må ligge rundt om i hjemmene.
Under arbejdet i Randers amt har det vist sig, at der slet ikke så
få steder sidder små grupper eller enkeltpersoner, som arbejder med
opbygning af sognearkiver eller privaté arkiver. Og dette er noget
meget værdifuldt, som vist ingen tænker på at rokke ved. Sognet er
jo stadig et naturligt fællesskab, og den, der får lykke til at gøre et
arkiv til en »sogne-sag«, har mulighed for at gennemføre den ind
samling, som ellers er meget, meget vanskelig.
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Men sognearkiver er dog ikke ubetinget ønskelige. I en skole på
Djursland stod et skab, indeholdende alt arkivmateriale, som var ind
samlet siden 1939. En alsidig og god samling var det: Billeder, ud
klip, småtryk, lejlighedssange, afskrifter fra godsarkiver m. m. —
Men hvad skal der blive af alt dette, når skolens lærer om kort tid
tager sin afsked? Det er jo ingenlunde sikkert, at der i al fremtid vil
være en lærer i skolen med den specielle interesse, der hedder lokal
historie eller »sognearkiv«. Tværtimod! Det er temmelig sikkert, at
inden et par generationer er gået, vil arkivet være spredt for alle
vinde. — Men dette må ikke ske! Og sker det alligevel, var det nok
bedre, om materialet aldrig var blevet samlet ind !
Billeder og dokumenter, dagbøger og breve er uerstattelige histori
ske minder, og samler man dem ind, påtager man sig et meget stort
ansvar. Så længe et billede findes i privat eje og hæges om, er det vel
anbragt. Er det først blevet del af en samling, må denne samling al
drig nogensinde være uden kontrol. Skulle man få mistanke om, at
en billed- eller dokumentsamling ikke længere vil blive opbevaret
under betryggende forhold, bør man snarest drage omsorg for, at den
bliver afleveret på rette sted: Et bibliotek (Det kgl. Bibliotek), et
egnshistorisk arkiv eller et af de officielle arkiver.

Amtshistorisk Arkivs opgave
En af arkivets store opgaver har bestået i at tilvejebringe en over
sigt over amtets arkivmæssige situation.
Som allerede nævnt er der adskillige steder i Randers amt grund
lagt mindre sognearkiver eller private arkiver. Disse samlingers grund
læggelse og vækst bygger alene på, at en interesseret mand eller kvin
de i sognet har taget initiativet.
Det er ikke Amtshistorisk Arkivs — eller andre arkivers — op
gave på nogen måde at gribe ind i et sådant arbejde. Et arbejde, der
gøres på lokalt initiativ og bygger på sognets fællesskab, har netop
et gunstigt klima at trives i. Det kan ikke »forbedres« udefra. Det
er snarere arkivets opgave at tilbyde samarbejde og bistand, at virke
konsulterende og koordinerende, så at mennesker med denne spe
cielle interesse kan udveksle erfaringer og lære af hinanden.
Såfremt en privat samling eller et sognearkiv skulle være udsat
for at blive splittet eller tilintetgjort, er det Amtshistorisk Arkivs op
gave at tilbyde hjælp. I et sådant tilfælde vil arkivet med glæde over
tage og opbevare samlingen, hvis der da ikke findes en anden og
bedre løsning, f. eks. opbevaring i et nærliggende større bibliotek.
Naturligvis er det også Amtshistorisk Arkivs opgave at samle ind,
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og arkivet modtager med glæde alt, som måtte være i fare for at for
svinde: Billeder, breve, dagbøger, lejlighedssange, småtryk, doku
menter m. m.
Her skal det understreges, at Amtshistorisk Arkiv er interesseret i
alle gamle billeder (personer og topografi). Hvis billederne alligevel
skulle være kastet bort, vil arkivet være taknemlig for at modtage
dem; men ønsker De selv at beholde billederne, beder vi om lov til
at låne dem til affotografering.
De egnshistoriske arkivers primære opgave er opbevaring af arkiv
stof: Håndskrifter, tryk og billeder.
Men i forlængelse heraf kunne der også peges på det vidtstrakte
overdrev af historiske minder, der altid opbevares i menneskers hu
kommelse. Under indsamlingsarbejde« kommer man altid ud for æl
dre folk, som kan huske, og som kan fortælle. Meget erindret stof
er jo samlet ind og arkiveret. Evald Tang Kristensens — og mange
fleres — omfattende indsamlingsarbejde er fortsat i Dansk Folke
mindesamling. Nationalmuseets 3« afdeling har med den forholdsvis
ny-oprettede etnologiske afdeling (N.E.U.) iværksat en landsomfat
tende indsamling af alt det erindrede stof fra gamle dages arbejde
og fest. Men et københavnsk centralkontors få medarbejdere kan al
drig — selv med nok så stor flid — overkomme at finkæmme lan
det. Bare dette at udtømme et enkelt sogns muligheder kræver et
stort opbud af arbejdskraft, tid og penge. N.E.U. får hjælp af en
række meddelere spredt ud over det ganske land, men der er trods alt
langt mellem meddelerne, og N.E.U. ønsker gerne forbindelse med
langt flere ældre folk, som har noget at berette.
Den, som lokalt arbejder med indsamling af historiske minder, har
en rig arbejdsmark. Der er endnu noget at drage frem, men det haster.
Den tilværelsesform, vore bedsteforældre ejede, er borte, men den
kan huskes endnu. Vil man være med til at bjerge den sidste rest, må
det være nu.
En båndoptager kan her være et meget nyttigt redskab. Her får man
alting med, og senere kan man i ro og mag ordne og skrive alt væ
sentligt ned. Der er ingen tvivl om, at man fra N.E.U.s side vil være
glad for en henvendelse angående gode fortællere med gammel viden,
og i hvert fald er Amtshistorisk Arkiv altid rede til et samarbejde.
Det er bemærkelsesværdigt, så hastigt det danske landskab i disse
år ændrer karakter. Nye veje og nye broer, centralskoler og ændringer
af landbrugsejendomme betyder en helt anden topografi. Men for
os er det muligt at holde det gamle landskab fast, selv om det for
svinder, takket være fotografiet. Fotografiapparatet bør benyttes flit-
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tigt. De gamle særprægede huse og gårde, smedien og den gamle
skole, ja, hele det karakterfulde landskab må bevares i arkivet, vel
forsynet med oplysninger.
I det følgende skal gives en kort oversigt over helt eller halvt pri
vate samlinger og sognearkiver i Randers amt. Men denne oversigt
kan ikke nær være udtømmende, og skulle De selv være ejer af en
samling eller have kendskab til sådanne, beder vi Dem om at sende
bestyrelsen et par ord herom. Hensigten hermed er blot, at sådanne
samlinger må blive publiceret. — Før eller senere er der mennesker,
der får brug for Deres hjælp, lige saa vel som De en dag kan få
brug for andres.
Amtshistorisk Arkivs samling omfatter:
En udklip-samling (aviser). Stof fra de fleste sogne i Randers amt.
Skøder og andre papirer fra en del gårde i Randers amt.
En del breve og skudsmålsbøger, lejlighedssange.
Gamle billeder, personer og topografi: 300—400 stk.
Negativsamling, plader fra tidligere fotograf Dørge, Allingaabro. Dertil
hører et godt register (protokol). Samlingen begynder omkr. år 1910. Opbeva
res foreløbig i Allingaabro kommunes arkiv.
Udfyldte spørgeskemaer samt mere fyldige beretninger om gamle skoler (og
skoleforhold) i Randers amt. Desuden en del billeder vedr. skolerne: lærere,
skolebilleder (børn), billeder af gamle skolebygninger.
Dagbog fra krigen 1848—50. Dagbogen er skrevet af ungkarl Julius Chri
stensen, Bygballe. Trykt i »Fra Randers amt« 1961.
Optegnelser i håndskrift om Tjærby, Randers amt, af fhv. sognerådsformand
Jens Peter Sørensen, nuværende adresse Dronningborg alderdomshjem.
Slægtsbog over slægten Høgh i Krogsbæk s. udarbejdet af Søren Udsen
Høgh, Karlby pr. Hornslet, 30 s. duplikeret.
Minder fra Karlby sogn pr. Hornslet af Søren Udsen Høgh. Duplikeret,
ca. 25 sider.
Brandbog for Termestrup brandfogedkreds, Hvilsager s., Sønderhald herred.

Gjerrild sognearkiv
På Gjerrild Borgerforenings generalforsamling i april 1939 blev der stillet
forslag om oprettelse af et sognearkiv. Senere nedsattes et tremandsudvalg til
at arbejde med sagen. Tirsdag den 31. oktober 1939 blev sognearkivet indviet
ved et møde i Gjerrild forskole. Til stede var sognerådet og arkivudvalget, og
det overdroges initiativtageren, Vilh. Hansen, at påbegynde indsamling af
arkivalier.
Lærerinde frk. Pedersen gjorde siden et stort arbejde med affotografering
af gamle huse og gårde i Gjerrild-Hemmed sogne.
Afskrift af register til Gjerrild sognearkiv.
Dokumenter:
1. Udskrift af Calø Amts Matrikel 1665.
2. Afskrift af Folketælling i Gjerrild s. 1787.
3. Afskrift af folketælling i Gjerrild s. 1801.
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Fortegnelse over brandassurancesummer på Benzon hvdg. og gods 1830.
Ansøgning til kongen om fritagelse for militærtjeneste 1824.
Kontrakt mellem Rs. Sørensen og Eskild Steffensen 1874.
Skudsmål og flyttebevis, Jens Steffensen Emmedbo. 1816.
Beretning om et møntfund 1820. Vedr. pastor Hjersing.
Panteobligation — Jakob Møller, Br. 1877.
Extrakt af pengeregnskab fra Benzon, 1882.
Forskellige dokumenter vedr. Else N. D. Balle 1871.
Forskellige dokumenter vedr. Simon Andersen, 1854-67.
Afætgtskontrakt Maren Jakobsdatter—Jakob Mikkelsen, 1822.
Tyendelov 1854, tyendelov 1875.
Afregningsbog for underkorporal M. J. Møller, 1848-49-50-51.
Forenings vedtægter.
Dokumenter vedr. den gamle smedie i Gjerrild.
Aftegninger af gamle bykort. Gjerrild 1797. Stokkebro 1797. Brøndstrup
1797 og Emmedsbo 1811.
Afskr. af folketælling i Gjerrild s. 1845.
En pk. regninger vedr. grevskabet Scheels gårde.
Felttjenestebog for det slesvigske kyradsérregiment 1839.
To skudsmålsbøger, 1837 og 1839.
En skudsmålsbog, 1887.
Udskrift af Nørreherreds Herredsbog 1607.

S kifteforretninger:
51. Fæstegårdmand Peter Mikkelsen Gleerup, 1831.
52. Fæstegårdmand Peter Mikkelsen Gleerup 1805.
53. Fæstegårdmand Jens Nielsen Røgter, 1752.
54. Fæstegårdmand Søren Clemindsen, 1720.
55. Husfæster Niels Væver, 1848.
56. Gårdfæster Rasmus Nielsen Fogh, 1739.
57. Gårdfæster Anders Sørensen Elmand, 1803.
58. Gårdfæster Mikkel Jørg. Møller, 1809.
Aftægtskontrakt Maren Jensdatter, 1832.
59. Maren Andersdatter, 1833.
60. Gmd. Anders Simonsen, 1830.
61. Birthe Jensdatter, 1829.
62. Steffen Eskildsen, 1859.
63. Gårdfæster Niels Mikkelsens kone Ane Andersdatter, 1825.

Fastebreve og synsforretninger:
71. Poul Mikkelsen Gleerup, Stokkebro, 1724.
72. Michel Poulsen Gleerup, Stokkebro, 1766.
73. Christen Nielsen Bager, Rødeled, 1746.
74. Søren Kaag, Stockebro, 1733.
75. Niels Pedersen Balle, Gjerrild, 1818.
76. Villum Andersen, Gjerrild, 1748.
77. Søren Villumsen, Gjerrild, 1786.
78. Villum Sørensen, Gjerrild, 1830.
79. Peder Rasmussen, Stokkebro, 1720.
80. Christen Brun, Gjerrild, 1741.
81. To lejekontrakter, en synsforretning, 1882, 1892.
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82. Anders J. Møller, forpagtning og leje, 1874.
83. Søgård, syn og fæste, 1833, forpagtning, 1896.
84. Eskild Nielsen, Brøndstrup, 1788.
Hoverikontrakt, 1791.
Syns- og taksationsforretning, 1788.
85. F. Br. Anders Simonsen, Gjerrild, 1817.
Syn over Gregers Pedersens gård, 1817.
Hoverikontrakt, 1791.
86. Forpagtningskontrakt, Niels C. Bruun, 1863.
Synsforretning, Niels C. Bruun.
87. Forpagtningskontrakt, Niels Jensen, 1865.
Afskrift af lejekontrakt, 1867.
Synsforretning over gården, 1866.
88. Fæstebrev, synsforretning og hoverikontrakt, Jens Pedersen Fogh,
Stokkebro, 1843.
Uddrag af tingbøger og justitsbøger:
101. Jacob Mogensen og hans broder, 1787.
102. Sidsel Davidsdatter — Peder Friis, 1747.
103. Sager vedr. Brøndstrup mænd, 1729.
Stranding, 1731.
Soldat Christen Madsen Yde, 1734.
Restancer, 1737.
Ildebrand, 1740.
Soldat Jørgen Lee, 1743.
104. Stranding ved Treaa Mølle, 1728.
105. Sognedegn Erich Jensen Grenå, 1743.
106. To rømningsmænd, 1741.
107. Den store korntyverisag v. Scheel, 1756.
108. Taksation og syn over gd. (Chr. Madsen), 1748.
109- Domssag, Peder N. Balle mod Chr. J. Ulstrup, 1885.
110. Syn over hesteskærerens hus i Gjerrild, 1729.
Bøger og protokoller:
201. Afskrift af Cramers regnebog, 1815.
202. Protokol for foreningen Gjerrild Minder, 1925.
203. Mikkel Vævers digte, 1870—75.
204. Album med billeder af ældre bygninger.
205. Forhandlingsbog for Grenaa og Omegns Gedeavlsforening, 1910.
206. Forhandlingsbog for Gjerrild Sygekasse.
207. Protokol for Den yngre Vaabenbroderforening.
208. Gjerrild sogns Historie, 1922.
209. Skattekvitteringsbog, Jens Nielsen, 1830.
210. Eksamensbevis, Jens Nielsen, 1816.
211. Slægten Bilde på Djursland, 1942.
212. Gjerrild skole, 1724.

Avisudklip af artikler vedr. sognet og dets beboere:
301. Af Gjerrild sogns slægts- og personalhistorie.
302. Historiske artikler fra Gjerrild sogn m. m.
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Kommunale bøger og dokumenter:
350. Forhandlingsprotokol, 1841—1893.
351. Forhandlingsprotokol, valg af valgmænd, 1849.
352. Strandsynsprotokol, 1878.
353. Birkedommer Arnets legat, 1771.
354. Fem forskellige dokumenter:
Udgifter ved Grenå—Gjerrild vejen, 1878.
Lån af Randers amts skolefond, 1877.
Lån af Sparekassen for Randers by og omegn, 1918.
Skøde for smed N. Sørensen, Bønnerup, 1901.
Skøde med kort fra Juel, Mejlgård, 1881.
355. Udskrift af Grenå fogedprotokol, 1883.
356. Forskellige dokumenter: Obligation, 1924. — Fem brandforsikringspoli
cer. — Skema angående skolen I860—85. — Aktie i Randers—Grenå
banen, 1874. — Gældsbrev, 1900.
357. De fattiges kasse, 1889.
358. To lejekontrakter, 7 forskellige breve.
359. Skolekommissionsprotokol, 1814.
360. Skoleprotokol, 1815.
361. Fattigprotokol.
362. En pakke breve.

Viser, fesisange m. m.
Fortegnelse over billeder og arkivalier, samlet af overlærer og bibliotekar Søren
Sloth Carlsen, Hornslet. — Deponeret i Hornslet bibliotek.

Billeder:
Skolebilleder tilbage til 1890’erne. Billeder fra Hornslet by, enkelte person
billeder. Kirken, Rosenholm. .
Kort (kopier fra Matrikelsarkivet):
I alt ca. 10 stykker fra Hornslet sogn.
Håndskrifter:
a. Offer- og embedsbog for skolelærer og kirkesanger, 1861.
b. Afskrivningsbog for Rs. Andersen Bek, Annexgård, Tendrup, 1733.
c. Offerbog for skolelærer og kirkesanger i Hornslet, 1898.
d. Forhandlingsbog for biblioteket, Hornslet, 1895.
e. Dagbøger ført af lærer C. B. Carlsen (private) fra ca. 1905—56,
bøgerne opbevares hos familie.
f. Skoledagbøger, ført af lærer C. B. Carlsen, 1910—1930.

Protokoller:
Skoledagbog, 1915. — Dagbog for Hornslet pigeskole, 1893. — Regnskabsbog
for aftenskolen, 1907. — Dagbog for Hornslet skole, 1931. — Privat skole
dagbog, 1926—27. — Plan over gymnastikundervisningen i Hornslet drenge
skole, 1890.
Samlinger over digterpræsten Vilhelm Gregersen, Hornslet. Håndskrifter, tryk,
udklip, billeder (privat: Carlsen).
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Udklip:
1. Rosenholm. — 2. Hornslet by og omegn. — 3. Kirken. — 4. Skolevæsen.
Hornslet spejdertrops dagbøger, 1926—42.
Mange billeder.
En del småtryk fra Hornslet:

Nørgårds optegnelser (efter mundtlig tradition og arkivalier. Lærer Eskild
Nørgård). Samlingen omfatter i store træk:
Ejendomme og deres ejere i Hornslet.
Sted- og marknavne.
Jordudskiftning.
Udskrift af sogneforstanderskabets protokol gennem 100 år.
Sognefogeder i 150 år.
Fattig- og hjælpekassen.
Fortegnelse over skole- og degneforhold i kommunen.
Smede i Hornslet. Byhyrder.
Helligkilder og kapeller.
Præster, præsteindberetninger.
Fortegnelse over beboere på Hornslet hospital, 1728.
Leerer Sv. Â. Jensen, Støvring ved Randers, har en stor lokal-samling fra Støv
ring, samlet gennem adskillige år. Samlingen ei en privatsamling, der tilhører
Sv. Å. Jensen.
Samlingen omfatter:
Billeder fra Støvring, Støvringgård kloster, kirke, skole, personer, gårde, huse
og landskaber — mindst 150 stk.
Udklip: En stor samling vedr. personer og begivenheder i Støvring, Støvring
gård. Samlingen er nogenlunde komplet fra 1940 og til dato. (Randers Dag
blad samt flere andre skrifter).
Stednavne: Ca. 160 navne er optegnet i Støvring. Kopi sendt til stednavne
udvalget.
Håndskrifter: En stor samling afskrifter og udskrifter fra bispearkiv, præstearkiv, embedsbøger m. m. vedr. kirken, skolens historie, præster, degnehisto
rie m. m.
Kopi af Aage Sørensen: Historiske' randnoter til Støvring-Mellerup præste
embede, samlede og nedskrevet i Mellerup i årene 1929—1937, ca. 130 sider
(maskinskr.). Original-håndskrift hos gdr. Due, Støvring.
Lejlighedssange, håndskrevne af Inge Bisgård, Støvring, fra ca. 1935—1962.
35 sange. Omhandler personer i Støvring.
Hjemstavnsdigt af fhv. lærer J. P. Jensen, Støvring. Håndskriftet ligger i sog
nebiblioteket, kopi hos lærer Sv. Ä. Jensen, der er søn af lærer J. P. Jensen.
Dagbøger fra krigsårene 1940—45 af lærer Sv. Å. Jensen. Udklip og egne no
tater fra mundtlige og trykte kilder.
En god samling lysbilleder (24X36 format) fra sognet og familien samt hi
storiske emner.
Hobro.
Pens overlærer Hj. Schmidt, Hobro, der nu bor i Fårup, har skrevet ad
skilligt om Hobro bys historie. Hj. Schmidt har i langt over en menneskealder
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indsamlet billeder fra Hobro: personer, topografi samt talrige emner. I alt
over 1000 stk.
Endvidere har han samlet avisudklip om Hobro fra de sidste over 100 år.
Der er foretaget afskrifter og udskrifter af arkivalier i Viborg landsarkiv samt
private selskabers arkiver. — Hobro brandtax. 1781 er forsvundet, men
eksisterer i Hj. Schmidts afskrift. Hj. Schmidt ejer endvidere en stor sam
ling 1864, udklip, bøger samt lidt hidtil ukendt stof i håndskrift. Alt i alt en
meget anselig samling og grundstamme i et fremtidigt byhistorisk arkiv i
Hobro.
Hald.
Førstelærer A. Johansen og sølv- og guldsmed Bent Exner er gået i gang med
indsamling af stof til sognearkiv. Der foreligger få billeder og en del doku
menter (skøder m. m. Der er optaget gamle folks beretninger på bånd.
Fhv. gdr. Niels Kondrup (ca. 77 år) har ført dagbog hele sit liv, så vidt
vides næsten hver dag. Det var Kondrups' fader, der begyndte, og Niels Kon
drup fortsatte. Der foreligger et stort tal (ca. 30?) protokoller i folio-format.
Kondrup er en god fortæller, og samlingen indeholder meget værdifuldt
erindret stof.

Hobro Museum
Ved bestyrer Svend Søndergård

Hobro Museum har gennem flere år været underkastet en nyord
ning, som var overodentlig påkrævet. Omprotokollering har fundet
sted og er nu afsluttet. I forbindelse hermed har større efterforsknin
ger været nødvendige.
Konservering af museets genstande er stadig i gang. Udstillings
skabe for oldsager er indrettet på loftet, og i stueetagen er opstillet
nye montrer til sølv- og møntsamling.
Hobro Museum har modtaget god økonomisk hjælp fra stat og
kommune. Ligeledes har man modtaget værdifuld frivillig hjælp ved
efterforskning og undersøgelser. De fra Amts arbejdsanvisnings-kon
toret henviste arbejdshæmmede har foretaget omprotokollering og
konservering.
Af gaver har museet modtaget 1 dåbsfad af messing, 1 rok, 1 pen
gekat, en urkæde af sølv, 1 symaskine og 1 frugtstel.

Djurslands Museum
Ved overlæge Ejnar Hovesen

Som led i museets planlagte udbygning er nyindretningen af de
forskellige afsnit blevet fortsat i år. Våbensamlingen er efter at være
blevet konserveret og nærmere undersøgt på Tøjhusmuseet blevet ud-
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stillet i en særlig våbenstue og er nu ophængt på en meget overskue
lig måde. Under de sagkyndiges bedømmelse viste det sig, at en en
kelt af bøsserne var lavet af en bøssemager Gehrt Kollerup, hvis ar
bejder man ikke tidligere havde stødt på.
Museets lille samling af gamle skrifter er blevet samlet i et ret
lille lokale, som er indrettet således, at der ikke er dagslys.
De forskellige kirketing har fundet deres plads i kirkestuen. Denne
er blevet indrettet som et kirkerum fra tiden o. 1100—1200, og der
er på denne måde skabt en enkel, men virkningsfuld ramme omkring
de forskellige effekter.
Som gave har museet modtaget et overordentlig interessant pottemagerværksted. Allerede før sin død bestemte pottemager A. Chr.
Nielsen, Grenaa, at hans værksted skulle skænkes til museet, som er
meget taknemlig for den meget omfattende gave. Værkstedet er nu
indrettet med redskaber, et par tørreovne og talrige halvfabrikata —
en virkelig værdifuld forøgelse af håndværkerafdelingen.
Desuden har museet i årets løb modtaget talrige andre gaver fra
såvel by som egnen heromkring.
Rigsantikvaren, professor P. V. Glob, har holdt foredrag og vist
farvefilm.
Grenaa bys æresborger, Carl Svenstrup, er blevet udnævnt til æres
medlem af museumsforeningen. Foruden sit store arbejde med by
historien har han gjort et stort arbejde for museet i årenes løb.
Grenaa byråd har vedtaget at forhøje museets tilskud fra 500 kr.
årlig til 4000 kr. årlig. Denne opmuntring vil naturligt medføre, at
udbygningen kan fortsætte videre frem.
Mariager Museum
Ved fru Else Fog, Mariager

Mariager Museum har haft en god sæson med ca. 2000 besøgende.
Museet har fået en overmåde velegnet og interesseret kustode i Peder
Hededal fra Randrup.
Museet har som gaver modtaget:
(1459) Et billede af fugle med påhæftede fjer. Stammer fra Holbækgården ved Mariager fjord. Ca. 1880 fulgte det med en dat
ter, der blev gift i Mariager.
(1469) Et dameur med porcelænsskive og to nøgler, fra ca. I860—
70. Har tilhørt Hans Peter Ludvig Bryldts kone i Låsby.
(1470) Skudsmålsbog for Hans Peter Ludvig Bryldt, født 1854.
(1471) En meget smuk, brun kande med låg. Har tilhørt Hans Peter
.
Ludvig Bryldt.
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(1476) Et sjal fra Voldstedlund, ca. 1840. Sjalet har en glædes- dg
en sørgeside, brugt som kirkesjal. Er syet i Mariager af en
Madam Laursen. Har tilhørt familien Skovrider, Voldsted
lund.
(1482) Et gimpet hårhalsbånd fra 1870—80. Stammer fra Gjerlev.

Foreningen »Clausholms Venner«
Oplysninger ved formanden, hr. EJ NAR KORN ERU P

er har gennem de sidste år været en stadig fremgang i foreninA.
gen, der nu tæller ca. 60 medlemmer. Fremgangen har medført
en tilsvarende økonomisk konsolidering, og både Nationalmuseet og
slottets ejer, hr. civilingeniør Henrik Berner, har bidraget til en fort
sættelse af gobelinernes restaurering.
Slotskirkens skib, der er blevet istandsat af hr. museumsleder E. A.
Jensen, Glud Museum, er atter ophængt i kirken.
Frem for alt har foreningens arbejde i de sidste år været rettet mod
en istandsættelse af slotskirkens senbarokorgel, der stammer fra ca.
1650. Orglet trænger hårdt til en restaurering, og dette omfattende
arbejde skønnes at ville koste ca. 40—45.000 kr. For at stimulere of
fentlighedens interesse for dette arbejde har foreningen udsendt en
publikation, der fortæller lidt om orglet og mulighederne for dets
istandsættelse.
Foreningen disponerer nu over 50Q0 kr. til orglets restaurering,
og der er givet tilsagn om betydelige gaver, så snart finansministeriets
fritagelse for giverskat foreligger.
De påbegyndte gudstjenester i slotskirken har været fortsat i det
sidste år, og foreningen har fra tid til anden kunnet bidrage til disse
med musikalsk medvirken.

Til Medlemmerne

enne årbog, 1962, blev trods den store årbog 1961 alligevel
noget større end normalt; vi håber blot, at kvaliteten må stå
mål med kvantiteten.
Det er jo sådan, at skønt skriftudvalget selvsagt ikke kan optage
alt, hvad der sendes ind, er det alligevel henvist til det indsendte. Vi
kan derfor kun med meget stor glæde slå fast, at interessen for at gøre
et lokalhistorisk arbejde stadig er levende hos adskillige mennesker
rundt om i amtet, således at det virkeligt lykkes os hvert år at udsende
en — synes vi selv — lødig årbog. Måtte det fortsætte i fremtiden.
I øvrigt har året været et roligt arbejdsår, således som det vistnok
er sundest.
Sammen med Randers historiske Museum arrangeredes møde i Helligåndshuset i Randers; museumsinspektør Olaf Olsen, National
museet, fortalte om »Kirke og Kultsted« og gjorde det levende og in
teressant, som man kunne vente det, med illustrerende lysbilleder. Det
kunne glæde os i Randers, at samfundets gamle æresmedlem, fhv.
gårdejer Aage Sørensen, Mellerup, modtog lidt af den hædrende om
tale, som han efter vort skøn rettelig fortjener for sit banebrydende
arbejde med ødekirker og hedenske helligdomme.
I dagene 30. og 31. marts og 1. og 3. april opførtes det snart tra
ditionelle historiske spil, som kontorchef Povl von Spreckelsen skri
ver. Denne gang hed det »Byen og Borgen« og handlede om livet på
Dronningborg slot og i Randers by o. 1550.
Den årlige udflugt, 27. september, lededes i år af museumsinspek
tør Hans Stiesdal, Nationalmuseet. »Emnet« var den danske borg.
Først sås det imponerende voldsted efter renaissanceborgen Hagsholm
og dernæst et diminutivt voldsted fra den tidligste middelalder i Haurum skov; begge steder fortalte magister Stiesdal meget fængslende
ud fra sin store viden, og ved kaffebordet i Pøt Mølle suppleredes op
lysningerne og afrundedes beretningen. På hjemturen besås den yndi
ge lille rokokoherregård Favrskov, syd for Svejstrup. Gårdens ejer,
hr. købmand Johannesen, og hans frue bød indenfor, så også de
smukke rum kunne beundres. Vi siger tak for gæstfrihed.
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Historisk Samfunds årlige generalforsamling fandt sted den 23.
oktober på Højskolehotellet i Randers. Såvel årsberetning som regn
skab godkendtes. — Fru dommer Else Fog, Mariager, ønskede at
trække sig tilbage fra bestyrelsen, da dommerfamilien inden længe
vil bosætte sig uden for amtet; vi beklager meget, at fru dommer Fog
ikke kan blive og fortsætte i bestyrelsen, og vi siger hjertelig tak for
godt og værdifuldt samarbejde. I stedet for fru dommer Fog valgtes
skovejer Troensegaard, Mariager, til bestyrelsesmedlem. Efter tur af
gik godsejer, cand. jur. Aage Brask, journalist V. Torstensson og un
dertegnede, men alle tre genvalgtes.
Historisk Samfunds privatarkiv (gamle årbøger, klicheer m. m.),
der i en årrække har haft til huse i kommunens bygning Østergade 12,
er flyttet til betydeligt bedre og mere tidssvarende lokaler på det
gamle Hobrovejens sygehus. Vi takker kommunen for imødekommen
hed og husly.
Skønt trykkeudgifterne for årbogen 1961 føleligt oversteg kontin
gentets 10 kroner, og også denne årbog vil overstige dette beløb, så
ledes at medlemmerne modtager årbogen betydeligt under fremstil
lingsprisen, har samfundet kunnet klare udgifterne. Dette skyldes dels
annoncerne — og jeg benytter lejligheden til at takke annoncørerne
på det bedste — dels og især tilskud fra kulturministeriet, Randers
amtsråd og Randers byråd samt fra adskillige andre kommuner, fir
maer, institutioner m. v., og jeg takker meget for disse tilskud; uden
dem kunne vi slet ikke udsende et sådant årsskrift for kontingentet.
Historisk Samfunds medlemstal, der sidste år var nedadgående, er
glædeligvis atter i år steget, således at vi nu har passeret de 600. I den
anledning vil jeg gerne takke de medlemmer, der så betænksomt har
skaffet nye medlemmer, og jeg opfordrer alle vore medlemmer til at
skaffe endnu flere. Der må være mere end 600 mennesker i Ran
ders amt, der på grund af deres historiske interesse ville have glæde
af medlemsskab og årsskrift, og såfremt der ikke stadig tilgår nye
medlemmer, vil medlemstallet på grund af naturlig afgang dale.
Selv om det ikke er en særlig festlig slutning på brev til medlem
merne, bliver jeg nødt til indtrængende at henstille, at man snarest
indbetaler kontingentet på vedlagte girokort. Alt for mange menne
sker plejer at glemme det, så kassereren må sende både én og to op
krævninger, hvis porto naturnødvendigt må lægges til kontingentet;
det er en unødvendig udgift og en unødig lejlighed for alle parter.
Sluttelig vil jeg gerne ønske alle medlemmer en glædelig jul og et
godt nytår.
Vagn Riisager.

134

Regnskab

INI

REGNSKAB
for tiden fra 1. oktober 1961 til 30. september 1962

Indtægter:
Beholdning overført fra forrige år.........................................
Tilskud fra undervisningsministeriet ................................
Tilskud fra amt og kommuner ........................................
Kontingent fra medlemmer .................................................
Bogsalg ..............................................
Annoncer i årsskriftet .........................................................
Renteindtægt ..........................................................................
Papirafgiftsgodtgørelse ........ :...............................................
Diverse (fællesarrangementer med Randers Museum).......

Udgifter:
Lønninger ..............................................................................
Honorarer, årbog ..................................................................
Trykning, årbog ..................................................................
Udsendelse, årbog ..................................................................
Kontorartikler, porto, reparationer m. v...............................
Møder ...................................................................................
Kontingenter ..........................................................................
Annoncer ..............................................................................
Skoleundersøgelser ..............................................................
Amtshistorisk Arkiv ..............................................................
Diverse (herunder flytning af arkiv) ................................
Beholdning at overføre .........................................................

2333 15
1380 00
865 00
6063 68
445 50
1825 00
36 76
110 10
175 61
13254^80

600
1350
7195
674
499
610
135
85
267
215
512
1107
13254

00
00
90
24
67
84
00
66
65
62
59
63
80
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Status pr. 30. september 1962
Aktiver:
Legat: Obligation, Kreditf. litra B735 ...
Sparekassebog nr. 49139 ............................
Reservefond B 9234 ................................
Indestående i Handelsbanken C 4369 .......
Indestående på postkonto 48522 ...............
Beholdning af gamle årbøger ....................
Duplikator .................................................
Skrivemaskine .............................................
Båndoptager .............................................
Adresseringsmaskine ................................

Passiver:
Kapital .........................................................

1000 00
26 11

675
432
10000
200
291
424
760

02
61
00
00
00
00
00

1026 11
1172 44

1107 63

11675 00
14981 18

14981 18

Randers, den 1. oktober 1962.
Christian Petersen.

Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet rigtigt. Tilstede
værelsen af værdipapirer, bank- og girobeholdninger er konstateret.
Randers, den 15. oktober 1962.

Kay Ahrentecht.

K. Kjellerup Hansen.

Henvisninger og noter

Erindringer fra Mariager
1) Farbroderen var Sognepræst Niels Bay Welling i Gerrild, og Fortællerindens Bedstefader var Sognepræst Jacob'Bie i Udbyneder, gift med Anne
Kirstine Welling, Søster til Ditlev Christian Welling, altsaa Moster til Rasmus.
2) Ane Hedevig Møller gift med Købmand Niels Nielsen Bay i Middelgade
(nuvær. Matr. 309, se »Fra Rds. Amt« 1958 s. 80).

Af Gjerrild-Hemmed skole- og degnehistorie
x) Vilh. Hansen: Om Gjerrild Skoles Oprettelse 1724 (i Hist. Aarbog for
Randers Amt 1942). Her er fejlagtigt anført Aar 1852 for Skolens Ophør —
skal være 1855. 2) Mundti. Overlev. 3) Gjerrild-Hemmed Sogneraads For
handlingsprotokol. 4) Hist. Aarbog f. Randers Amt 1942. 5) Gjerrild-Hemmed
Sogneraads Forhandlingsprotokol. 6) J. Bilde: Gjerrild Sogns Historie. 7) Ef
ter Billede til det historiske Værk »Danmarks Kirker og Skoler«. 1922. 8) J.
Bilde: Gjerrild Sogns Historie. 9) Aarhus Bispearkiv. 10) Mundti. Overlev.
11 ) Aarhus Bispearkiv. 12) »Lærerne og Samfundet« Bd. I, 1913. 13) »Blicher
i Breve«, ved Johs. Nørvig. 1^59. 14) J. Bilde angiver i »Gjerrild Sogns Hi
storie« fejlagtigt, at Lehrmann er begravet paa Gjerrild Kirkegaard. 15) »Gren
aa Folketidende« 26/11 1891. 16) P. Dyrhauge, Præst i Gjerrild-Hemmed
1878-94. 17) Gjerrild-Hemmed Præsteembedes Liber daticus. 18) Hans Birke
lund: Visitatser i Randers Amt (efter Undersøgelser i Rigsarkivet). I Hist.
Aarb. f. Randers Amt 1929. 19) Gjerrild-Hemmed Præsteembedes Liber dati
cus. 20) Gjerrild-Hemmed Præsteembedes Liber daticus. 21 ) Skolernes Embeds
bøger.

Den gamle Mogens og hans slægt
x) J. Bilde: Gjerrild Sogns Historie s. 210-15. 2) Fort, over Danm. riges
breve fra middelald. 2. rk. 2. bd. s. 107. 3) Samme 3. bd. s. 261. 4) Samme
3. bd. s. 301. 5) Samme 3. bd. s. 336. 6) Samme 5. bd. s. 18. 7) Trap: Dan
mark V bd. (1925) s. 648-49. 8) F. Hvass: Meddelelser om Personer og Fa
milier af Navnet Hvas I-V (1861-90) s. 93-96. 9) Fort, over Danm. riges
breve fra middelald. 2. rk. 4. bd. s. 475-76. 10) Opbevares i rigsarkivet.
11 ) Opbevares i landsarkivet i Viborg i Pergamentbreve med originale doku
menter af 22. febr. 1587 og 23. aug. 1592. 12) Opbevares i landsarkivet i Vi
borg i Pergamentbreve med originale dokumenter af 22. febr. 1587 og 23. aug.
1592. 13) Opbevares i rigsarkivet. 14) Kronens Skøder 1535-1648 s. 290.
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15) Hassø: Danske Slotte og Herregaarde IV bd. s. 310-19. 16) Trap: Danmark
VI bd. (1925) s. 604-05. Af andre kildeskrifter bør især nævnes: GerrildHemmed sognes kirkebøger, Viborg landsarkivs jordebøger, fæsteprotokoller,
skifteretsbøger og lægdsruller fra Scheels og Benzons gods i Gerrild sogn,
rigsarkivets matrikler 1664 og 1688, jordebøger, folketællingslister samt kop
skatte- og ekstraskattelister vedrørende Gerrild sogn, matrikelsarkivets kort over
Gerrild sogn opmålt 1816, matrikelsprotokoller for Gerrild sogn 1844-1956
samt Randers amts årbog 1955 med Gerrild-Stokkebro byplan 1797.

Pastor P. T. Foersom i Hammelev
x) Niels Andr. Bergmann, Præst i Hammelev 1834—59. 2) Til det følgen
de: Aktstykker i Aarhus Bispearkiv, Journalsager D, I860 (Landsark., Vi
borg). 3) Biogr. Leksikon VI, S. 131 fgd. 4) Nie. Esmarck Øllgaard, Biskop
i Viborg 1830—54. Det var ham, som 1818 udgav Foersoms efterladte Digte.
5) Jævnfør tilsvarende Forhold i Ørum-Ginnerup ifølge Vilh. Becks »Erin
dringer fra mit Liv«, 5. Udg. S. 84. 6) N. A. Secher: »Meddelelser om Slæg
ten Secher, S. 168. 7) Hans Christoffer Elers Koch, Præst i Gjesing 1855—61,
Provst 1859. Født 1819. 8) C. G. Nyeborg, By- og Herredsfoged i Grenaa
1854—74. °) F. P. Welding, Stiftsprovst i Viborg 1855—71. 10) Brammers
Visitatsprotokol.
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Gamle kort over Randers
AF LANDINSPEKTØR F. SCHRØDER

n lap gulnet papir med nogle tynde, fantasiløse streger, hvad kan
det dog fortælle os i denne tid, hvor dagens historie fra alle
verdens egne manifesterer sig i stuen både med lyd og form, hvor
vi med et fotografiapparat kan fæstne de store oplevelser, vi har, og
hvor by og land kortlægges fra luften?
En gudbenådet fortæller kan med sine skrevne ord berette om
en svunden tid, men et gammelt kort? Og dog, hvis vi behersker
kunsten at læse kortets tegn, så kan kortet fortælle os mere end
mange skrevne sider.
For den, der arbejder med byhistorie, er kortet en uundværlig ting.
Er man så heldig, at man har en hel serie af gamle kort, udarbejdet
på forskellige tider, så har man mulighed for at kunne følge byens
udvikling på en ganske anden måde end ved de skriftlige beretninger.
Formålet med denne artikelserie er at tilvejebringe en oversigt
over de vigtigste kort eller kortværk fra Randers, en oversigt, der
gerne skulle fortælle om kortets oprindelse, dets indhold, forfatter,
dets troværdighed m. v.
Der ligger altid et formål bag ved udarbejdelsen af et kort. De
fleste af vore gamle kortværk er udarbejdet af skattetekniske grunde,
nogle med juridiske formål, faStlægning af ejendomsgrænser, doku
mentation over forhold, som skal bedømmes af en domstol. Vore
nyere kortværk er fremstillet af tekniske grunde, til at fastholde
lokaliteternes beliggenhed i forhold til hinanden, til planlægning
med videre.
Men vore ældste kort er udarbejdet som en støtte for en beskrivelse
af en by, således det kortværk, som først skal omtales, Resens dan
ske Atlas, der omfatter samtlige de danske købstæder.
De allerældste kort er fremstillet som militære kort og af personer
fra militæret. Desværre har vi ingen kort, der er fremstillet for at
beskrive fæstningen Randers, men flere af vore topografiske forfat
tere er uddannet i militæret til landmåling og korttegning.

E

6

F. Schrøder

LVII

Resens kort

LVII

* fra ca. 1670

Gamle kort over Randers

7

8

F. Schrøder

LVII

Resens kort fra ca. 167 O
Først lidt om den mand, der har givet kortet sit navn:
Peder Hansen Resen blev født 1625. Han blev i 1657 professor
i etik og i 1662 i retsvidenskab ved Københavns universitet. I 1672
blev han overpræsident i København og blev adlet i 1680. Han ud
gav foruden »Atlas Danicus« »Kong Frederik den IFs Krønike« og
flere lovsamlinger.
Da Resen omkring 1660 påbegyndte indsamling af materiale til
sin topografiske beskrivelse af hele Danmark, anvendte han landets
gejstlige til at fremskaffe oplysninger om landets sogne. I 25 år ind
samlede han materiale fra hver enkelt landsby og hver eneste køb
stad. Han lod foretage udarbejdelse <af grundrids over byerne og
tegninger over vigtige bygninger m. v. På grundlag heraf lod han
udarbejde plader af træ eller kobber til fremstilling af disse tegnin
ger. Allerede i 1677 lod han foretage en foreløbig trykning af kobber
stikkene, og Det kgl. Bibliotek har fire eksemplarer heraf, i alt om
fattende 110 tavler, heriblandt kortet fra Randers. Kortet stammer
altså fra Resens »ATLAS DANICUS, dicatus Augustissimo Monarchæ Christiano V.U. St. 1677«.
Kortet over Randers - RANDRUSIUM - er altså en af de mange
plantegninger over danske købstæder. Hvem der er den egentlige
forfatter af kortet eller kobberstikker af pladen, fremgår ikke af
kortet.
De kølige kendsgerninger om kortet er, at det er omgivet af en tre
dobbelt ramme, ca. 41 cm i bredden og ca. 33 cm i højden. Det er
forsynet med en forholdsvis enkel nordpil, der peger nedad, d.v.s. at
kortet er - i modsætning til de fleste andre kortværk - orienteret mod
syd. Det er forsynet med en titel: »Randers, RANDRUSIUM« om
givet af en krans af blade og med byvåbnet med de tre tårne, det
midterste med vindebro, de to andre bag ved en mur. Forneden på
kortet findes en fyldig tekstfortegnelse på 58 lokaliteter, omfattende
såvel gader som de vigtigste bygninger m. v.
Men selve kortet, det er ikke alene kølige kendsgerninger, men en
fantastisk beskrivelse af Randers i 1670. Slet ikke nogle nøgterne
streger til at angive gadernes forløb, men en fantastisk perspektivisk
tegning af den yndigste lille dukkeby, bygget op af søde små klodser,
hver klods forestillende et lille gavlhus med en dør i nederste stok
værk, i næste etage to eller tre vinduer og i gavltrekanten endnu et
lille vindue, med et fint slot og slotskirke med takkede gavle, med to
tårne, med en stor kirke omgivet af sin indhegnede kirkegård, med
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byens brønd forsynet med to vippearme, med byens kag på torvet,
med byporte og det hele omgivet af voldgrav, forstærket med vold
og mur, ind mod de sjove bakker mod nord. Om det så er de gafler,
som bruges på reberbanen til at holde det nyslagne reb oppe, så fin
der vi dem langs volden ved den vestre port.
Og oven over - mod syd - den pæne og lige FLUVIUS GUDDIUS
med skibe med høje master øst for den lange bro over åen og med
porttårnet på den søndre side af åen.
Udenfor ligger nogle enkelte haver og lidt bebyggelse mod vest,
og derudover er nabolandsbyerne markeret som små samlinger af
andre dukkehuse.
Hvad mangler vi mere, galgen - dog uden delinkvent - mod vest,
Set. Laurits kirkehus med kirkegård mod nord oppe i bakkerne og
Slotsladegården langt mod øst.
Brede gader med masser af plads, store torve og de yndigste dukke
træer langs muren.
En herlig illustration, som det faktisk er meget svært at betegne
som et kort. Det fortæller om byens størrelse, om gadenettet, om
befæstningen og om de offentlige bygninger. Det vil sikkert støtte
en beskrivelse af byen, men hvor meget er fantasi, og hvor meget er
virkelighed ?
Vi kender gadenettet ganske godt fra senere kort, og vi kender
også byens bebyggelse temmelig godt gennem en skattematrikel,
»grundtakst«, fra 1682, altså ganske få år efter kortets udarbejdelse.
Langt de fleste gader er indtegnet på Resens kort. Der mangler
egentlig kun Lille Kirkestræde, Tårnstræde og Jordsmonnet, og gade
navnene - dem vender vi tilbage til.
Men gadernes beliggenhed og deres bredde er chokerende for en
korttegner. De må være tegnet efter mundtlig beskrivelse eller efter
hukommelse. Kan De forestille Dem korttegneren sidde ved sit papir
og udspørge den vidtberejste: »Så kom De altså over Gudenåen ad
en bro med en port, og hvad så? op gennem den store gade, husk nu
sidegaderne. Hvad siger De? en mod vest og en mod øst - gem nav
nene, til vi er færdige med planen - igen en sidegade mod vest og
en mod øst, og så slår Storegade et sving mod vest op til gadekilden.
Der var et kirketårn på den strækning på et gadehjørne, nå, det lå
nok ved knækket af Storegade ved gadekilden, på den østre side osv.«.
Skattematriklen fortæller os om de ejendomme, som skulle bære
skatten, altså ikke de offentlige bygninger og ikke kirker og kirke
tårne; men om flere af disse bygninger, f. eks. rådhuset og slottet,
har vi synsforretninger fra henholdsvis 1656 og 1645, som fortæller,
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at kortets tegninger af slottet ikke er helt ved siden af, for ikke at
rose for meget, men at rådhuset slet ikke ligner. Byens porte passer
heller ikke på de beskrivelser, som vi har. Set. Mortens kirke er no
genlunde, men latinskolen ved kirkegårdens nordøstlige hjørne har
ikke meget at gøre med den latinskole, vi kender fra synsforretnin
gerne. Men de er der, de er indtegnede og navngivne. Ganske vist lig
ger Set. Clemens tårn ikke helt på sin plads, men det er nok, fordi
»fortælleren« har glemt Tårnstræde.
Men den borgerlige bebyggelse! Fra skattematriklen, grundtaksten,
har vi en meget nøje beskrivelse. Lad os tage en smagsprøve:

»Storegade fra Nørre och til Synder brou paa den Øster side«.

En Gaard Eye Jens Hinrichsen Skoemager tilhør
och self beboer, har kun lidet Gaardsrom, naar
it støche Jord fratagis, der vedliger, som hør
Randers bye til .................................................
En gaards Eye tilhørende sal. Licenciât Peder
Lassens Arfuinger udi Kiøbenhafn som beboes
af Rasmus Nielsen Brendvin, Skomager och
Niels Pedersen Lueskreder................................
En Gaard paa Torfuet tilhørende Jens Pedersen
Wintmøller, som hand nu self vil ifløtte och
self beside .........................................................
En Gaard nest optil tilhører sal. Johan Cur Apotechers Arfuinger som Henrich Koep iboer...
En øde boed Norden optil Raadhuset som er
nesten nedfalden och hører Byen til ...............

Grunden
Rix

Taxten
Rix

120

15

120

15

266%

33%

28

20

36
2^2

Altså en beskrivelse om bebyggelsen langs Nørregades østside, der
fortæller os, at skomageren bor i et hus lige ved volden, for han
har snuppet noget af byens jord, at den anden skomager med tilnav
net Brendvin bor i det næste hus, og at der derefter kommer 2 store
gårde inden Rosengade, og inden den øde tomt lige nord for rådhu
set. Grundtaksten springer Set. Peders tårn over og angiver ikke altid
gårdenes beliggenhed i forhold til sidegaderne. For at blive ved
»Storegade fra Nørre och til Sønder brou« så er der 24 ejendomme,
hvoraf halvdelen er store købmandsgårde og ikke 37 næsten ens gavl
huse som indtegnet på Resens kort.
Grundtaksten giver altså et glimrende materiale til at fastslå, at de
sjove gavlhuse på Resens kort simpelt hen er en signatur, som for
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øvrigt blev anvendt tilsvarende på adskillige andre kortplaner i Resens
danske atlas. Grundtaksten nævner i øvrigt, at 8 af de 24 ejendomme
er ødelagt af brand, og det fortæller lidt om nylig overstået krig og
besættelse. Resens eventyrby er altså temmelig langt fra dagens bitre
virkelighed. - Her er så en sammenligning mellem de navne, som er
anført på Resens kort, og som også findes i grundtaksten:
Rådhuset, Nørre Port, Heste Møllen, Hospitalet og Blegdammen
findes begge steder og med ens stavemåde. Navnene Transtræde,
Øster-grafve, Store-gade, Provst-gyden og Wester-Port findes lige
ledes begge steder, men i grundtaksten stavet uden bindestreg.
En række navne staves omtrent ens:

Resens kort:
Synder-Broe
Torivit
St. Clemens Taarn
Gaad-Kilde
Helfvedes eller Jens Guldsmids
Gyde
Øster Port
Bror-gade
Ditmerscken
Set. Mortens Kirche
Hvid Møllen
Løyborre Gyde
Mellem Staldgaardene

Grundtaksten:
Synder brou
Torfuet
Set. Clemmeds Taarn
Gade Kilde
Helfueder Gyde

Østerport
Brøder Gade, Brøergade,
Brøegade
Dytmersken
St. Morttens Kierche
Hvide Møllen
Løyborg Gyde
Staldgaarde

Følgende navne findes kun på Resens kort og ikke i grundtaksten:
Forvalterens Have, Reberbanen, Bays Gade, Poul Nielsens Gyde,
Jens Segalts-Gyde, Rasmus Skrivers eller Christen Nielsens Gyde,
Kirsten Væfvers Kones Gyde samt Tiufve-Gyde. Disse sære gade
navne dækker over følgende gader på Fengers kort fra 1875:
Resen:
Bays Gade
Poul Nielsens Gyde
Jens Segalts-Gyde
Rasmus Skrivers eller
Christen Nielsens Gyde
Kirsten Væfvers Kones Gyde
Tiufve-Gyde

Fenger:
Snaregade eller Torvestræde
Lille Skidenstræde
Rosengade
Provstegade
Kereveder
Slyngborg gyde
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Den nævnte Løyborg Gyde er det nuværende Apotekerstræde. I øv
rigt har hverken det østre Kirkestræde eller Skolestræde noget navn
på Resens kort. Desværre viser Resen-kortet ikke 2 lokaliteter, som
nævnes i grundtaksten, nemlig Skinnergaarden og Hommeldal, lokali
teter, som vi gerne ville have fastlagt.
Men lad os se på et par af specialiteterne i Resens navnefortegtelse. »Slots Smidie« øst for Øster Port og indtegnet på Slostgårdens
plads. »Gaad-Kilde af hvilken bryggis Buur-øl, hvoraf Byen icke
mindre er nafnkundig end af Randers Lax«, »Blegdammen« mel
lem Hospitalskirkegården og »Forstanderens Hafve« (alt nu om
fattet af gasværket og jernbanearealet). »Møllegrafver fordum fra
Østerport eller Slotts Mølle om Byen, nu fra hvide Mølle under Banckerne indtil Hornbecks flaske eller Vand der fra gjennem Hornbecks
broe i Synder neder i Guden«. »Riberbanen« ved Vesterport mod
nord inden for Volden, hvor Store Voldgade går i dag. »Taarnet paa
Torfvet med Storm-Klokken oc andre Store Klocker samt Seyerværk
fordum St Peders Taarn, der hos Tinget med Stocke oc Sten«. Bak
kerne omkring byen har navne som »Øster backe«, »Trøjborg-backe«,
et udtryk, vi kender fra det ældste matrikelkort fra 1803. Bjellerup
Ladegård kaldes »Slots Ladegaard«. Uden for Østerport ligger »Hr.
Hansis Hafve værd at see«. I haven, der er placeret, hvor i dag den
sydlige husrække med gårde ved Østergade er beliggende, er ind
tegnet en fin lille bygning med spir.
Endelig til slut skal jeg henlede opmærksomheden på, at den af
general Wrangel i 1644-45 opførte skanse syd for FLUVIUS GUDDIUS er kommet med sorti en fin 5-takket stjerne. Mere mærkelig
er den som Stampe Møllen betegnede bygning på sydbredden af Gu
denåen beliggende omtrent, hvor Grenåbanen går i dag. Den kender
vi slet ikke fra andre kort.
Men bortset fra, at der ligger 7 gavlhuse ved siden af Rådhuset
på torvet, og fra det manglende Helligåndshus m. v., så er Resens
kort, det ældste af vore kort, et meget fornøjeligt og fortællende kort.

Thuras kort fra 175 5.
Takket være Mogens Lebechs omtale af de gamle kortværk i »Dan
ske købstæder for 2 hundrede år siden og i dag« kender vi en del
til dette korts oprindelse.
Kortet findes idag i Frederik den V’s atlas, bind XXXV, og kort
værket er samlet af Thura.
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Arkitekt og generalbygmester Laurids Lauridsen Thura, der var
født i 1706 og død 1759, var søn af biskop Thura. Vi er bekendt
med, at Thura ansøgte kongen om støtte til fortsættelse af sin »Vi
truvius«, idet han ønskede at udføre et værk over »alle Konge-Rigets
Kiøbstæder, ey allene i accurat Grundtegning, men enddog i tilfor
ladelige og paa det retteste udførte Prospekter« . . . »Alle Kiøbstæder
i Danmark lader jeg paa det accurateste og tilforladeligste opmaale og
forestiller dem, som de nu virkelig er, i accurat Grundtegning«.
Resultatet blev 270 stk. grundtegninger udført som »laverede tusch
tegninger«. Thura selv fik dog ikke lov til at anvende kortet i det
værk, han havde arbejdet på. Han døde 1759, og det blev eksecutoren i Thuras dødsbo, som kunne overdrage kongen de 270 grund
tegninger. Kortene blev indsat i Fredérik den V’s atlas og blev iøvrigt aldrig mangfoldiggjort som kobberstik.
Randerskortet - et af de 270 - bærer årstallet 1755 og signaturen
J.B. Denne signatur har ført til den antagelse, at tegneren var J. J.
Bruun, som har udført adskillige landskabsbilleder for Thura. Men
J.B. er næppe identisk med Johan Jacob Bruun, der altid kaldte sig
J. J. Bruun. Mogens Lebech mener, at det muligvis kan være J. Bang,
som også har tegnet adskillige topografiske tegninger. Bang var arki
tekt og gennemgik skolen på akademiet og skiftede siden over til
medicin for at ende som professor i anatomi. Som arkitekt har han
formentlig lært nogen landmåling, og det er sikkert, at kortet er
fremstillet af en landmålingskyndig mand. Hvorvidt Bang kun har
rentegnet kortet, der skulle danne grundlag for kobberstikket, eller
om J. B. også dækker »landmåleren«, det må stå hen i det uvisse.
Kortets nøjagtighed fortæller lidt om kortets fremstilling.
Kortet har en målestok, og målforholdet bestemt efter denne er
1:5700, men bestemmes kortets målforhold efter 10 afstande sammen
lignet med Fengers kort fra 1875, bliver målforholdet 1:6350. Sand
synligvis er det 3/8” = 100 alen eller 1:6400. Men nøjagtigheden
er ikke særlig stor.
Kortet er formentlig fremstillet som krokis, muligvis ved hjælp af
en slags målebord. Vinklerne mellem gadelinierne er nogenlunde,
de enkelte afstande nogenlunde, men kortet tåler alligevel ikke en di
rekte sammenligning med et kort fremstillet efter opmåling.
Thuras kort er retvendt, med nord opad, forsynet med en fin kom
pasnål.
Kortet er forsynet med ramme bestående af en svær lilie og en tynd
»skyggelinie« udenfor. Det er forsynet med to mindre segl. RAN
DERS - RAADSTVE SEIGEL og RANDERS HUSEN samt et stort
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segl med en diameter på 72 mm. Dette segl fra Set. Knudsgildet er
i øvrigt den eneste hentydning til, at der i Randers også har været
et Set. Knudsgilde.
Endelig har kortet en navnefortegnelse på 33 navne omgivet af en
smuk barokramme. Kortet er forsynet med en »simpel« målestok på
400 alen.
Thuras kort omfatter byen inden for byportene og ganske enkelte
tofter, nemlig de jorder, som senere blev benævnte som Slyngborg
toften og Schous toft.
Mod syd er kortet begrænset af Gudenåen, der synes at være ind
tegnet med sit virkelige forløb. At tegningen over åen så ikke helt
stemmer med samtidige og senere kort, skyldes vel først og frem
mest, at åbredderne og sivholmenes begrænsning i nogen grad beror
på et skøn, og at holme og øer har ændret sig fra år til år.
Fra Søndergade fører en kort bro over til en ret stor holm og fra
denne mod syd en næsten 100 alen lang bro til åens søndre åbred.
Porten på nordbredden og den korte bro betegnes i navnefortegnelsen
som »Synder Port og Broe«.
Øst for den lange bro ligger en holm, som netop på senere kort
fra 1798 er indtegnet som 3 holme.
Gaderne synes at være indtegnet med rimelige bredder. Inden for
volden er gaderne skygget, dvs. karreernes sydlige og østlige skel er
trukket op med svære streger. Enkelte vigtige bygninger er frem
hævet, men er ikke altid angivet med navn. Som eksempel herpå kan
nævnes en bygning i Brødregade, der ikke synes at være kendt og
heller ikke udgør en rest af slottet, som på det tidspunkt var ned
revet. Det kan være identisk med etatsråd Kirketerps nyopførte gård,
som i brandtaxationen fra 1761 er beskrevet således: nr. 396, Etatsraad Kircheterp, opført 35 fag ny Hus, 2 loft bindingsværk, tegl
hængt.
Udenfor den gamle voldring er indtegnet enkelte »huse«, f. eks.
et vinkelhus ved Vesterport. I karreen øst for Adelgade og Set. Laurentiegade (ikke angivet med navn) er vist 6 huse, formentlig den
første spæde bebyggelse i karreen. Udenfor portene er de dyrkede
marker vist med en signatur for plovfurer - punkterede linier med
tuschskygger. Engarealerne er vist med normal engsignatur, små tot
ter græs eller siv.
Men hvad burde kortet indeholde? Vi véd det for så vidt ganske
nøje, idet brandtaxationen fra 1761 giver os en række enkeltheder,
hvorfor det vil være af interesse at sammenligne kortets oplysninger
med brandtaxationens navne m. v.
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Da brandtaxationen trods alt indeholder flere gadenavne og offent
lige bygninger, er sammenligningen foretaget ved at anføre kortets
navnefortegnelse samt tilsvarende navn i brandtaxationen.
1. Dronning Borg
2. St. Maartens Kirche
3. Taarnet med Klockerne udi

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1920.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Nørre-Port
Øster-Port
Vester-Port
Synder-Port og Broe
Guden-aae
Torvet
Hospitalet
Raadhuuset
Gade-Kilde
St. Lauritz Kirche
Storegade
Westergade
Hofgade
Westre Grave
Kirche Strede
Bais-Gyde
Poul Nielsens Gyde
Provst-Gyde
Jens Segalts Gyde
Raadhuus Gyde
Broe-Gaden
Ditmerschen
Øster-Grave.
Tran stræde
Rasmus Skrivers Gyde
Løybroe-Gyde
Slyngborg
Bag ved Wogenmenden

32. Magasinhuus

(ikke i brandtaxationen)
(ikke i brandtaxationen)
Det store Taarn med Byens
Klokker og Urværk.
Nørreport Taarn.
Toldhus ved Østerport.
Vesterports Toldhus.
Toldhus ved Sønderbroen.
Torvet
Hospitalet.
Raadhuset.
Storegade.
Vestergade.
Houmeden.
Vestre Grave.
Kirkegyde
(Snaregade)
(Skinderstræde)
Provste-gyde
Rosengade - Helenestræde.
Raadhusgyde (stræde)
Brødre Gaden
Ditmerchen.
Østre Grave.
Tran Stræde.
(Provstegade).
Løyborg Gyde (Apotekerstræde)
Slyngborg.
Staldgaardene og (V. Hatten
stræde) ( Staldgårdsgade).
(Rytter Stalden uden Byens
ydre Port).

33. Blegdammen
Til de på Thura’s kort anførte navne skal bemærkes:
ad 1. »Dronningborg« henviser til pladsen øst for Voldgraven, altså
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til den nuværende »Slotsgård«. Selve slottet er nedbrudt, men slot
tets areal synes at være indtegnet. Slotsgrunden og slottets avlsgård
hørte jo i øvrigt ikke med under byens retskreds og er formentlig
derfor ikke nævnt i brandtaxationen.
ad 2. Ingen kirkebygninger er nævnt i brandtaxationen, derfor hver
ken Set. Mortens kirke eller Set. Laurenti kirke.
ad 4. Tallet 4 for Nørre port står på Thuras kort både ved det gamle
Nørreporttårn i Nørregade og ved den nye Nørreport, omtrent ud
for Schousgade.
ad 5. Østerport har ligget ud for det nuværende »Nørreris«, og byens
begrænsning mod øst synes at være den nuværende Rosenørnsgade,
ad 6. Vesterport. Det er svært at bedømme den nøjagtige beliggen
hed af Vesterport efter Thuras kort, men porten synes på dette tids
punkt ikke at være flyttet helt ud til den senere Berthelsensgade.
ad 7. Sønder port er angivet lige indenfor den korte bro over Suder
strømmen, altså ved det nuvær. hjørne af Søndergade og Havnegade,
ad 10. Hospitalet. Ja, da må man forundres, for hospitalet er pla
ceret i Vestergade omtrent dér, hvor den senere latinskole blev byg
get. Hospitalet er slet ikke indtegnet, hvor det virkelig har ligget på
dette tidspunkt. Der er vist 2 bygninger, som svarer til Hvidemøllens
bygninger, men ikke antydning af hospitalet, selv om brandtaxatio
nen fra 1761 beskriver det som »Den nedre Fløj strækkende sig 0-V,
Grundmur på begge Sider, 104 al. lang 20 al. br. og 6*/2 al. høj,
delt i 27 fag, og den østre Fløj ibygt strækker sig i S. og N., består
af 94 al. lang på begge Sider 20 al. br. og 61/2 al. høj, delt i 20 fag.
Ny og god Stand«.
ad 13. Set. Laurentii Kirche er identisk med Set. Laurentii kapel, der
den 7. marts 1771 sælges til nedbrydning ved offentlig auktion.
ad 14. Storegade går efter kortet fra Sønder port til torvet, men efter
brandtaxationen til Nørreports Tårn.
ad 15. Vestergade går helt fra Gadekilden til den yderste Vesterport.
Brandtaxationen regner ikke rigtig gaderne udenfor de gamle porte
med og tager mærkværdigt nok ikke hensyn til de nye porte, som
efter Thuras kort må være opført på det tidspunkt, da brandtaxatio
nen bliver udarbejdet. Her er faktisk en gåde at løse!
ad 16. Hofgade - Houmeden går helt fra Vestergade til Torvet og
omfatter altså også St. Voldgade.
ad 18. Begge gaderne øst og vest for Set. Mortens kirke kaldes Kir
che-Stræde.
ad 24. Broe-Gaden er Brødregade. Den går helt fra Østerport til
Storegade, og den omfatter altså også Slotsgade.

18

F. Schrøder

LVII

ad 25. Ditmerchen er vist på Trangstrædes plads!
ad 27. Transtræde omfatter kun Skibsgade.
ad 29. Løybroe - ikke Løyborg! Navnet har måske hentydning til
den første bro ved det gamle vadested. Såvel Løybroegyde (Apoteker
stræde) som den uden navn indtegnede Lille Kirkestræde (vejen til
Grønborg-engen) stiler mod et punkt ved åen nær det gamle vadested,
ad 32. Magasinhuset synes at have ligget nordøst for amtmandsgår
dens østfløj - i retningen parallel med Udbyhøjvej.
Af vigtige lokaliteter, der er omtalt i brandtaxationen og ikke er
medtaget på Thuras kort, skal først og fremmest nævnes Helligånds
huset. Følgende gader er indtegnet, men ikke navngivet: Integade,
Helligåndsgyden (Skolestræde), Rosengaarden, Keerveder og Jords
monnet.
Af de offentlige bygninger er følgende indtegnet, men ikke nævnt:
Toldhusene ved portene, herunder Ladegaardsporten og Veir Mølle
porten i Møllegade.
Af andre specialiteter kan nævnes de to bygninger vest for Snare
gade, omtrent ved den gamle Telefongaard.
Og så er der endelig det sjove parti nordøst for voldgraven. På kor
tet er kirkegården omkring Set. Laurentii kirke indtegnet med en me
get ejendommelig form. Kirkegården har ligget på en stejl bakke
omgivet af hulveje, mod øst og vest af de senere Møllestræde og
Nørrestræde, men mod sydøst løber kirkegården ud i en spids, der
adskiller den senere Nordre Grave fra en vej, der har gået langs vold
gravens kant ved foden af Laurenti-bjerget. De nu forsvundne gader,
Thomas Borups Stræde og Fastrup Stræde, er en del af denne »Nor
dre Voldgade«, der har gået fra Thorsgade til Adelgade.
På grund af de særlig terrænforhold synes der dengang at være
en stor plads nord for den gamle Nørreport, dér hvor senere Lille
Torv anlægges.
Endelig skal nævnes, at den i 1734 af consumptionsforpagter Peder
Thomasen Bering opførte Elias Vejrmølle er tegnet sydøst for Hadsundvej, omtrent midt på ved nuværende Schaldemosevej, altsaa
slet ikke i overensstemmelse med senere oplysninger.

Soren Simonsens kort over Randers by og mark fra 1763.
På museet hang under krigen et gammelt gulnet kort. Såvel teg
ning som skrift var vanskelig at tyde. Af sikkerhedsgrunde blev det
sammen med andre dokumenter fotokopieret, og da de gule linier
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går fint igennem ved fotokopiering, stod vi med et langt klarere
kort, men også med nogle gåder.
Kortets titel i en flot barokramme er »Randers Byes Grundtegning
med sine Mark Jorder. Forfærdiget og tilendebragt I Aaret 1763 af
Søren Simonsen«.
Forfatteren kendte vi fra Randerskortet fra »Pontoppidans Danske
Atlas« fra 1767, men de 3 gåder var følgende: En unavngiven teg
ning i det højre hjørne forestillende en firfløjet bygning med tårn
og med nogle gamle bindingsværksbygninger ved siden. I det andet
hjørne en skitsetegning med navnet »Randers Bye« underneden; men
hvorfra var det tegnet? Og endelig selve kortet! Ikke hvad det fore
stillede, for det var jo tydeligt nok angivet i titlen; men hvad betød
de mærkelige navne og påtegninger 1 området ved skellet mod Hel
sted? Og hvorfor var kortet fremstillet? Til en retssag? Med et så
omhyggeligt udstyr og udsmykning?
Desværre er tegningen stærkt ødelagt i hjørnet ved bygningskom
plekset. En lille rest af en titel »Aa« ses endnu. For at gøre det mere
indviklet har en behjertet sjæl forsøgt at reparere kortet og har sat
en stump af kortet omvendt. Denne gåde blev dog hurtigt løst. Vi
stod overfor en tegning af Dronningborg slot med slotskirken ud
mod Slotsgade, rester af de gamle klosterbygninger fra kirken mod
vest hen til Brødregade og med slottets nyere bygning ned langs det
senere Østervold og med en tværfløj i øst-vest.
Også gåden om den anden tegning kunne vi løse. Tegneren må
have stået på skråningen op mod Set. Laurenti kapel, omtrent hvor
Nørrestrædes skole idag er placeret, med Nørreports tårn til højre,
Set. Peders store kirkegård midt i billedet og med den kullede Set.
Morten bagved, omgivet af lave huse og enkelte bygninger med kam
takkede gavle. En tegning, der slet ikke ligner Resen-kortet.
Inden vi forsøger at løse den tredie gåde, vil vi se, hvad vi véd
om forfatteren, og lad os derefter undersøge kortets kvalitet.
Fra en indberetning om Randers Kiøbstads Tilstand i 1761 (Vi
borg Landsarkiv) véd vi, at byens borgmester på dette tidspunkt var
Nicolaj Bredal, og at der desuden var én viceborgmester, nemlig
Søren Simonsen, »som dog ikke befatter sig med nogen Raadstuens
Forretning eller derudi haver villet indtrædet«.
Brandtaxationen fra 1761 nævner Borgmester Søren Simonsen som
ejer af lbr. nr. 10, Suckerhuset (matr. nr. 344 i Torvegade). Men
han står også som ejer af lb. nr. 291, der er identisk med »Niels
Ebbesens hus« (matr nr. 8 i Storegade).
Men Stadfeldt nævner ham ikke i sin ellers så udførlige forteg-
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nelse over borgmestre og rådmænd i Randers. Hvordan kan det da
gå til?
Arkitekt Uldall har skrevet om Søren Simonsen i en artikel i Ran
ders Amtsavis den 3. november 1903. Også Uldall undrer sig over
Stadfeldts tavshed om Søren Simonsen, der jo var en af byens mest
kendte mænd på den tid. Simonsen var konsumptionsforpagter og an
lagde et sukkerraffinaderi i 1752. Galten nævner Simonsen som en
stor mekanikus. Men vi véd også fra en retssag fra 1771 om illoyal
konkurrence, at Søren Simonsen ikke har været populær i købmands
huse i Randers.
Og så har vi endelig Søren Simonsens egen skrivelse af 26. marts
1759 til kongen, en skrivelse, som Uldall citerer og dertil bemær
ker, at Søren Simonsen »just ikke sætter sit lys under en skæppe«.
Men brevet indeholder også noget om hans kort, nemlig:
»Derpå har mine matematiske, mekaniske og økonomiske forsøg
grundet sig (nemlig kongens foranstaltninger til videnskabens op
komst og forbedring), og deraf har de mødt et lykkeligt udfald, nem
lig: Randers bys mark og ejendom opmåling ved mine instrumenter
forskaffede byen en skelgang, som næsten i 20 år har været dispute
ret . . .«
»Skelgang«, netop det ord er anvendt på kortet, f. eks. »Helsted
mænds Skieigang«, »H. Skielvisning«, »Ny grøft og skiel« (det nu
værende skel mellem Helsted og Randers). »Det af Helsted mænd
ulovligt opbrudte jord«, »Af Helsted Bye opbrudte Jord og Agre«.
Altså, kortet har oprindelig været anvendt til en retssag om skellet
mellem Helsted og Randers.
Selve retssagen kender vi lidt til fra en indberetning om Randers’
tilstand, indsendt i 1761 til stiftsbefalingsmanden i Aarhus, hvor der
bl. a. står anført, ». . . at vi siden 1749, da man med stor Møje og
mange Aars Arbejde omsider naaede tilvejebragt ved mindelig Forlig
de Markskel mellem Randers og Helsted Bys Marker, som mere end
i 200 Aar og fast hvert Aar i vore Tider har forvoldt denne By saa
mange baade Processer, Pengespild og Uroligheder . . .« Resultatet ses
af kortet, et skel blev fastlagt på en strækning af ca. 1200 m.
Men hvorfor anføres disse påstande om »skielgang« på et kort over
byens markjorder, der udfærdiges 4-5 år senere? I 1749 er »skielgangen« jo fastlagt, altså er dette kort ikke fremstillet af hensyn til
retssagen. Er det måske også et udslag af Søren Simonsens personlig
hed, der her giver sig til kende?
Vi véd, at Voldum mark (og formentlig også Jomfru-Løkken) er
gammel klosterjord, og at de først i 1740 blev erhvervet af byen, som
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i øvrigt har haft en række retssager i tidens løb om de yderste jor
der. Voldum jorderne har haft skiftende ejere, og da jorden ikke
synes at være »opbrudt« ved Helsted skellet, har de Helsted mænd
søgt at tilrane sig det mest mulige, og så er retssagen startet.
Kortet har en særpræget målestok, der viser forfatterens mekaniske
interesse, idet der er aftegnet en todelt målestok med et hængselled.
Målestokken angiver 2400 alen med en mindste inddeling på 50 alen.
Kortets indkrympning er ca. 5 pct., hvorefter målestokforholdet sy
nes at være 3/16 tomme = 100 alen eller 1:12800.
Kortet har en nordpil udformet som en kompasnål, men kortet er
ikke nordret, men anbragt diagonalt på papiret for at kunne få alle
jorderne med.
Kortet omfatter al jord under Randers købstad, også Brastrupholm,
som jo vel nok ejedes af en Randers-borger på det tidspunkt, men
ikke var inddraget under kommunen. Simonsen har ikke forsøgt at
gøre rede for de indviklede forhold omkring de yderste nordlige
jorder i Randers. Og der er heller ikke nævnt nogen særlige navne
her. De dyrkede fællesvange er vist med’ en særlig signatur, og på
de øvrige markjorder står anført »Fædrift«. Af lokaliteter ude »i
marken«, der er navngivne, kan nævnes vangenes navne: »Wester
Wang«, »Øster Wang«, »Nest Nye Wang«, »Uter Wang«, »Raadmands Wangen«. Og toftene: »Slyngborg Toft«, »Hasselbalkes
Toft«, (Schousgade kvarteret), »Niels Morten Jens Toft« (bryggeriet
Thors jord med tilgrænsende grunde), »Jens Sørensens Toft« (syd
for Udbyhøjvej, hvor senere »den lille Ridebane« blev anlagt), »Niels
Morten Jens’ Bloke« (Tøjhuset og Tøjhushaven), »Byfogedens Eng«
og »Moestrups Eng«, begge syd for Østergade. Af andre lokaliteter er
følgende nævnt med navn: »Bed Engen« (S. C. Sørensens pakhuse),
»Weiermøllen« (rigtig placeret), »Kodamen« (øst for næst ny vang)
og »Gamel Grøfter« (vest for sgmme vang). »Sloderhøj« (Højvangsvej), »Tyretoften« ved Viborgvej (tennisbanerne og det udgravede
areal syd for stadion), »Swinglen« (ved remisen), »Aaen«, »Broen«
ved amtsskellet og »Dæmningen« (neden for Hornbæk kirke). Oppe
i marken finder vi »Pouls moese« (ved Mariagervej sydvest for LABs
gartneri) og »Woldum mark«.
Foruden de allerede nævnte navne, der henviser til de forskellige
skelpåstande og det endelige skel, findes en del interessante navne
i området ved Helsted: »Fodkilden«, »Retterpladsen« (ved Fisker
gården) og længere mod nord »Retter Moese«, »Hiøritz Bek«, »Oxebek«, »Helsted mands næstbek« - navnene Oxebek og Næstbek bru
ges om samme vandløb og synes at betegne et vist ejerforhold.
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Endelig er nævnt »Kylling Enge« nordvest for Brastrupholm og
»Tyrengen« øst for Bastrupholm.
Selve bykortet er interessant, fordi det formentlig senere er an
vendt som grundlag for kortet i Pontoppidans Dansk Atlas. Nøjagtig
heden er vanskelig at bedømme med det lille målforhold, men det er
interessant at se, hvor stor overensstemmelse der er mellem Thuras
kort og Simonsens første kort. De omfatter de samme gader og be
kræfter derved hinanden. Set. Laurenti kirkegårds mærkelige grund
på Thuras kort er lige så mærkelig på Simonsens kort.
Portene er ikke indtegnet på dette kort, og der mangler enkelte
mindre gader som Kereveder, Jordsmonnet og vejen nordvest for
Hovmeden. Simonsen lader bebyggelsen holde op kort efter slottets
staldgård, uden for Sandgade og uden for Laurentiegade, og man fri
stes derfor til at tro, at kortet er ældre end Thuras kort.
Det kan jo være udarbejdet tidligere i forbindelse med selve rets
sagen. 1763 er sikkert kun rentegningsåret. I skrivelsen fra 1759 til
kongen, omtales jo opmålingen og »skelgangen« som noget over
stået, og efter indberetningen er forliget om skellet afsluttet 1749.
Også tegningen af det nedbrudte slot tyder på, at kortet er ældre
end 1763.
Efter L. C. Neckelmann’s notater véd vi, at Dronningborg slots
»rester« ved auktion sælges til amtsforvalter Hans Folsack i 1740, og
i 1768 beskrives resterne som »fire længer, hvori ere adskillige leievaaninger«. Men her er det nu sikkert kun slotsgården, der er tale
om, den omtales jo også af Thura som Dronning Borg, og ingen af
de to kort har antydning af den virkelige placering af selve slottet.
Kun mærkeligt, at Simonsen har en tegning af slottet. I 1725 sælges
slottets grund med påstående bygninger, og da er Søren Simonsen
14 år. Han har formentlig selv tegnet slottet (på et eller andet tids
punkt) og så anvendt tegningen i 1763.
Men kan Thuras kort være tegnet efter Simonsens kort? Det ville
være naturligt at anvende forhåndenværende materiale, hvis det var
kendt.
Nej - de to kort er ikke i familie. Thura har ikke kendt Simonsens
kort eller omvendt. Det ser man ved et nøje studium af enkelthederne
i de to kort.
Enhver, der har beskæftiget sig med kopiering af kort, vil vide,
hvor bunden tegneren er til enkelthederne. Men her er det netop
i de store træk, der er overensstemmelse, men i enkeltheder megen
uoverensstemmelse, se f. eks. Suderholmens facon, Rosengårdens ud
formning og retning og grænsen for hospitalets jord mod engen.
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Hospitalet er indtegnet på Simonsens kort, men ikke på Thuras kort,
knækket på Mølleåen lige efter Blegen osv., osv.
Tilbage står altså den tredie gåde. Hvorfor blev kortet tegnet i
1763 med oplysninger om en i 1749 afsluttet retssag og med tegning
af et nedrevet slot? Afgjort et »pyntekort«, men aldrig anvendt som
grundlag for et kobberstik - ikke i den form da !

Pontoppidans kort fra 1767.
Pontoppidans Danske Atlas indeholder vort næste kort - efter
alder - kortet er nemlig dateret 1767.
Magister Mogens Lebech har i bogen »Danske købstæder for to
hundrede aar siden og i dag« beskrevet fremstillingen af Dansk At
las, og jeg skal ganske henvise til denne meget udtømmende og rig
holdige beskrivelse, som jeg selv har haft uhyre glæde af at studere,
ja, al min viden om dette kort fra Randers skylder jeg Mogens Le
bech.
Men ganske enkelte kendsgerninger om Danske Atlas vil jeg dog
anføre.
Arbejdet med at indsamle de historisk-topografiske oplysninger om
Danmark blev allerede påbegyndt under Chr. den IV’s regering, og
så betydelige mænd som Ole Worm, Resen og Thura har forinden
Pontoppidan arbejdet på værket. Pontoppidan har udgivet de to før
ste bind af Danske Atlas, der omfatter øerne.
Efter Pontoppidans død i december 1764 fuldførte hans svoger,
Hans de Hofmann, værket.
Danske Atlas omfatter foruden en beskrivelse tillige en grund
plan og et prospekt af hver enkelt købstad. Et prospekt var jo for
holdsvis enkelt at fremstille. Kunstneren måtte ud på stedet med sit
tegnebrædt, og i løbet af forholdsvis kort tid har prospektet været
fremstillet. Det var værre med grundplanerne, for en opmåling af en
købstad tager dog sin tid. Dengang forelå der jo langt fra kort frem
stillet efter opmålinger for alle danske købstæder. Pontoppidan har
da også i de to første bind fortrinsvis anvendt Resens noget mangel
fulde grundplaner som grundlag for kobberstikkene. De blev rettet
lidt efter stedkendte folks »Råd og anvisninger, men man må erin
dre, at købstæderne ikke forandrer sig synderligt i tiden fra 1650
til 1750«.
Det mærkelige er blot, at Pontoppidan ikke har kendt de kort, som
Thura havde fået fremstillet, og som var afleveret til kongen. For
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Danske Atlas blev jo også fremstillet for kongen og betalt af kon
gen! Thura døde i 1759, og efter hans død blev hans tegninger over
draget til kongen, der altså har haft dem i forvaring, da Pontoppidan
udgav sine to første bind.
Etatsråd, præsident Hans de Hofmann, Fredericia, har ikke kendt
Thuras kort, men har erkendt, at Resen kortene har været for dårlige
og har derfor fået fremstillet nye grundplaner for flere af de jyske
byer, blandt andet fra Randers.
I Randers havde viceborgmester Søren Simonsen i 1763 netop
fremstillet et kort efter opmåling, og det er ganske naturligt at an
tage, at hans opmåling (fra 1745 eller før) har været grundlaget for
kortet i Danske Atlas.
Men inden vi giver os til at sammenligne kortene indbyrdes, vil
vi se lidt nærmere på kobberstikket i Pontoppidans atlas.
Kortet er omgivet af en dobbeltramme, 19 cm høj og 27 cm bred.
I venstre hjørne forneden er anbragt en fin kompasrose med nord
opad. Kortet er altså retvendt. Under nordpilen lige over rammen
står »Borgmester Søren Simonsen del.«, og under rammen står i
højre hjørne forneden navnet på kobberstikkeren »I. Haas cs 1767«.
I kortets højre hjørne forneden er anbragt byseglet med de tre tårne,
medens korttitlen »RANDERS« er anbragt i en kunstfærdig indfat
ning i kortets højre hjørne foroven. Endelig er i højre side af kortet
anbragt en navnefortegnelse med ialt 55 navne. Desuden findes gan
ske enkelte navne på kortet.
Selve kortet indeholder netop det samme terrain som Thuras kort,
altså byen indenfor portene og de nærmeste tofte mod nord.
De vigtigste gader er angivet med nogenlunde rigtig beliggenhed
i forhold til hinanden, men med stærkt fortegnet bredde.
På kobberstikket er angivet omtrent de samme offentlige bygnin
ger, men de har næsten alle en‘helt anden facon end på Thuras kort.
Se på Set. Mortens kirke eller på Slotsgården, hvor de er forskellige
på de to kort. Kobberstikket har fået Set. Clemens kirke og Hellig
åndshuset med, og Hospitalet er placeret nogenlunde rigtigt. Alle de
nye porte er indtegnet som rigtige portbygninger, ikke blot som ac
ciseboder som på Thuras kort. Af de gamle porte er indtegnet såvel
Nørre- som Østerport, men begge er placeret på en ret usædvanlig
måde. Latinskolen har også en beliggenhed, som ikke helt stemmer
med oplysningerne om, at den lå ved kirkegårdens nordøstre hjørne.
Private bygninger er ikke indtegnet uden én, nemlig - selvfølgelig
- Simonsens eget sukkerraffinaderi, som fylder næsten det halve af
Torvegades vestfacade.
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Jo, så er da vejrmøllen ved Hadsund vej indtegnet med sin rigtige
beliggenhed - i modsætning til Thuras kort.
Kortet er forsynet med en simpel målestok på 600 alen, og mål
forholdet er 3/8 tomme lig 100 alen eller 1:6400 eller det samme
målforhold, som er anvendt ved Thuras kort.
Sammenligner vi nu disse to kort, og en sammenligning er let, da
de er i samme målforhold, så kan vi se, at de slet ikke ligner hinanden
i de mange enkeltheder, ja selv i gadernes beliggenhed, karreernes
form m. v. Thuras kort er langt mere detailleret, langt mere tilforla
deligt, se blot på Gudenåen, hvor troværdig den er på Thuras kort,
og hvor signaturmæssig den er indtegnet på kobberstikket.
Sammenligner vi derimod Simonsens kort fra 1763 med kobber
stikket, så er der mange ligheder, f. eks. karreernes facon og bebyg
gelsens udstrækning, idet det er de samme karreer, der er fremhævet
som bebygget på de to kort, endvidere Slotshavens form, Blegen syd
for Hvidemølleåen, den manglende bebyggelse nord for Nordregrave, om det så er Moestrups eng mod øst, så er den med på kob
berstikket. Der er mere med på kobberstikket, det er ført ajour med
bygninger, porte m. v., men der findes faktisk ikke en eneste enkelt
hed fra Simonsens lille kort, som ikke er gengivet på kobberstikket.
Ingen af de tre kort tåler en sammenligning med et kort fremstil
let efter opmåling med stokke, kæde og instrument, men kobberstik
ket er dog det mest unøjagtige.
Hvordan kan det så være fremstillet. Simonsen var jo en matema
tisk begavelse, derom er der ikke tvivl, og han har vel nok kendt til,
hvordan man oppan tograferer - forstørrer - et kort. Dette lille kort
har et målforhold 1:12800, og kobberstikket lige det dobbelte,
1:6400, Simonsen har altså taget sit lille kort og »fordoblet« det, og
det forklarer også unøjagtighederne i kobberstikket. En oppan tografi
er altid lidt mere unøjagtig end originalen.
Det oppantograferede kort har vel så været grundlaget for kobber
stikkerens arbejde, og kobberstikkeren har jo også sin andel i for
vanskningen eller forenklingen, som hist og her kan konstateres.
Lad os se på navnene på kobberstikket og på Thuras kort:
På begge kort findes indtegnet en række lokaliteter, der har om
trent samme navn, nemlig:
Simonsens kort - 1767
St. Mortens Kirke
Byens Taarn, Set. Peters kaldet
Raadhuset, bygt 1616

Thuras kort - 1755
St. Maartens Kirche
Taarnet med Klockerne udi
Raadhuuset
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Nørre Taarn eller
gammel Nørre-Port
Set. Lauritzes Kirke paa Bakken
Gade-Kilde, nu 3de Pomper
Torvet
Guden-Aae
Sønder Broe
Storegade (fra Sønder Port til
Torvet)
Vester-Grave
Løyborg-Gyden
Øster-Grave
Thran-Stræde
Vestergade
Raadhuus- Strædet
Provste-Gyden

29

1755

Nørre Port
Set. Lauritz Kirke
Gade Kilde
Torvet
Guden-aae
Synder Broe
Storegade (ligeledes)

Wester-Grawe
Løybroe Gyde
Øster-Grave
Transtræde
Vestergade
Raadhuus Gyde
Provst-Gyde

Her er altså god overensstemmelse, bortset fra at Tran Stræde på
Thuras kort omfatter det, vi kaldte Skibsgade, og at denne gade hed
Pram Pladsen på Søren Simonsens kort, og at Vestergade, der på
begge kort omfatter det, vi kalder Kirkegade, på Søren Simonsens
kort fejlagtigt er kaldt »Gaden til Hvid-Mølle uden Navn« på stræk
ningen fra Hospitalet mod vest. Sådan oplagte fejl findes der flere af.
Andre navne er også byttet rundt. Trangstræde kaldes Ditmærsken
og Dytmærsken for Østergrave på Thuras kort!
Direkte uoverensstemmelse i navnebetegnelsen for de to kort har
vi i følgende tilfælde:

Simonsens kort
1767
Skidenstræde
Mølle-Gaden
Kirke-Gyde
Volden
Hou-Meeden
Helledes-Gyde
Roesen-Gaden
Skarn-Gaden
Taarn-Gaden

Thuras'kort
1755
Rasmus Skrivers Gyde
Kirkestrædet
Kirkestrædet
Hofgade
Hofgade
Jens Segalts Gyde
Jens Segalts Gyde
Poul Nielsens Gyde
Bays-Gyde

Snare-Gaden

Bays-Gyde

(Nuv. navn)
Provstegyde
Øster Kirkestræde
Vester Kirkestræde
Store Voldgade
Hovmeden
Hellenestræde
Rosengade
Skinderstræde
Torvestræde = Kloster
gade
Snaregade
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På Thuras kort fra 1755 var Slotsgården jo betegnet som Dron
ningborg. På kobberstikket er der ud mod nord i firkanten, der mar
kerer Slostgaardens areal, indtegnet en unavngiven bygning. Derimod
har Simonsen indtegnet syd og øst for Slotsgade og Brødregade
»Dronningborg Slots-plads og Hauge«, og på denne plads er angivet
en hestemølle.
Resultatet af undersøgelsen af de tre kort må da være, at Simon
sens lille kort, der er dateret 1763, faktisk er fremstillet meget før,
at kobberstikket er udarbejdet efter dette kort kun med ajourføring
for så vidt angår bygninger, og at Thuras kort er udarbejdet helt
uafhængigt af de to andre kort og på en måde giver os et billede af
byen lidt senere end de to andre kort.

Kortene omkring Stadfeldts kobberstik.
I det forrige har vi set på 3 kort over Randers fra omtrent den
samme tid, nemlig 1755-1767.
Vi skal nu beskæftige os med 3 andre kort over Randers, alle
fremstillet omkring 1800 og alle i målforhold 1:2000.
De 3 kort er følgende:
1. En farvelagt håndtegning med påskriften »Plan af Kjøbstaden Randers, opmaalt af Pr.Lieut. N. v. Tidemand« (uden årstal).
2. Kobberstikket fra Stadfeldts bog, med påtegningen »opmaalt
1795 af N. Tidemann«, og
3. Et håndtegnet kort med påskriften »Randers Bye, Aar 1798, teg
net af Rob. Müller«.
Efter min mening står vi her over for det sjældne tilfælde at have
et originalt konceptkort, en håndtegnet kopi og et kobberstik, ud
arbejdet efter kopikortet.
Men inden vi ser på de 3 kort hver for sig og siden prøver at sam
menligne dem, skal vi have lidt oplysning om »Pr. Lieut. N. v. Ti
demand« eller »N. Tidemann«, som der står på kobberstikket.
Nicolai Tidemand er født den 1. maj 1766 på Strømsø i Norge
og døde i Drammen den 12. april 1828 efter et begivenhedsrigt liv.
Vi kender en hel masse til ham, fordi hans erindringer i 1881 blev
udgivet i en lille bog med titlen »Oberst Nicolaj Tidemands Opteg
nelser om sit Liv og sin Samtid i Norge og Danmark 1766-1828«.
Som 16-årig begyndte han sin militære løbebane og blev Musketér
på Avantage ved et norsk infanteriregiment. I 1788 kom han som
sekondløjtnant til København, hvor han studerede flittigt bl. a. ma-
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tematik hos professor Jacob Wolff og »Militair Opmaaling og Kort
tegning etc.« hos professor Rawert. I 1791 kom han til Århus, og nu
lader vi hans optegnelser fortælle selv:
»Da man begyndte Udskiftningen i Danmark, havde man begaaet
den Uforsigtighed ei i Forveien at afstikke de nye Veilinier. For nu
at forebygge i Fremtiden, at Veilinierne skulde fordærve Udskiftnin
gerne, eller disse genere Veienes Directioner, - besluttede Generalcommissionen at lade opmaale det Terrain, hvorover de nye Veie
skulde gaa, samt at lade Veilinierne afstikke, forat Landinspecteurerne
kunne tage Hensyn dertil ved de endnu tilbagestaaende Udskiftnin
ger. Til at forrette disse Opmaalinger blev der antaget en hel Del
Officerer. - Da jeg var kommet til Kjøbenhavn, tilbød Hs. Excel
lence General v. Huth mig ogsaa Andel i dette Arbejde, som jeg
modtog. Jeg blev anvist Veistykket mellem Randers By og Hobro
i Jylland. Byerne skulde maales i en firdobbelt Maalestok og Terrainet 3000 Alen paa enhver Side af Landeveien.
Jeg opholdt mig kun kort i Kjøbenhavn for at kunne være ved
Regimentet til Exercertidens Begyndelse. Da denne var forbi, reiste
jeg til Randers for at begynde min Opmaalingsforretning, hvilket
jeg fortsatte, saalænge Aarstiden tillod. I Efteraaret 1795 gik jeg
igjen til Aarhus og forblev der Vinteren over. Dette Ophold blev
overmaade vigtigt, fordi jeg Marts 1796 blev forlovet med min nær
værende Kone, da Frøken Christiane v. Jensen . . .«
». . . Tidligt om Foraaret 1796 rejste jeg til Omegnen af Viborg,
hvor jeg opmaalte en Del Landsbyer af Holmegaards Gods, og da
jeg var færdig dermed, retournerede jeg til Regimentet for at bivaane dets Exercitie. Efter Exercertiden fortsatte jeg Opmaalingen
af mit Veistykke, som jeg tilendebragte dette Aar. En Copitegning af
Randers By fik Magistraten i Randers; den blev ophængt paa Byens
Raadstue og er senere bleven stukket i Kobber til Randers’ Beskri
velse. Da jeg var færdig med min Tegning af det opmaalte Kart,
reiste jeg til Kjøbenhavn for at aflevere samme, forblev der en
6 Ugers Tid og retournerede igjen til Aarhus . . .«
Takket være disse overmåde interessante optegnelser véd vi altså
med sikkerhed, at premierløjtnant Nicolaj Tidemand i 1795 be
gyndte sin opmåling af Randers. Han har da antagelig afsluttet
denne del af sit arbejde i marken i 1795. Conceptkortet har han for
mentlig fremstillet i Århus i vinteren 1795-96 og har afleveret en
copi til magistraten i Randers og originalen til Generalkommissionen
i 1796. Vi véd altså også, at hans kopi til magistraten blev anvendt
tij et kobberstik. Konceptkortet og kobberstikket bærer begge Tide-
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mands navn, selv om navnet ikke er stavet ens, så der er kun tilbage
at finde ud af, om det håndtegnede kort i byhistorisk arkiv også er
identisk med den kopi, som Tidemand afleverede til magistraten.

»Conceptkortet« fra

2795.

På kortet, som findes i Rigsarkivet, er der oven over selve kortets
titel anført en klamme og ordet »Concept«. Jeg har ikke haft lejlig
hed til at undersøge selve kortet, og det er mig derfor ikke muligt at
afgøre, om det er en rentegning, eller om det er originalkonceptkortet,
heller ikke, om det er gørligt at konstatere, om det er fremstillet efter
polygonmåling eller ved målebord. Vi véd blot, at det er en farvelagt
håndtegning med en størrelse af 38X48 cm.
Kortet bærer præg af at være foldet sammen til et format af ca.
19X8 cm, men skal i øvrigt være et i alle måder velbevaret kort.
Det er ikke forsynet med ramme, hvilket også tyder på, at det er det
originale kort, vi har med at gøre.
Kortet er forsynet med følgende tekst i højre hjørne forneden:
»Plan af Kjøbstaden Randers, opmaalt af Pr.Lieut. N. v. Tidemand«.
I det venstre hjørne for neden er en simpel nordpil bestående af to
tynde linier mod N-S og 0-V samt med angivelse af magnetisk nord.
Kortet er ikke helt retvendt, idet midteraksen falder sammen med ret
ningen af Storegade. Ovenover selve kortet findes en simpel måle
stok på 1000 alen med mindste inddeling 10 alen. Ovenover findes
en navnefortegnelse med i alt 79 navne. Udover disse navne findes
der ganske enkelte stednavne indskrevet på selve kortet. Endelig fin
des en signaturfortegnelse med den anvendte farve for bygninger,
haver, vand og veje samt signaturen for stengærder og en anden sig
natur for »andre hegn«. Signaturen for stengærde og farverne er
i øvrigt sammenfaldende med de ved udskiftningskortene anvendte.
Selve kortet er mod nord tegnet indtil den senere Markedsplads,
mod syd til Gudenåen, mod øst og vest til de daværende porte, om
trent ud for henholdsvis Trapsgade og Bertelsensgade.
Alle gader og stræder er indtegnet med deres rigtige bredde og be
liggenhed, men der er ikke angivet enkeltheder i karreerne, ingen
bygninger eller skel. Dog er ganske enkelte bygninger indtegnet, Set.
Mortens kirke (uden angivelse af den daværende kirkegård), den nye
klædefabrik på hjørnet af Fabrikstræde og Nørrestræde, enkelte mi
litære stalde og fouragehuse, Hvidemøllen med bro. I navneforteg
nelsen, som vi skal vende tilbage til senere, findes dog enkelte byg-
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ninger angivet som Rådhuset, Sukkerhuset (man skulle tro, at Tide
mand kendte Simonsens kort!), Slotsgaarden, Hospitalet og Latin
skolen (Helligåndshuset).
Men lad os med kortet i hånden gå en tur i byens udkanter for at
se, hvad der er sket, siden Thuras kort fra 1755 blev udarbejdet.
Vi starter ved Sønderbro. Det ser ud til, at Suderstrømmen er flyt
tet længere mod syd, hvis den ikke allerede på dette tidspunkt er
opfyldt. Men opfyldningen er kun sket ud for selve havnepladsen, og
derved er der fremkommet et indhak mod vest, som er den første
spæde begyndelse til kåghavnen og Tørvebryggen.
Neden for bebyggelsen ved Vestergrave er der på engen sket en
betydelig opfyldning. Det derved indvundne areal er anvendt til ha
ver, og det drejer sig om ret betydelige arealer endda. Neden for
hospitalet er der på engen vist en indhegning, formentlig er det be
gyndelse til den nuværende have til Klosteret.
Hospitalets kirkegård var ikke indtegnet på Thuras kort, men da
det blev fremstillet, var kirkegården uindhegnet, og først i 1781 fik
kirkegården sit stendige. Det er da også kommet med på dette kort
fra 1795.
Mellem bebyggelsen langs Vestergade og Hvidemølleåen er hele
arealet anvendt til haver, om det så er på den søndre side af Hvide
mølleåen mellem denne og Blegen - omtrent hvor gasværket nu lig
ger - er der haver.
Vesterport synes at være flyttet ca. 50 alen længere ud. På nord
siden af Vestergade synes der ikke at være foregået nogen særlig
forandring.
Selve voldpartiet er ganske forsvundet, og arealet anvendes delvis
til haver. Der må være gået mode i at have lysthaver i Randers. Neden
for Laurenti-bakken er voldpartiet anvendt til militære stalde, og Ny
gade og Fabrikstræde er blevet anlagt. De mærkelige veje langs bak
kens sider ned til Fastrupstræde er forsvundet. Dette blinde stræde
langs den sidste rest af voldgraven var altså en rest af en hulvej,
der har ført helt op til pladsen foran Thinghuset. Men bortset fra
kvarteret ved Nygade er der ikke sket videre tilbygning til voldterrainet.
Syd for Østergade er der også anlagt »enghaver«, helt ned til
»vejen bag haverne«, den nuværende Stemannsgade. Men alle have
anlæg overstråles ganske af det kunstfærdige haveparti, som er anlagt
på arealet syd for den gamle Østerport, det areal, som har tilhørt
slottet, og som lå mellem dette og Slotsgården, altsaa det senere Rug-
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torv, Frederiksplads og nu Østervold, fra Slotsgade og ned forbi rute
bilstationen.
Længere ud mod Gudenåen er der på det sted, hvor Carolinegade
senere blev anlagt, endnu kun eng med en grøft ud til havneløbet.
Østergrave har fået en lille tilvækst mod nord fra Dytmærsken og vejen har det fortællende navn »Endeløs«. Ud for Skibsgade er
»Kjølhalerpladsen« blevet anlagt, det sted, hvor den nu nedrevne
toldbygning senere blev bygget.
Så er vi byen rundt og kan konstatere, at der ikke er sket ret meget
i de forløbne 50 år mellem udarbejdelsen af de to kort.
Oven over kortet er som nævnt anbragt en navnefortegnelse, ho
vedsagelig med navne over gader og stræder. Der er 79 navne i alt,
og for første gang finder vi hele del system af gadenavne, som blev
anvendt i de næste hundrede år.
Stadfeldt anfører i sin beskrivelse, at gadernes navne i 1798 blev
malet på gadehjørnerne, og Stadfeldt anfører samtlige gaders navne,
idet han gør rede for de tidligere gadenavne efter Pontoppidans atlas.
Efter gennemgangen af de 2 andre kort i denne serie vil jeg for
søge at foretage en sammenligning mellem alle kortenes navne med
Stadfeldts fortegnelse.

Kortet fra 1798.
Det håndtegnede kort på byhistorisk arkiv er indrammet med en
dobbeltramme, bestående af en svær linie med 2 tynde linier, en på
hver side. Rammens længde i nord-syd er 80 cm, og bredden i øst-vest
er 37 cm. Nordpilen er tegnet med to enkelte streger og med en tre
die, der angiver magnetisk nord, ganske svarende til »conceptkortet«s
nordpil, blot lidt fiksere. Kortet er forsynet med en transversalmåle
stok på »700 danske alen«.
Kortet har en meget kunstfærdig vignet med en tilhugget klippe
blok, der bærer ordene »Randers Bye Aaret 1798, tegnet af Rob.
Müller«. Desværre kender jeg intet til Rob. Müller.
Vignetten er tegnet på det store engareal mellem Kristrup og Gu
denåen og indeholder foruden selve stenen med titlen nogle kunst
færdige træer og buske og en tegning af et slot - kloster eller lig
nende med et bjerg i baggrunden. Klosteret kan minde om Mariager
kloster og kirke, men er formentlig ren fantasi. Under rammen fin
des angivet »Gadernes og nogle af de offentlige Bygningers Navn
og Beliggenhed«. Kortet er vendt 90 grader - altså med vest* opad,
formentlig af hensyn til formatet.
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Kortet har samme begrænsning mod nord, øst og vest som conceptkortet, men mod syd har det så meget med af Vorup og Kristrup, at
vejene mod Arhus, Grenå og Horsens er indtegnet. Endelig er loka
liteten »Skandsen« angivet, dog kun som en bakketop med en kva
dratisk have omgivet af et stengærde. Dette nye parti syd for Guden
åen giver et meget værdifuldt billede af de sydlige udfaldsveje og
deres omgivelser. Holmene i Gudenåen, såvel øst som vest for broer
ne, er indtegnede og ligeledes bebyggelsen lige vest for landevejen
med mølle og møllehus og haver m. v. Århus landevej følger Bøsbrovej til Tyvedalen og drejer så op gennem denne og følger skellet
mellem Vorup og Kristrup. Vejen bærer påskriften »Vej fra Aarhus
til Randers«. Bøsbrovej benævnes »Vej fra Horsens til Randers«.
Vejen fra Grenå følger derimod den gamle gade gennem Kristrup by.
Der er kun angivet enkelte lokaliteter syd for åen og kun en enkelt
- nemlig »Stormmøllen« - er navngivet. Man kan af kortet se, at
man også på sydsiden har udnyttet bakkegruset, idet der er angivet
nogle grusgrave, formentlig nedlagte, da der er vist haver i bunden
af grusgravene.
Men det mest interessante er dog selve landevejene. Der er nem
lig indtegnet grøfter og træer, og fra Stormmøllen og indefter er
der angivet, at vejen er brolagt. Samme signatur er også anvendt for
byens gader, der med undtagelse af Slyngborggade og -stræde samt
Vinkelstræde og Lille Voldgade var brolagte.
Nu véd vi fra Tidemand, at samtlige landeveje blev opmålt. Vi
véd ikke, om Tidemand har målt vejene syd for åen, men der er
ingen tvivl om, at tegneren Rob. Muller har anvendt det tilsvarende
vej kort syd for åen ved rentegningen af dette kort.
Sammenligner vi Tidemands »Conceptkort« med Müllers kort fra
1798, vil vi se en så slående lighed, at man med sikkerhed kan sige,
at Müllers kort er en kopi af Tidemands kort, for så vidt angår Ran
ders by.
Samme knækpunkter på gader er anvendt, samme stengærder, sam
me enkelte bygninger, kun er der tegnemæssigt foretaget forenklin
ger enkelte steder, f. eks. øst for Østergrave. Et enkelt sted er der
tegnet et stengærde for meget - i farten formentlig - nemlig langs
Slyngborgstrædes vestside lige syd for gården. - Men haverne ! Der
er unægtelig sket et eller andet. - De er fikset op med signaturer for
træer langs »havegangen«, »Slotshaven« er blevet til et nydeligt an
læg med en beplantning, som slet ikke er angivet hos Tidemand.
Inddelingen af haverne har Müller heller ikke altid holdt. Se f. eks.
på haverne syd for Vestergrave - om denne ændring nu er sket efter
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en rekognoscering i marken eller ej, er ikke let at afgøre, men det
er formentlig blot tegnerens facon, hans ønske om at fremstille kortet
så smukt som muligt, der har fået ham til at fantasere over havernes
beplantning og havernes ganganlæg.
Men bortset herfra genfinder vi alle enkeltheder fra Tidemands
»Conceptkort« på Müllers kort fra 1798 - kun ikke Tidemands navn.
Ved et nøjere eftersyn af originalkortet kan man konstatere, at kor
tet har været farvelagt. Især den røde farve for bebyggelsen er tyde
lig, men kortets farver er i de forløbne 165 år blevet helt afblegede.
Navnefortegnelsen vil jeg som sagt gerne vende tilbage til senere,
men den er med ganske få undtagelser en nøje kopi af Tidemands
navne, endog anført i samme orden.

Kobberstikketfra 1804.
Dette kort over Randers er vel det bed’st kendte af de gamle Randers-kort. Kortet hører til »CHOROGRAPHISK og OECONOMISK
Beskrivelse over Randers Kiøbstad i Nørre Jylland«. Forfattet af
Snæbiørn Asgeyrsen Stadfeldt, trykt i 1804.
Stadfeldt skriver i fortalen bl. a.: »De tvende Kobberstykker, som
ere bestemte at følge med nærværende Beskrivelse, og hvoraf den ene
er Grundtegning og det andet Prospekt over Randers have for endeel
formeret de paa Oplaget anvendte Omkostninger, men det uagtet
smigrer jeg mig dog med, at disse Kobbere ej skulle ukiærkomne for
dem blandt Læserne, der enten lidet eller intet kiende til Randers
Størrelse og Beliggenhed«.
I fortalen er anført navnene på »subskribenterne«, og efter dette
er der ihvert fald afsat 502 »Skrivter med Kaabere« og derudover 63
kobberstik.
Disse stik har været så populære, at adskillige af de eksemplarer
af Stadfeldts beskrivelse, som endnu findes, er uden kobberstikkene.
Pladen til grundtegningen er iøvrigt opbevaret i byhistorisk arkiv.
Selve kobberpladen er 41X^3 cm. Kortet, der er omgivet af en
dobbeltramme, er orienteret som conceptkortet mod NNV og er for
synet med en nordpil udformet som en smuk ottetakket stjerne med
den franske lilje på nordspidsen. Forneden er anbragt en transversal
målestok til 1000 alen og i højre hjørne et »titelblad« formet som et
udrullet ark papir med teksten: »GRUND TEGNING over RAN
DERS KIØBSTÆD opmaalt 1795 af N. TIDEMANN og copieret af
C. BRAMMER. Stukket af G. N. Angelo 1804«.
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Kortet omfatter nøjagtig det samme område som Tidemands coftceptkort. Alle enkeltheder er medtaget fra kortet, de bebyggede dele,
der er farvelagte med - formentlig - en rød farve på de to andre kort,
er på kobberstikket skraverede. De enkelte bygninger, som var indteg
net på conceptkortet, er ligeledes indtegnede og navngivne.
Alt dette undrer jo for så vidt ikke, da kobberstikkene er udført
efter Tidemands opmåling, men spørgsmålet er blot, om kobberstik
ket er lavet efter kortet fra 1798 eller efter et helt tredie kort. For
1798-kortet kan jo være en kopi af det til magistraten afleverede kort.
Og lad os igen se på haverne. Vi starter med haverne ved Vestergrave. Betragt nu den første gruppe ud for den del af gaden, som
ligger mellem Provstestræde og »Skidenstræde« (Apotekerstræde).
De sydligste og nederste haver er »anlagt« ens på alle tre kort, men
den sjove runde udfyldning i engen har et helt andet gangsystem på
kortet for 1798 end på conceptkortet, et sildebenssystem, og det mær
kelige er, at kobberstikket har ganske den samme inddeling som kor
tet fra 1798, og dette gentager sig ved adskillige haver!
Heraf kan vi altså med nogenlunde sikkerhed sige, at kobberstik
ket ikke er lavet efter conceptkortet, men efter kortet fra 1798, og
derigennem har vi beviset på, at kortet fra 1798 er Tidemands værk,
idet kobberstikket jo angiver at være tegnet efter Tidemands opmå
ling - med mindre begge kort er kopier af et tredie os ukendt kort!
Inden jeg går over til en sammenligning af gadenavne, skal jeg
nævne en pudsig ting. Tidemands kort angiver Store og Lille Rosen
gården og ikke Kejsergården - men betegner de to gårde som »Rosen
gården« og »Kejsergården«. Müllers kort har begge stræder indteg
net og angiver dem i navnefortegnelsen som nr. 31 og 32 Rosengård
og Kejsergård, men numrene er blot ikke anført på kortet! Og kob
berstikket har igen de to stræder og igen betegnet dem som Rosen
gård og Kejsergård. Altså en fejl i Tidemands kort, som går igen
i kobberstikket. Om Müller er blevet opmærksom på fejlen og derfor
ikke har anført nummer på lokaliteterne, er så en anden sag.
I nedenstående skema er gadenavnene opført i den rækkefølge, de
er angivet på »konceptkortet«. Den næste kolonne angiver navnene
på kortet fra 1798 med angivelse af gadens nr. Den tredie kolonne
indeholder de tilsvarende navne efter kobberstikket, og endelig er
navnene fra Stadfeldts beskrivelse ligeledes med gadens nr. angivet
i den fjerde kolonne. Stort set er der jo god overensstemmelse mellem
de fire navnegrupper, dog kan man undres over, at kobberstikket
til Stadfeldts beskrivelse og selve beskrivelsen ikke indeholder nøj
agtigt de samme navne.
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1798

1795
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Søndre Broe
Hvide Mølle Port
Vester Port
Nørre Port
Mølle Port
Ladegaards Port
Øster Port
Skibs Broen
Kjølhalepladsen
Søndre Gade
Store Gade
Middel Gade
Torve Gade
Torvet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Søndre Broe
Hvide Mølle Port
Vester Port
Norder Port
Mølle Port
Ladegaards Port
Øster Port
Skibsbryggen
Kiølhaler-PIadsen
Søndre Gade
Store Gade
Middel Gade
Torve Gaden
Torvet

15. Norder Gade

15. Nordregaden

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
25.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Lille Torv
Adel Gade
Broder Gade
Slots Gade
Slots Stræde
Øster Gade
Taarn Stræde
Ditmarsken
Trang Stræde
Øster Graver
Skibs Stræde
Skibs Gade
Endeløs
Vester Graver
Rosengaarden
Kejsergaarden
Provste Stræde
Skiden Stræde
lille Kirke Stræde
store Kirke Stræde
Kierreveder
Kirke Gade
østre Kirke Stræde
Inte Stræde
Skole Stræde
vestre Kirkestræde
Hospitals Gade
Vester Stræde
Vester Gade
Vold Gade
Hovmeden
Snare Gaden
Torve Stræde

Lille Torv
Adel Gaden
Brødregaden
Slotsgaden
Slotsstrædet
Østregaden
Taarnstrædet
Ditmarsken
Trangstrædet
Østregraver
Skibsstrædet
Skibsgaden
Endeles
Vestregraver
Rosengaard
Keisergaard
Provstestrædet
Skidenstrædet
Lille Kirkestrædet
Store Kirkestrædet
Kierreveder
Kirkegaden
Østre Kirkestrædet
Intestrædet
Skolestrædet
Vestre Kirkestrædet
Hospitalsgaden
Vestrestrædet
Vestregaden
Voldgaden
Hovmeden
Snaregaden
Torvestrædet

1804
Søndre Broe
Hvide Mølle Port
Vester Port
Norder Port
Mølle Port
Ladegaards Port
Østre Port
Skibsbryggen
Kiølhaler Pladsen
1.
Søndre Gade
2.
Storegade
3.
Middelgade
4.
Torvegaden
5.
Torvet
Nordregaden
{ 16.
6.
Lille Torv
7.
Adelgaden
8.
Br^dregaden
28.
Slotsgaden
23.
Slotsstrædet
25.
Østregaden
26.
Taarnstræde
29.
Dytmersken
30.
Trangstrædet
35.
Østregraver
32.
Skibsstræde
34.
Skibsgaden
33.
Endeløs
31.
Vestregraver
37.
Rosengaard
40.
Keisergd.
38.
Provstestræde
41.
Skidenstrædet
42.
Lille Kirkestrædet
43.
Store Kirkestrædet 44.
Kierreveder
36.
Kirkegaden
45.
Østre Kirkestrædet 46.
Intestræde
47.
Skolestrædet
48.
Vestre Kirkestrædet 52.
Hospitalsgaden
54.
Vestrestrædet
56.
Vestregaden
57.
Voldgaden
53.
Hovmeden
49.
Snaregaden
50.
Torvestræde
51.
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Stadfeldt

Søndergade
Storegade
Middelgade
Torvegade
Torvet
Nordregade
Nørregade
Lille Torv
Adelgade
Brødregade
Slotsgaden
Slotsstrædet
Østergade
Taarnstrædet
Dytmersken
Trangstrædet
Østergrave
Skibsstrædet
Skibsgade
Endeløs
Vestergrave
Rosengaarden
Keisergaarden
Provstestrædet
Skidenstrædet
Lille Kirkestrædet
Store Kirkestrædet
Kierevieder
Kirkegade
Øster Kirkestrædet
Integaden
Skolestrædet
Vester Kirkestrædet
Hospitalsgaden
Vesterstræde
Vestergade
Voldgaden
Hovmeden
Snarregaden
Torvestrædet
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1798

1795
lille Skiden Stræde
von Hatten Stræde
Vognmands Gade
Slyngeborg Gade
Slyngeborg Stræde
Staldgaarden
Krum-Stræde
Lille Vold Gade
Vinkel Stræde
Kirkegaards-Stræde
Mølle-Gade
Norder Stræde
Fabrik Stræde
Provste-Gade
Rosen-Gade
Raadstue-Stræde
Helene Stræde
Nye Gade
Nordre Graver
Ladegaards Gade
Sand Gade
Kirken
Raadhuset
Sukkerhuset
Slostgaarden
Slots Haven
Klæde Fabrikken
Stalde og Fourage
huse
77. Hospitalet
78. Hvide Mølle
79. Latinsk Skole
Hospitals Kirkegaard
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
<6.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Slyngeborg
Guden-Aae
St. Lauritz
Kirkegaard

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
65.
64.
66.
67.
68.
6970.
71.
72.
73.
74.
75.
77.
80.

78.
7976.
81.
82.
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1804

Lille Skidenstrædet
von Hattenstrædet
Vognmandsgaden
Slyngeborggaden
Slyngeborgstrædet
Staldgaardsgaden
Krumstrædet
Lille Voldgaden
Vinkelstrædet
Kirkegaardsstrædet
Møllegaden
Nordrestrædet
Fabrikstrædet
Provstegaden
Rosengaden
Raadstuestrædet
Helenestrædet
Nyegaden
Nordregraver
Ladegaardsgaden
Sandgaden
Kirken
Raadhuuset
Sukkerhuuset
Slotsgaarden
Slotshaugen
Klædefabriken
Stalde og Fourage
Magasiner
Hospitalet
Hvide Mølle
Latinsk Skole
Hospital Kirkegaard
Storm-Mølle
Slyngeborg
Guden Aae

Lille Skidenstræde
von Hattenstræde
Vognmandsgaden
Slyngeborggaden
Slyngeborgstrædet
Staldgaardsgaden
Krumstrædet
Lille Voldgaden
Vinkelstrædet
Kirkegaardsstrædet
Møllegaden
Nordrestrædet
Fabriquestrædet
Provstegaden
Rosengaden
Raadstuestrædet
Helenestræde
Nyegaden
Nordregraver
Ladegaardsgaden
Sandgaden
Kirken
Raadhuuset
Sukkerhuuset
Slotsgaarden
Slotshaven
Klædefabriquen
Stalde og Fourage
Huuse
Hospitalet
Hvide Mølle
Latinskol
Hospitals Kirkegaard

St. Lauritz Bakke

St. Lauriz Bakke

Stadfeldt
62.
61.
60.
59.
58.
65.
63.
64.
9.
10.
12.
17.
18.
20.
22.
21.
19.
14.
27.
15.

Von Hattensstrædel
Vognmandsgaden
Slyngborggaden
Slyngborgstrædet
Staldgaardsgaden
Krumstrædet
Lille Voldgade
Vinkelstrædet
Kirkegaardsstrædet
Møllegaden
Nordre Stræde
Fabrikstrædet
Provstegaden
Rosengade
Raadhuusstrædet
Helenestrædet
Nyegade
Nørregraven
Ladegaardsgade
Sandgade

24. Slotsgaarden

Slyngeborg
Gudenaae

11.
39.
55.
13.

Lille Møllestrædet
Lille Rosengaarden
Paa Volden
Staldstrædet

Til slut skal jeg bemærke, at formen for trykningen af de gamle
kort til denne artikel har givet noget hovedbrud. Helst ville vi jo
have aftrykt kortene i deres naturlige størrelse og lade dem følge med
som bilag, men dels har udgifterne ved fremstilling af sådanne store
kortplaner været afskrækkende, og dels vil man med nogenlunde sik-
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kerhed kunne sige, at disse bilag meget hurtigt ville blive fjernet fra
tidsskriftet og anvendt til udsmykning, hvorved artiklen vil tabe i
værdi. Man kan jo blot tænke på de to kobberstik til Stadfeldts be
skrivelse, som i de fleste tilfælde nu er fjernet fra beskrivelsen.
Derfor har vi valgt at give så fyldige udsnit af kortene som muligt
inden for tidsskriftets format.
Da jeg imidlertid er klar over, at mange gerne vil have aftryk af
de originale kort, vil jeg foreslå, at interesserede retter henvendelse
herom til redaktionen eller til mig, for at vi derefter kan undersøge
muligheden for en mangfoldiggørelse af et eller flere af kortene.
I en kommende artikel vil jeg forsøge at redegøre for de betyde
lige kortværk fra Randers, som blev fremstillet i det 19- århundrede.

Gamle dages skolefrøken
AF SKOLEINSPEKTØR ANNA THULSTED NIELSEN

Nedenstående blev holdt som foredrag i radioen den 8.
oktober 1961 under overskriften: Gamle dages skole
frøken.

nder al den debat, som for tiden'føres om den nye skolelov, og
al den megen tale om, at det gælder om at gøre undervisningen
så lystbetonet som muligt - hvilket jo er så rigtigt, som det er sagt fristes man undertiden til at drage sammenligning mellem sine egne
allerførste skoledage og så dem, der venter de små, som nu kommer
i skole.
For mine forældre var det nu for det første svært at finde ud af,
hvor jeg skulle indskrives i skole. Der var i Randers, hvor vi boede,
de såkaldte fine skoler, men de var for dyre for vort budget. Af de
kommunale skoler var de to slags: Friskolerne, som ikke var fine nok,
og borgerskolen, hvor man betalte et par kroner om måneden, og
hvor man - uvist iflg. hvilken logik - derfor regnede med, at tonen
måtte være bedre. Når man imidlertid var forældre til kun ét barn,
og dette barn med vold og magt skulle opdrages til at være et pragt
eksemplar, så var jo selv borgerskolen et risikabelt sted. Der var jo
mange børn i klasserne, og barnet ville have store chancer for at
blive ødelagt.
Så fandt man da frem til en privat skole, som hverken var særlig
fin eller dyr eller stor, hvor tonen havde ord for at være god, og
her blev pigen indskrevet. Denne skole havde til huse i en pæn lej
lighed i et etagehus og befolkedes af 3 klasser i hver sin stue. I 1.
klasse gik man i tre år, i 2. kl. i 2 år og i 3. kl. i 2 år. De, som holdt
ud, nåede hermed den alder, hvor man kunne udskrives, eller man
blev flyttet til en skole, hvor man kunne tage præliminæreksamen.
I 1. kl. var der vist 10 elever, i de øvrige klasser måske knapt så
mange, så helt uoverskueligt var børnetallet vel ikke. Jeg blev altså
indrulleret i 1. klasse, hvortil dog bemærkes, at jeg på det tidspunkt
kunne læse. Det var nemlig hos os flovt at komme i skole uden at
kunne det.

U
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Cathinka Laugesen i sin stue

Skolen ejedes af en elskelig dame, som havde sin mor og sin
moster i huset, og desuden var der ansat to lærerinder. Ingen af dem
havde lærerindeeksamen. Bestyrerinden havde sikkert heller ingen
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særlig uddannelse. Hun havde nok hørt til den kategori, man kaldte
»bedre folks børn«, havde læst sprog og havde måske rejst i udlan
det, hvad der dengang var noget af en sjældenhed. En tid havde
hun været privatlærerinde for to børn, som senere voksede op til at
blive to store forfattere, nemlig Thit Jensen og Johs. V. Jensen.
Minderne fra den tid levede hun på resten af livet, og til hendes
klenodier hørte billederne af disse børn, som senere var blevet så
berømte. Der er ingen tvivl om, at opholdet i deres særprægede hjem
har været med til at forme den unge lærerindes personlighed. Det lå
i en egn, som en eller anden har kaldt de stærke sinds hjemstavn,
en bakket, temmelig ufrugtbar egn, som gennem århundreder har
aftvunget menneskene sådanne egenskaber som stædighed, ihærdig
hed og stræbsomhed. Det var en egn med åndeligt røre og solidt
kristent virke, hvor både Indre Mission og Grundtvigianismen satte
præg på livet hos mange, medens til gengæld andre rejste sig til op
rør mod kristen livsanskuelse. Man tog standpunkt for eller imod.
For den unge pige kom det til at betyde, at hun for resten af livet
følte sig dybt forankret i sin kristne tro, og hun anså det sikkert for
sin livsopgave at påvirke de børn, som blev betroet hende, i samme
retning. På samme måde blev hun grebet af tidens nationale rørelser,
og i skolestuen gav hun f. eks. ofte udtryk for sin dybe kærlighed
til vore landsmænd syd for grænsen.
Skortede det måske noget på uddannelse, så var hjertelaget så me
get større, og hendes øjne udstrålede en sådan varme, at jeg tror,
enhver trods måtte smelte for det blik. Vi børn syntes, at bestyrer
inden var uhyre antik i tøjet, og vi anså hende for at være meget højt
oppe i årene. Børn synes som regel, at deres lærerinder er gamle, selv
om de kun er 25, og i virkeligheden var hun ikke mere end i fyr
rerne, men tøjet var ligesom det, vi så på de gamle familiebilleder
i albummet derhjemme, altid sort og langt og højtideligt. Skikkelsen
var ikke imponerende og allerede dengang lidt foroverbøjet. Der var
noget underlig virkelighedsfjernt over hele personen, men jeg mindes
ikke, at vi fandt hende latterlig. Mon vi ikke snarere syntes, at hun
hørte hjemme i en fjern, uopnåelig verden? Med oprigtig ærefrygt
betragtede jeg hende, når jeg så hende gå ind ad kirkedøren søndag
formiddag altid medbringende sin lange, sorte paraply, hvordan end
vejret var.
Hvordan var så undervisningen ? Jeg ved det ikke. Vel så god, som
den kunne blive, når man havde flere årgange i samme klasse, men
i øvrigt sled samvittighedsfuldt i det med at lære os at læse, regne,
skrive skønskrift med tryk på nedstregerne og at sy. Selv under-
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viste bestyrerinden i religion, dansk og tysk. Gamle elever husker
endnu de enestående religionstimer, hun gav dem. Det generede ikke,
at man lærte en mængde salmer udenad og ikke fuldt fattede alle
de udtryk, der blev brugt, når frøkenen fortalte. Hun var i den grad
grebet af stoffet, at børnene måtte lade sig rive med af hendes leven
de fortælling. Man følte sig som lille pige meget stolt, når præsten
ved eksamen roste én, fordi man kunne gengive, hvad man havde
hørt, også de personlige bemærkninger, som frøkenen havde knyttet
dertil. I klassen havde der været lydløst den dag, da småpigerne
hørte om Jesu vandring til Golgatha. Alle øjne var blanke af med
lidenhed, da man hørte om Simon, der blev tvunget til at bære Jesu
kors. Det var derfor helt naturligt, at den pige, som til eksamen kom
op for at fortælle dette stykke, også tilføjede frøkenens private be
mærkning: »Men husk altid, at Jesus bar selv den tungeste del af
korset«. I øjeblikket forstod man ikke helt, hvad der lå i det ud
tryk, men man huskede det, og først mange år efter begreb man
lidt af den dybere mening.
Målt med nutidens øjne var salme valget ikke særlig pædagogisk
begrundet. Det forekommer mig mærkværdigt, at den første salme,
jeg lærte i 1. klasse, var »Est du modfalden, kære ven?«, alle ver
sene. Vi sagde nu mod/^Wéw, men lige meget, hvor trykket lå, så
er der vist ingen, der kan bebrejde os, at vi ikke forstod meget af
indholdet. Det samme gælder en salme som »Løgnens fader vi for
sage«, »Kirken, den er et gammelt hus« osv. Ikke desto mindre hol
der jeg meget af disse salmer i dag. Der er nu noget om, at man
kan forstå med hjertet, og man må aldrig glemme, at salmevers altid
læres på langt sigt. Frøkenen, som nok på det tidspunkt havde lært
livets storme at kende, har villet delagtiggøre os i vor uerstattelige
salmeskat. Jeg synes bare, at dej måske var lidt for tidligt.
Foruden i religion underviste bestyrerinden også selv i dansk og
tysk, men også engelsk og fransk stod på fagplanen, og på disse
områder var man fuldt på højde med tidens krav. Eleverne havde
hver sin lille ordbog, og undervisningen i sprog blev drevet som en
slags anskuelsesundervisning. Derimod blev der ikke undervist i ma
tematik og fysik. Gymnastik havde vi, men kun én time om ugen,
fælles for alle skolens børn, små så vel som store, og det foregik lør
dag eftermiddag. Til det formål benyttede man gymnastiksalen i den
gamle latinskole. Det forekommer mig, at det mest drejede sig om
at forcere et såkaldt knudetov, som jeg syntes strakte sig fra him
mel til jord. Det gik vel noget ud over kjolerne. Gymnastikdragter
anvendtes ikke. De havde nok været upassende.
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Det kneb jo noget med legeplads i frikvarterene. Til ejendommen
hørte en cementbelagt gård, men den var jo fælles for alle lejerne, så
det var begrænset, hvor meget skolebørnene kunne få lov til at ud
folde sig. Bagved var der en stump køkkenhave, som formentlig var
frøkenens. Her måtte vi være, men legepladsen indskrænkede sig til
en gang i midten, med kartofler til den ene side og andre grønsager
til den anden. Jo, der var alligevel i den ene ende et bed med nasturtier, som fyldte os med beundring. Ingen blomster har senere i
livet gjort så stærkt indtryk på mig som dem. I denne havegang var
der kun plads til én leg. Som prinsessen og hofdamerne i »Svine
drengen« legede vi »Komme fremmede«. Dvs. anførerne var far,
mor og børn. Alle vi andre var tjenere, og vor bestilling var at stå
på række. Det gjorde vi gladelig frikvarter efter frikvarter og var
taknemmelige over i det hele taget at måtte være med.
Hver morgen var vi små inde hos de store for at synge morgen
sang og fremsige trosbekendelsen, og hver morgen mødte vi altid
dette blik, fuldt af kærlighed, som jeg aldrig siden har glemt.
Et par minder står lyslevende for mig fra min tid i skolens første
klasse. Ud fra moderne metoder tror jeg ikke, man vil hævde, at de
vidner om så forfærdelig megen pædagogik, men de har dog fulgt
mig lige siden og har lært mig et og andet. Der er f. eks. mindet
om frøkenens elskelige mor, som var en slags mormor for alle de
små piger. Når man havde tandpine, kom man ind til hende og fik
et maltbolche som medicin, og så måtte man love ikke at græde.
Midlet var særdeles virkningsfuldt. Det blev moderne at have tand
pine, og der var næsten ingen, der græd. Det var før skoletandlæ
gernes tid.
Et andet eksempel vil jeg gerne nævne, fordi det fik konsekven
ser for mig selv. I hver stue var der et trefags vindue med en pæn,
hvidlakeret vindueskarm. Naturligvis måtte man ikke træde på en
sådan fin, hvid flade. Hvordan bar man sig så ad, når man fik det
ærefulde hverv betroet at åbne det øverste vindue ? Man tog sin tavle,
lagde den i vindueskarmen og trådte op på den. Dette kunne tavlen
mærkeligt nok ikke holde til. Den gik i stykker, og man måtte hjem
for at få en ny bevilget. Omsider lykkedes det da også at skaffe be
løbet, ledsaget af skænd og formaninger. Årsagen til, at tavlen var
gået i stykker, fortav man ganske. Dette havde for mit vedkommende
gentaget sig nogle gange, og så gik det galt igen. Denne gang turde
jeg absolut ikke komme igen. Jeg digtede en historie om, at jeg hav
de været oppe hos regnefrøkenen med regnestykkerne. Frøkenen var
kommet til at falde ned af forhøjningen, og idet hun snublede, var
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hun kommet til at slå tavlen mod hjørnet af katederet. Altså var
jeg uskyldig. Det var hovedsagen. Nu syntes min far vel nok, at hi
storien lød lidt fantasifuld, eller måske syntes han, at skolen denne
gang måtte erstatte tabet. Hvad véd jeg? I hvert fald skrev han til
skolen og udbad sig en forklaring. I parentes bemærket: Hvor er det
lykkeligt, at man nu i et sådant tilfælde går hen på skolen og forhø
rer sig! Det rydder mange misforståelser til side. Dengang var for
ældrebesøg på skolen en sjældenhed.
Misforståelsen blev ikke ryddet af vejen. Bomben faldt. Med den
sene eftermiddagspost kom svaret fra skolebestyrerinden. Jeg kendte
skriften og forstod, at afsløringen af den lille løgner lå gemt i kon
volutten. Der blev intet sagt. De gæster, der var inviteret til aftens
mad, kom netop op ad trappen. Allé børn er glade for at få frem
mede. For en gangs skyld var jeg det ikke. Aftenen tilbragte jeg i
køkkenet. Hvor var timerne uendelig lange. »Myrebogen«, som vi
brugte i skolen, og som ellers var mig en kilde til uendelig glæde,
kunne slet ikke holde min interesse fangen. Den betagelse, jeg pleje
de at føle, greb slet ikke mit hjerte den aften. Historierne var kolde
og mig uvedkommende. Jeg var kun optaget af to brændende ønsker,
enten at jeg måtte dø på stedet, eller at de fremmede inde i stuen
aldrig ville gå. Ingen af delene gik i opfyldelse. Da gæsterne havde
taget afsked, kom min sag for, og den tog en alvorlig vending.
Siden den aften har jeg husket to ting: At børn ofte lyver, fordi
de ikke tør sige sandheden, og at man ikke kan kurere børn for at
lyve ved at give dem smæk. Jeg løj meget ofte senere og lærte af den
historie blot at blive lidt fiksere til at finde på. Jeg tror nok, det
var slemt at komme i skole næste dag, men værst var det at møde
frøkenens mørkeblaa øjne. De kiggede lige igennem mig.
I den skole var jeg elev i bare 7 måneder og havnede derefter i
kommuneskolen. Mit hjem flyttede til den stik modsatte ende af
byen, og jeg mindes ikke, at jeg gennem hele min øvrige skoletid
har mødt skolebestyrerinden eller haft ringeste forbindelse med sko
len. I øvrigt flyttede vi fra byen, og jeg tror ikke, jeg skænkede
hverken skolen eller frøkenen en tanke.
Ca. 20 år efter min udmeldelse af privatskolen flyttede jeg tilbage
til min barndomsby. Jeg var nu selv blevet lærerinde. Ikke mange
dage efter min forflyttelse mødte jeg bestyrerinden på gaden. Der var
ingen tvivl om, at det var hende. Den lange nederdel, som nåede
fortovet, var sikkert den samme, som da vi i sin tid sang morgen
sang med hinanden. Paraplyen var mere grøn end sort. Hatten var
ejendommelig. Med sine sorte strudsfjer havde den oplevet adskil-
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lige vintre. Skikkelsen var skrumpet ind, blevet mindre på alle kan
ter, men øjnene var akkurat de samme, strålende, varme og gennem
trængende. Jeg hilste ikke på hende. Det var nu ikke, fordi hun var
antik af udseende, men jeg syntes, det var udelukket, at hun kunne
kende mig igen. Jeg havde som 7-årig været hendes elev i alt i 7
måneder, og det var 20 år siden. Nej, det var umuligt. Hun måtte
være flyttet, for jeg opdagede, at jeg ret ofte passerede hende, når jeg
fulgte en klasse børn fra skolen til sportspladsen. En skønne dag
standsede hun mig, da jeg var alene på gaden, gav mig hånden og
spurgte: »Hvordan har du det egentlig?« Jeg blev i samme øjeblik
både stum og stille. Tænk, hvor var det hjerteløst, at jeg ikke først
havde hilst på hende. Hun havde altså kendt mig hele tiden, og jeg
var bare gået forbi en kærlig sjæl, kold og fremmed. Hvad mon jeg
svarede? Vist sådan noget som: »Ja, men vidste De da, hvem jer er?«.
Så kom det svar, jeg aldrig glemmer: »Jeg har fulgt dig på af
stand gennem årene. Jeg var også klar over, at du var kommet til
bage. Alle mine elever følger jeg på samme måde. Jeg har hver dag
nævnt alle jeres navne for Vorherre. Jeg har jer allesammen skrevet
op, og dem, man nævner for Vorherre, dem glemmer man ikke«.
I samme nu følte jeg mig dybt beskæmmet. Jeg havde altså i alle
disse år været rigere, end jeg havde troet.
Jeg fik lov til at besøge den gamle dame. Det viste sig, at hun
havde måttet lukke skolen, fordi den ikke havde kunnet klare sig
i konkurrencen, og havde undervist et par år ved en af de andre pri
vatskoler i byen, men det var nu også allerede mange år siden. Mode
ren var stadig hos hende, indtil hun døde i en alder af 96 år. Sine
sidste år tilbragte frøkenen alene i et par stille stuer, ensom, skrø
belig og træt.
Men når man kom på besøg, blev man mødt med den samme
hjertevarme som i gamle dage. Smilet kom frem gang på gang, øjnene
strålede, og på kinderne viste sig store, røde pletter af begejstring.
De gamle børnebilleder kom frem fra skuffen, og med dem de gam
le historier om og om igen. »Se nu Thit dér! Hvad hun skriver i sine
bøger, kan jeg ikke li’, men hun er meget bedre end sine ord. Det
har jeg altid sagt«. Eller: »Kan du huske Johanne? Hun var en rig
tig dreng, fuld af gale streger. Det var hende, der altid klatrede
i træer og kravlede ud på taget af cykelskuret og fik tjære på tøjet,
men ih, hvor var hun sød!« »Ja, og der har vi jo Inger med mand
og fire børn. De bor i Amerika, men hun skriver hver jul. Her er
alle brevene«. »Ja, og Ellen dér på klaveret. Hun havde fødselsdag
om foråret, og det er nu de bedste børn, der har det, det holder
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jeg på. Sikke et smil, hun har. Hun var også en god pige, men hun
blev så dårligt gift«.
Sådan kunne den gamle frøken blive ved i timevis ligesom at kær
tegne os allesammen. »I var jo allesammen mine børn«, sluttede
hun gerne af. Hun havde ikke været omgivet af de tusinder af børn,
som man er det nu om stunder i de store skoler, men den lille skole
havde været hendes liv. Til de få børn havde hun givet sig selv helt.
Hvis et barn har gået i den skole i syv år, er det uundgåeligt blevet
præget for livet af den kærlige atmosfære, der rådede dér.
Jeg tror, der må være gået mere end 20 år, siden vi fulgte skole
bestyrerinden til det sidste hvilested. Der var ikke noget stort følge,
kun nogle gamle elever, som ikke kendte meget til hinanden, for
uden lidt familie. Vi vil altid mindes hende for, hvad hun gav os.
Hendes arbejde faldt i en periode, hvor der ingen skolepsykologer
var. Hun havde aldrig hørt om intelligenskvotienter. Fagligt set ville
hun ikke have kunnet honorere de krav, vi er nødt til at stille til en
skoles undervisning i dag, men hun havde et hjerte af guld, og hun nævnede hver dag sine elever for Vorherre!

EFTERSKRIFT:

»Gamle dages skolefrøken« var Cathinka Laugesen, som ejede en pige
skole i Randers.
Cathinka Laugesen var født den 17. juli 1862 som ældste datter af skibs
kaptajn Tønnes Laugesen, hvjs skib gik under med mand og mus i Læsø
Rende i 1866. Moderen var datter af karetmager Chr. Madsen, som boede i
Lille Voldgade 10, Randers, indtil sin død i 1890. Frk. Laugesen stammede
altså på mødrene side fra et solidt håndværkerhjem og var hele sit liv knyt
tet til Randers.
Deltog som ung pige i Pouline Worms kursus for unge piger og forberedte
sig selv til lærerindegerningen. Var 1889—92 lærerinde for børnene i dyr
lægehjemmet i Farsø, senere ansat ved Vamdrup realskole som sproglærerinde,
indtil hun i 1896 overtog Laura Mommes pigeskole i Vestergade i Randers.
En tid havde skolen derefter til huse i en villa i Jernbanegade og fra 1898 i
»GI. Scandia« i Jernbanegade. I 1906 brændte GI. Scandia, og familien, dvs.
frk. Laugesen, moderen og en moster, Hansine Madsen, mistede herved alle
deres ejendele. Derefter flyttede skolen til Stemannsgade, hvor den en halv snes
år efter blev opgivet.
Frk. Cathinka Laugesen boede de sidste år på Fabersvej og døde den 5.
marts 1940.

Den kloge Kone i Gesing
AF F. ELLE JENSEN

et var i nøje Overensstemmelse med Oplysningstidens Aand og
Tankegang, at Regeringen d. 5/9 1794 udsendte en Forordning
mod Kvaksalveriet med Trusel om Straf for alle dem, der under
Navn af kloge Mænd og Koner tager sig for at helbrede Sygdomme
i Almuen, skønt de er aldeles ukyndige i Lægekunsten. Men naar
de enfoldige søger Hjælp hos disse vankundige Personer, bliver de,
hedder det, ofte Ofre for deres Godtroenhed ved aldeles at tabe
Sundhed og Førlighed for Livstid, saa alle advares mod at benytte
dem i Sygdoms Tilfælde i Stedet for at henholde sig til de Foranstalt
ninger, der er dem anvist (de uddannede Læger). Saadanne Kvak
salvere skal om fornødent ved strenge Straffe afskrækkes fra deres
Virksomhed, og det befales derfor de kongelige Embedsmænd, især
Præsterne, at holde Øje med dem og aarlig ligesom Læger og Gods
ejere at indsende Beretning om Forholdene paa deres Egne til Øv
righeden. - Straffen for Kvaksalveri sattes første Gang til en Bøde
paa 20 Rdl. til det hjemlige Fattigvæsen, anden Gang til Forbedrings
hus i seks Maaneder og tredie Gang til det dobbelte. Dog kunde
de, der ved Eksamination var i Stand til at godtgøre deres Duelig
hed i at behandle en eller anden Sygdom, erholde Tilladelse dertil
indenfor et begrænset Omraade. Men dette Naaleøje var det jo kun
de allerfærreste givet at kunne krybe igennem.
Hvor stor Betydning man tillagde denne Forordning, der tilsig
tede en Højnelse af Folkesundheden, ses af, at Præsterne skulde
oplæse den fra Prædikestolen, og at den skulde ligge til Eftersyn
hos Sognefogderne. Der skulde imidlertid gaa mange Aar, inden den
rigtig kom til at slaa igennem, thi det viste sig, at det langtfra var
let at faa Folk til at bryde Forbindelsen med de kloge Mænd og
Koner.
Nu var der utvivlsomt blandt dem ogsaa nogle, som kunde opvise
gode Resultater af deres Kure, fordi de ved dem med Held havde
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benyttet sig af gamle Husraad, som tildels var ukendte for eller upaaagtede af Lægerne, og disse var i hine Tider forholdsvis faa i Tal,
saa de syge ofte havde lang Vej til dem, men begge Dele bidrog til,
at det var vanskeligt at komme Kvaksalveriet til Livs. At Loven
satte streng Straf for dem, der uden Tilladelse gav sig af med at
kurere, hjalp heller ikke meget, da de fleste af de paagældende i Reg
len tog Chancen, idet de regnede med at have saa stærk en Position i
den jævne Befolkning, at ingen derfra vilde melde dem til Øvrig
heden. Derimod havde de naturligvis deres Arvefjender blandt de
eksaminerede Læger, ligesom de moderne indstillede Oplysningsmænd heller ikke var dem velsindede. Ikke mindst maatte de her
frygte de nidkære Præster, der følte det som en Pligt at værne deres
Sognebørn mod de Farer, de udsatte sig for ved at benytte de kloge
Mænd og Koner, og som derfor ikke tog i Betænkning i Overens
stemmelse med Forordningens Paabud at gøre Myndighederne op
mærksomme paa, hvad de i saa Henseende fik Nys om.
I Sommeren 18121) kom Pastor Hyphoff i Lyngaa2) under Vejrs
med, at den veneriske Sygdom var stærkt udbredt i hans Sogn, og at
det navnlig var galt i en enkelt Gaard. Han anmeldte da dette til
Godslæge Schougaard paa Friisenborg, og Følgen var, at de angrebne
efter at være synet blev taget i Kur af ham med Assistance af Præ
sten, Forvalteren og Sognefogden, ligesom de paagældende Hjem
isoleredes, saa Beboerne ikke maatte have Samkvem med andre, men
ellers kunde passe deres daglige Dont som sædvanligt. Dette gik godt
nok i Førstningen, men efter en 14 Dages Forløb sporedes der plud
selig en kendelig Modstand4 mod de foreskrevne Lægemidler, og det
viste sig saa, at det var en udensogns boende klog Kone, der var be
gyndt at drive sit Spil i hans Menighed. Det lykkedes imidlertid
Præsten at faa fat baade i et Brev fra hende, hvoraf man fik nogen
Oplysning om hendes Virksomhed, og en af hendes Recepter, og med
øjeblikkelig Indsendelse af begge Del til Stiftamtmand Güldencrone
i Aarhus3) gjorde han da Rede for, hvad han ellers mente at vide
om hende.
Hun hed, meddelte han, Hosiana Maria Hesse og boede i Dyrbækhuset (Gesing Sogn) i Fjeld Skov mellem Randers og Grenaa, og
selv om han ikke personlig kendte til hende, havde han dog nok
hørt om hende og hendes taabelige Kure i Almuen - ja vist ogsaa
i andre Kredse - hvor man i Enfoldighed tror, hun har faaet allernaadigst Tilladelse til at praktisere. Men da Kvaksalveri baade er
ulovligt og strafbart, maa det, ikke mindst naar det drejer sig om
en Sygdom som den foreliggende, der »interesserer« det offentlige
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og delvis behandles af det offentlige, være endnu mere ulovligt og
uanstændigt. Derfor anser han det som sin Embedspligt ifølge Loven
at gøre Indberetning om disse Ting til Stiftets højeste Øvrighed, hvis
Nidkærhed i at hævde Lov og Ret i sin Virkekreds og »soutenere«
sine Embedsmænd i deres Arbejde er noksom bekendt, saa han er
af den Overbevisning, at han med Varme vil tage sig af denne Sag
og foranstalte Kvinden justitialiter tiltalt for dette og hendes øvrige
Kvaksalveri og ved eksemplariter Afstraffelse Menneskeligheden betrygget for hendes afsindige Kure.
Vedlagt fulgte den kloge Kones Skrivelse til en Patient: »Efter
Vedkommendes indstændige Begjæring - i Hensen (til) En Chri
stens Pligt har jeg ladet mig Nødsage til at tage mig af Overbrin
gerens Forfatning (saa vidt som for denne Tid er muligt). Jeg hver
ken kan eller bør sige dem enten frie eller ufrie, før end den behørige
uddrivende Prober Drik er brugt og oplyser os Tingen, men jeg har
ordineret den Rette Præservativ, sc. (d. e. nemlig) befrielses Drik,
som Manden med kone og børn skal bruge, ogsaa indestaar jeg for,
at intet Menniske Ved Deres (Sømmeligt omgang:) Enten i eller
uden Huset kand tage skade. Naar Prober Drikken er brugt, haaber
jeg, Tingen oplyser sig selv - med Udslet i Panden - og paa Brystet
etc. Dette vil jeg Vidkendes saa i Sandhed at være: Massina Maria
Hesse, fød Hollænder, Dyrbækhuset«.
Recepten lød paa 1 Pund Hyrdetaske (3 Rdl.), 3 Pund Enebær
(2 Rdl.), 1/4 Pund Lakridsrod (1 Rdl. 2 Mk.), Modgiftessens (2
Mk.) og Enebærolie (2 Mk.). Det mærkelige ved den er, at den er
skrevet paa Latin, thi at Md. Hesse skulde kende noget til det Sprog,
kan man jo godt se bort fra. Forklaringen er muligvis, at det har
været en gammel Apotekeropskrift, som hun paa en eller anden
Maade er kommet i Besiddelse af, eller at hun har faaet en Apoteker
til at oversætte Navnene paa de‘ Urter, hun brugte, til Latin for der
med at kunne gøre mere Indtryk paa Folk. Det første er maaske det
rigtigste, da hun ellers ikke synes paa nogen Maade at have agiteret
for at skaffe sig Patienter.
Et lignende Brev om Md. Hesse - der, som Præsten kunde have
set ved at studere hendes Underskrift i Brevet til Patienten lidt
nøjere, slet ikke hed Hosiana - blev sendt til Amtmand Føns i Ran
ders4), der som Ejer af Løvenholm Gods, hvorpaa hendes Mand var
Skovrider, ogsaa maatte tænkes at være interesseret i Sagen. Det var
han utvivlsomt ogsaa, men ganske vist næppe paa den Maade, Pastor
Hyphoff antog, idet han, der kendte hende, ikke ønskede at bringe
hende i Forlegenhed.
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Stiftamtmand Güldencrone saa imidlertid anderledes paa det, thi
d. 28/8 tilskrev han Føns om at indlede en Undersøgelse i Over
ensstemmelse med den til ham indsendte Klage, og denne Befaling
kunde denne som Embedsmand ikke andet end efterkomme, saa Føl
gen var, at Md. Hesse indkaldtes til at klare for sig ved S. Hald
Herreds Ret d. 29/9. Man forlangte her af hende, at hun skulde gøre
Rede for sit Forhold til det Brev og den Recept, Pastor Hyphoff
havde indsendt, og om hun vedkendte sig dem, da forklare, paa hvis
Opfordring hun havde skrevet den sidste, hvad Sygdom det var,
den skulde bekæmpe, og om hun havde Tilladelse til at prak
tisere. Ligeledes blev hun tilspurgt, om hun tidligere havde været
straffet.
Forelagt disse Spørgsmaal maatte. Md. Hesse indrømme, at hun
havde taget en Bondefamilie i Lyngaa i Kur og ordineret Lægemidler
for den. Men hun undskyldte sig med, at det kun var sket efter stærkt
Pres, og hun erklærede, at det var første Gang, hun var anklaget for
en Forseelse af denne Art. I Henhold til det saaledes oplyste var det
klart, at hun havde overtraadt Forordningen 1794 og gjort sig skyldig
i Kvaksalveri, men da det var første Gang, hun stod for Retten,
nøjedes Dommeren, Herredsfoged Stadfeldt5) med at ikende hende
en Bøde paa 20 Rdl. til Gesing Sogns fattige.
Denne Dom vakte imidlertid stor Utilfredshed paa hendes Hjem
egn, og Sognefoged Jacob Hansen, Gesing, og fire andre Mænd gav
derfor kun Udtryk for Folkestemningen, naar de i en skriftlig Erklæ
ring henledte Opmærksomheden paa, hvordan hun for »ungefæhr
16 aar siden« havde kurerët en af alle opgivet vattersotig Mand, lige
ledes flere, der var meget medtagne af Gigt, og en Mand med »forraadnet Haand« og store Huller i Panden. Pastor Brahms6) bevid
nede, at Underskriverne var gode og troværdige Folk, og tilføjede
for sit eget Vedkommende, at Md. Hesse var en fornuftig og ret
tænkende Kone, der uimodsigelig som Kvinde var i Besiddelse af
sjældne Kundskaber, og at hun havde udført heldige Kure for Kræft,
venerisk Sygdom og andre farlige Tilfælde, saa det var ønskeligt,
hun undgik at blive straffet for Kvaksalveri. Ligeledes understre
gede han, at hun villigt og oprigtigt hjalp dem, der søgte til hende,
og hun skuffede ingen med falsk Haab eller mistrøstede dem ved at
gøre deres Tilstand værre. Fattigfolk gav hun tidt de Lægemidler,
de behøvede, uden Betaling.
De følgende Aar indløb der ingen Klager over Md. Hesse, hvad
dog ikke vil sige, at hun havde indstillet sin Praksis, thi Folk ved
blev at komme til hende med deres Skrøbeligheder, og naar de da
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trængte haardt ind paa hende og forlangte hendes Hjælp, endte det
ofte med, at hun gav efter og foreskrev dem en af de Kure, hun selv
troede paa. At dette var risikabelt efter Dommen 1812, synes ikke
rigtigt at være gaaet op for hende; maaske har hun ogsaa tænkt, at
hendes Husbond, Føns, der var hende velsindet, nok kunde beskytte
hende, eller hun har ment at. være i Stand til at afparere et muligt
nyt Angreb fra Øvrighedens Side, om det kunde lykkes hende da
at forelægge den Attester fra sine Patienter om deres Helbredelse. Af
dem var hun nemlig efterhaanden kommet i Besiddelse af mange,
men desværre for hende skulde det vise sig, at de, da Lynet 1818
atter slog ned, ikke hjalp hende det mindste. Derimod kan det have
sin Interesse at se lidt paa nogle af dem, da de giver ganske god Op
lysning om hendes Patienter og deres Sygdomme.
De fleste stammer fra Tiden 1812-19, nogle refererer sig dog og
saa til tidligere Aar. Saaledes en Erklæring fra Skolelærer og Kirke
sanger Jens Sveigaard, Søby, der 1796 opholdt sig nogle Maaneder
hos Md. Hesse for »Benflod« (Aareknuder ?) fra Knæ til Hæl og
hos hende blev helbredet for sin Lidelse, mens hverken Regiments
kirurg Sørensen eller Doktor Müller eller nogen anden havde kun
net hjælpe ham. Deres Behandling havde snarere gjort hans Tilstand
værre. Og Præsten i Aalsø kunde bevidne, at en fattig Pige fra hans
Pastorat, ogsaa med en Benlidelse, 1799 var blevet hjulpet af hende
i Løbet af nogle Uger, »thi i Almuen søger man helst til dem, som
uden at være autoriserede har erhvervet sig Øvelse i at kurere de
blandt Almuen i Almindelighed gængse Tilfælde«. For det samme
hjalp hun 1807 en Tømrer i Randers, saa han blev helt rask, mens
Lægerne intet havde kunnet udrette.
Mange Patienter led af Gigt. En Mand fra Vedslet fortæller, at
han 1798 havde »lagt« som Husar, men derved paadrog han sig
Gigt og maatte paa Sygehuset, sig selv til stort Besvær og uden
at komme sig. Men efter at have taget Md. Hesses Mediciner var
han bleviet fuldstændig rask, og hun vilde ingen Betaling have
af ham, da han havde været Soldat. Rasmus Jørgensen, Bjerre, hav
de 1814 været saa daarlig, at han ikke kunde arbejde, og om Nat
ten maatte han sidde op hele Tiden, saa havde Md. Hesse ikke
været, var han omkommet i sin Elendighed. Af samme Sygdom
havde Knud Petersen, Hornbæk, været i den Grad angrebet i hele
Kroppen, at han hverken kunde gaa eller staa og var i stærke Smer
ter, men hun havde lykkeligt kureret ham (1813).
Peder Jensen i Værum havde Kræft i Læben, men turde ikke gaa
til Læge, da en Broder med en lignende Sygdom havde lidt meget
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ved, at en Doktor skar i ham, og han i tre Uger ikke fik andet at
leve af, end hvad han »kunde inddrikke med en Pennefjer«. Han
selv søgte saa efter Anbefaling af en Præst i Randers til Md. Hesse,
der afviste ham to Gange, fordi hun netop var blevet dømt ved Ret
ten (1812), men da han kom igen tredie Gang med en Hilsen fra
selve Amtmand Føns, gav hun efter og tog ham i Pleje. Det skete
med et Plaster paa Knuden, som vel gav Smerter de første Dage, da
Rødderne løsnede sig, men efter en Uges Forløb kunde han rejse rask
hjem. Hun vilde ingen Betaling modtage derfor.
Ogsaa Hans Christensen i Vindblæs kurerede hun for Læbekræft
ved et enkelt Plaster, mens han før i lang Tid havde søgt Doktor
Holm i Randers, der hver Dag skiftede til et nyt, og det havde væ
ret meget pinefuldt (1819). Landinspektør Winther, Flamsted, kunde
bevidne, at Md. Hesse havde helbredet hans Hustru for en Sygdom i
hendes Bryster, som han frygtede var Kræft, og som Lægerne ikke
kunde hjælpe hende for; tværtimod var hun blevet daarligere ved
deres Kure (1812).
Adskillige beretter om, hvordan hun ogsaa havde Held med sine
Mediciner mod en venerisk Sygdom, som synes at have været tem
melig udbredt i Østjylland. Saaledes Niels Nielsen, Hadsten, som
hun kurerede, efter at han først forgæves havde søgt Hjælp mange
Steder for sine gyselige Smerter (1813), og Anders Krag i Lem, der
i Løbet af 5 Uger sammen med sine Husfolk genvandt Helbredet
efter af hende at være blevet forsynet med »Befrielsens Medikament«.
Mikkel Mikkelsen, Gangsted, havde i Forvejen søgt alle Læger i
»Gestriktet« for sin Datter angaaende en ubetydelig Ting, »som ikke
blomstrede i de spæde Aar«, men siden i de »vogsne« gav streng
»Lyde og Uro«, men »Gud alene Ære og Pris for den gode og vel
oplyste Madamme, Fru Skovrider Hesse, Dyrebækhus ved Løvenhollem«, thi efter Behandling hos hende havde Pigen nu været rask
i 3 Aar, »som vi haaber, maa blive varende« (1816). For tre Aar
siden og for gode Ord og kun »liden Belønning« genvandt Snedker
Hansen i Mosebjergs Hustru sit Helbred hos Md. Hesse. Bedringen
begyndte paa tredje Dag, mens hun stadig blev daarligere hos Læ
gerne i Horsens trods de store Udgifter til dem, thi de saa mere
efter Pengene end efter at hjælpe hende. I den Anledning havde
han været i et meget ubehageligt Forhør paa Raadhuset, men kunde
kun vedstaa, at hun havde hjulpet dem (1818).
Ligeledes hjalp hun med svage Midler og for næsten ingen Beta
ling Josef Brøcher fra Randers mod Ringorm (1816), og Chr. Ras
mussen, Voldum, der led af Brystsyge, blev først rask, da han var
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blevet vejledet til »dette ædle Menneske«; en Pige fra Væth, der
havde mistet sin Forstand, faldt til Rolighed ved hendes Lægemidler,
det samme var Tilfældet med Jørgen Jensen, Stourup, saa Skolelærer
Revsgaard i Klejs vistnok talte paa alles Vegne, naar han i Anledning
af sin Broders Helbredelse for en indvendig Sygdom erklærede, at
hun havde »Kendskab til Tingene«, og at det ikke var Kvaksalveri,
hun drev (1816).
Man faar gennem Attesterne et stærkt Indtryk af, at Md. Hesse
som før antydet ikke selv har været ude om at skaffe sig sine Patien
ter. Det har tværtimod været dem, der opsøgte hende, men da hun
lader til at have været en velmenende og godhjertet Kone, som gerne
vilde hjælpe, har hun sagt ja til at tage dem under Behandling, ikke
med »overnaturlige« Kure, mens efter de gamle Husraad med deres
Anvisninger paa Salver og blodrensende Drikke, som hun selv sto
lede paa, og som hun paa en eller anden Maade, vi ved ikke hvor
dan, havde lært at kende. Og da der var mange, som følte sig hjul
pet af hende, var der intet underligt i, at ogsaa fjerntboende - og
det ikke Almuefolk alene - søgte hende om Raad og Bistand, og at
hun fik et stort og taknemmeligt Klientel. At Folk kunde forsikre, at
de af hende var blevet helbredet baade for Kræft og venerisk Syge,
maa staa for deres egen Regning og tages som et Udtryk for, hvad de
selv mente at fejle, mens de i Virkeligheden har lidt af noget andet,
der kunde »sættes væk« ved hendes Husraad. Derimod lyder det
ikke usandsynligt, at hun ved en rolig og ligevægtig Optræden har
kunnet være noget for nervenedbrudte Mennesker, saa de atter blev
sig selv. Hun har da haft dem - som ogsaa andre Patienter - boende
hos sig for helt at kunne tage sig af dem. Underligt er det at høre,
hvor mange der i Forvejen forgæves havde været ved Læger og først
blev helbredet, da de kom til Md. Hesse. Hvad Betalingen angaar,
har hun ikke taget det saa nøje med den, og Smaafolk forlangte hun
lidet eller intet af, saa man ser, hun ikke praktiserede for at tjene
Penge. Dette fremgaar ogsaa af Skiftet efter hende; det viser, at hun
ved sin Død kun sad i meget jævne Kaar.
1818 blev Md. Hesse for anden Gang anklaget for at have drevet
ulovlig Lægevirksomhed, nærmest foranlediget ved, at hun havde
behandlet en Karl fra Vendsyssel for venerisk Syge, uden at det havde
hjulpet. Maaske tilskyndet af sin Velynder, Amtmand Føns, forsøgte
hun at besværge Stormen ved at indgive en Ansøgning til Kongen
dels om Tilladelse til fremtidig at behandle denne Sygdom, dels om
Bortfald af den allerede incaminerede Sag. Hendes Stilling s vække
res imidlertid ved, at Føns netop dette Aar blev suspenderet fra sit
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Embede paa Grund af mislig Omgang med offentlige Midler, og hun
opnaaede da ogsaa kun at hente sig Afslag paa det, hun bad om.
Det eneste, der skete var, at Sagen trak i Langdrag og først kom til
Realitetsbehandling for Retten i 1819.
Md. Hesse var indkaldt til Afhøring d. 1/3, men i hendes Sted
mødte Prokurator Winding7), der erklærede, at naar hun var ude
blevet og ikke havde anmeldt dette, havde det sin Aarsag i, at hun
var en baade gammel, skrøbelig og fattig Kone og boede langt fra
Byen. Han krævede nu paa hendes Vegne Karlen fra Vendsyssel af
hørt, om han havde noget at klage over, og om han havde givet
hende de rette Oplysninger om sin Tilstand. Hun mente selv, hen
des Kur var den rette, og at hun netop ud fra Forordningen 1794
ikke kunde dømmes for Kvaksalveri,' selv om hun ikke havde haft
Tilladelse til at behandle Manden. Skulde der imidlertid rejses Til
tale mod hende, anmodede hun om at faa en Defensor beskikket,
eftersom hun ikke selv havde Raad til at antage en. Hun var i Stand
til at kunne fremlægger »flere Snese Attester«, der talte til hendes
Fordel. Retten tog for saa vidt Hensyn til Windings Indlæg, som Md.
Hesse fik en Forsvarer bevilget. Han hed Ammitzbøl8), og han
fremførte vistnok, saa godt som det var muligt, hvad der kunde si
ges til hendes Fordel, mens Prokurator Jensen9) som Aktor krævede
hende strengt straffet.
Ammitzbøl hævdede som Winding, at Kvaksalveriloven ikke kun
de anvendes her, da Md. Hesse aldrig havde skadet nogen ved sin
Virksomhed, ligesom han henviste til 47 fremlagte Attester, der talte
deres eget Sprog og overflødiggjorde flere Vidnesbyrd: Han indrøm
mede, at hun burde have haft personlig Kontakt med Karlen fra
Vendsyssel, før hun foreskrev noget for ham, men da han havde for
sikret, at det var venerisk Syge, han led af, troede hun ham og gav
ham den Medicin, der havde reddet mange andre, saa naar han ikke
var blevet rask, kom det af, at han havde givet hende for daarlig Be
sked om sin Tilstand. Han henstillede derfor, at hun kun tilpligtedes
at betale 20 Rdl. til Gesing Sogns fattige samt Sagens Omkostnin
ger, hvori ogsaa »et billigt Salær til mig«, men iøvrigt frifandtes for
Aktors Tiltale. Skulde Retten dømme hende anderledes, erklærede
han ved allerunderdanigst Begæring til. Hans Majestæt at ville an
drage om en skaansom Behandling af hende, der var en aldrende,
svag og fattig Kone, som uegennyttigt havde reddet manges Liv og
Helbred.
Dommen, der faldt 14/6, gik imidlertid Md. Hesse imod. Den tog
intet Hensyn til Attesterne, men alene til, at hun mod Forordningen
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1794 havde fusket i Lægekunsten, og da hun tidligere havde været
dømt for denne Forseelse, maatte hun nu denne Gang ifølge Loven
straffes paa Kroppen og ikendes 1/^ Aars Forbedringshus, der dog
efter en Forordning af d. 12/6 1816 forandredes til 6 Gange 5 Dages
Vand og Brød.10). Havde hun været 60 Aar, vilde hun være sluppet
med simpelt Fængsel, men hun var kun 54, ligesom Dommeren ikke
kunde tage Hensyn til hendes paastaaede Svagelighed, da den ikke
var bevist. Sagens Omkostninger sattes til 16 og 6 Rdb. Sølv til hen
holdsvis Anklager og Forsvarer.
Ved Ansøgning lykkedes det dog Md. Hesse at undgaa den haarde
Straf, hun var blevet idømt, og man maatte da have forventet, at hun
nu forstod sin Stillings Alvor og indsaa, at hun, om hun vedblev at
hjælpe andre med sine Medikamenter, atter vilde blive sat under
Tiltale, men det gjorde hun ikke. Hun kunde stadig ikke sige nej
til Folk, naar de kom til hende, og for saa vidt var hun selv Skyld
i, hvad der fulgte.
1821, altsaa kun to Aar efter, indsendte* Distriktskirurg Wellerop
i Grenaa11) en Klage over hende til Stiftsfysikus Willemoes i Aar
hus12), som lod den gaa videre til Stiftamtmand Rosenørn13). Hun
beskyldtes heri for igen at have genoptaget sin Lægevirksomhed og
bl. a. haft nogle navngivne Mænd fra Djursland i Kur, og Følgen
var, at der nu for tredie Gang blev rejst Sag imod hende.
Md. Hesses Helbred var imidlertid paa dette Tidspunkt vaklende,
og hun mødte derfor ikke til den Afhøring i Randers, som Herreds
foged Reiersen14) flere Gange lod hende indkalde til, saa Retten tilsidst blev sat paa Løvenholm. Her indrømmede hun da, at hun havde
haft Sognefoged Anders Rasmussen, Rønde, og Gaardmand Rasmus
Andersen, Torsager, under Behandling hjemme hos sig selv og lige
ledes en Husmandsdatter, men det var, fordi hun var blevet plaget
og overhængt, indtil hun lovede at tage sig af dem. Sognefogden
havde hun foreskrevet noget til at komme paa Brændevin, det var
et gammelt Middel mod Kolik, og paa lignende Maade havde hun
handlet med andre Patienter, der var kommet til hende. Men hun
protesterede mod, at dette skulde være nogen Forbrydelse, desuden
henviste hun altid dem, der søgte hende, tiJ Lægerne, og føjede dem
kun, fordi hun ikke kunde blive fri for dem. løvrigt henviste hun til
de Attester, som allerede havde været fremlagt under Retssagen i
1819; hun mente, de vidnede til Gunst for hende og viste, at hun
ikke havde skadet det offentlige ved sine Kure.
Prokurator Jensen, der atter optraadte mod hende som Anklager,
hævdede imidlertid, at hun nu med dette havde indrømmet sin Lov-
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overtrædelse, og eftersom hun to Gange før havde været dømt for det
samme, paastod han hende efter Forordningen ikendt 12 Maaneders
Forbedringshusstraf. Forsvareren, Prokurator Halvorsen15), turde vel
ikke benægte, at hun havde handlet imod Loven, men hun var ikke
strafbar efter den, da den kun var rettet mod »de ukyndige i Læge
kunsten«, ved hvis Kure Folk mister deres Sundhed og Førlighed,
mens hun havde helbredet mange, selv hvor Læger havde maattet
give op. Hendes Fejl var, at hun ikke havde godtgjort sin Duelighed
for Myndighederne og gennem Kancelliet faaet Tilladelse til at prak
tisere. Derfor burde hun, ogsaa af Hensyn til sin Alder og Svagelig
hed, kun idømmes 2 Gange 5 Dages Vand og Brød foruden Udredel
se af Sagens Omkostninger.
Herredsfoged Reiersen fulgte imidlertid Aktor, idet han d. 16/11
1821 kendte hende skyldig, fordi hun under Navn af Husmidler
ulovligt havde ordineret Mediciner, hvis Virkninger hun som ukyn
dig i Lægekunsten ikke var i Stand til at bedømme. At hun dermed
ikke havde skadet andre, men helbredt dem, kom ikke Sagen ved,
som ene handlede om hendes Forhold til Forordningen af 1794, og
dens Forbud mod Kvaksalveri havde hun overtraadt. Hun maatte
derfor nu ifalde en Straf paa 12 Maaneders Forbedringshus ; at hun
slap saa let i 1819, kunde ikke nu bevirke nogen Formildelse af Dom
men. Aktor tilkendtes 4, Halvorsen 2 Rbd. Sølv i Sagsomkostninger.
Og denne Gang var der ingen Pardon; Md. Hesse blev sendt til Vi
borg for dér at afsone sin Straf.
Siden høres der intet om, at Md. Hesse har haft Sammenstød med
Domstolene, hvad vel maa tages som Tegn paa, at hun har afvist
alle, der søgte hende, og at Folk ogsaa forstod, hvor risikabelt det
var for hende at give efter for deres Bønner. 1821 var hun blevet
Enke, men vedblev at bo i Dyrbækhuset sammen med en ugift Søn
og en Datter. To andre Døtre var gift, den ene med en Smed i Brams
lev, den anden med Mølleren i Ryomgaard.
Hun døde 1830, 65 Aar gammel. Skiftet efter hende16) oplyser,
at der paa Stedet forefandtes en sort Hest og en brun Hoppe, vurderet
henholdsvis til 14 og 10 Rbd., desuden en blakket og en sort Ko, en
Kvie og en Kalv (13, 7, 5 og 1 Rbd.) samt 8 Faar, hvoraf et var
sygt (7 Rbd.). Der var ogsaa 7 Bistader, men dem var man fælles
om med en anden (3 Rbd.). Boets samlede Værdi var ansat til i alt
98 Rbd. 3 Mk. 4 Sk.
Md. Hesse havde ikke spundet Guld ved sin Hjælpsomhed mod
andre.

Sydøsthimmerlandsk snedker fra Ommersyssel
AF CARL RAASCHOU

en attende november 1829 maatte den næsten firsaarige præst
i det sydøsthimmerlandske Als sogn og tidligere provst for Hellum-Hindsted herreder, Thøger Larsen Haugaard, ved aftenstid gøre
den halve mil lange tur fra sin præstegaard til den lille bondelandsby
Odde allersydligst i sognet for her i et lille fattigt hus at vie to men
nesker, begge ude over den allerførste ungdom. Det var brudens for
ældre, et gaardmandspar fra byen, som havde modsat sig, at deres
da otteogtyveaarige datter giftede sig med en tilflyttet fremmed sned
ker, otte aar ældre end pigen. Nu tog de to kærestefolk, begge over
fuldmyndighedsalderen, sagen i egen haand og holdt i den tidlige
novemberaften hjemmebryllup. Dette, at en bondedatter dengang
turde udsætte sig for alt det, som fulgte med ikke at gøre standsmæs
sigt gifte, kan kun vise, hvor alvorlige hendes følelser overfor den
fattige snedker maa have været. Hendes egen slægt fyldte dengang
næsten det halve af den lille bondelandsby paa vel ialt kun en halv
snes bøndergaarde og nogle faa huse.
Brudgommen, den tilflyttede snedker, hed Anders Bach og skulle
efter senere sigende være en skolelærersøn fra det nordøstlige Ommersyssel. Udbyneder er blevet nævnt; men efterforskning godtgør,
at hvis snedkeren er født her, har han ikke været lærersøn, og hvis
han har været dette, har han ikke været fra Udbyneder. Han skal
være født i 1793 og saaledes seksogtredive aar, da han gifter sig med
gaardmandsdatteren Ane Poulsen, der altsaa var otteogtyve. Hendes
slægt hørte den lille landsby Odde til, og det var ud af denne slægt,
den senere da ret kendte justitsraad Poul Poulsen var. Poul Poulsen
maa være holdt til bogen skønt bondesøn. Han blev jurist og ansat
ved Aalborg stiftamt, men var iøvrigt gennem det meste af sin tid
godsforvalter paa herregaarden GI. Wiffertsholm i Østhimmerland.
Samtidig hermed realiserede han sin drøm om en storgaard i sin
fødeby, købte ihvertfald fire af disse gaarde samt endnu tre i nabo
landsbyen Helberskov, tog ejerne paa aftægt, lagde gaardene ned og
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jorderne sammen til en storgaard, mens en bror, Anders Poulsen,
ejede en anden storgaard, Marienlund, lidt syd for Odde. Den unge
snedkers kone, Ane, maa have været søskendebarn til disse to store
gaardmænd og vel til flere endnu. Hendes fødegaard, som Niels
Poulsen ejede, har dengang ligget, hvor justitsraaden byggede sin
proprietærgaard, Poulsenseje, som stadig ligger her.
Da nu imidlertid dette uønskede giftermaal var en kendsgerning,
ville Niels Poulsen ikke, at hans datter skulle bo tilhuse i et lille,
fattigt udseende hus i sin egen by. Han tilbød sin nye svigersøn at
bygge eget hus paa svigerfaderens jord ikke langt fra gaarden og
bygge det efter eget ønske og for sin svigerfars regning i ét og alt.
Dette hus staar endnu, næsten som det blev bygget i 1832, og vid
ner ikke alene om solidt bindingsværksbygge, men ogsaa om lidt ud
over det sædvanlige, hvad husets indretning og udstyr angaar. Stuerne
er ganske vist ikke store, men loftshøjden er ca. en halv alen over
det dengang almindelige. Huset er rummeligt med stuers antal og
bryggersplads, paa indvendige døre er der ofret haand værksmæssig
omhu baade med forarbejdning og udsmykning, især gerigterne har
forsiringer. Selve bindingsværket er solidt og rigeligt, og endnu fin
des der i vinduerne, som ikke siden er udskiftet, ruder af dengang
anvendt originalt giar. Én ting til med dette snedkerhus - grunden,
det er bygget paa, blev aldrig selvstændig matrikuleret og er det sta
digvæk ikke.
Den Odde-snedker Anders Bach og hans hustru Ane fik i deres
ægteskab fire børn, to drenge og to piger. Elleve maaneder efter giftermaalet fødes drengen Niels Peter Andersen Bach, f. 25. oktober
1830. Herefter fødes den 17. august 1833 pigen Nicoline Anna Kjerstine Andersen Bach, og tredie barn bliver Andreas Andersen Bach,
f. 18. marts 1835. Det er denne søn, som beholder forældrenes hus
til eget hjem, og som i en noget fremrykket giftealder gifter sig med
en enke efter en lodsformand i sognet. Fjerde barn er pigen Larssine
Annette Andersen Bach, der døde i 1858 kun tyve aar gammel. Det
ældste af disse fire børn fra snedkerhjemmet i Odde samt den ældste
datter er flyttet tilbage til deres fars hjemegn i Ommersyssel, og deres
mulige efterkommere vil rimeligt kunne efterspores her. Der er dette
særegne ved alle fire børns fødsel, at de alle er hjemmedøbt og senere
fremstillet i kirken. De følger heller ikke undervisningen i kommu
nens skole sammen med jævnaldrende; deres far underviser dem selv,
og af visse dokumenter ses, at børnene har kunnet skrive. Denne
hjemmeundervisning kan kun tyde paa, at snedkeren i Odde har væ
ret fra et skolelærerhjem, hvor saa dette har været.
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Hos et oldebarn af Anders Bach - død for nu et par aar siden som
gammel kone - fandtes for nogle aar siden et tykt haandskrevet
hæfte uden omslag. Slægtsoverleveringerne ville vide, at det var den
gamle kones tipoldefar, altsaa den omtalte skolelærer, som skulle
have præsteret dette afskrivningsarbejde med sin smukke, gothiske
skrift. Hæftet blev indsendt til Landsarkivet i Viborg, hvor man
kunne konstatere, at skriftet havde tilknytning til en retssag mellem
to herregaarde i sin tid. Domsafskrifterne fra denne retssag havde
man, men her drejede det sig om en udførlig afskrift af sagens præ
misser. saa skriftet var værdifuldt. Det er nu indlemmet i arkiv
samlingerne i Viborg. Den ukendte skolelærer, snedker Anders Bachs
far, skal have været skriver og regnskabsfører for sin egns herregaard, hvilken denne saa har været, og hans omfattende afskrivnings
arbejde tyder paa rigtigheden heraf. Han maa have haft adgang til
herregaardsdokumenterne.
Den Odde-snedkers smukke hus har ikke været jordløst. Hans
kones bror, Lars Poulsen, fik fødegaarden,’ og af de gamle papirer
fremgaar det, at han da har skiftet med søster og svoger ved efter
indhentet ministeriel tilladelse at overlade et par frastykkede mindre
parceller til dem som søsterens arvedel. Dette jordtilliggende har
været stort nok til at holde et par køer paa. Af slægtspapirerne frem
gaar endvidere, at Anders Bachs børn i I860 har skiftet indbyrdes
efter faderens død. Denne har altsaa ikke været nogen egentlig gam
mel mand, da han døde. Mange aar før er hans kone død. Det siges,
at samme Ane Poulsen levede sine sidste aar gaaet helt fra samlin
gen. Maden til hendes hjem blev bragt inde fra gaarden. Hvorvidt
børnene i hjemmet da har været fra haanden, er der intet overleveret
om. Slægten i Sydøsthimmerland efter den tilflyttede snedker og skole
lærersøn fra Ommersyssel er ikkç blevet særlig omfattende, men før
nævnte oldebarn naaede dog, inden hun selv døde, at blive oldemor.
Slægtsleddene, som er navnkendte, er saaledes blevet mange paa min
dre end halvandet hundrede aar.
Hvorledes har nu denne ommersysselske skolelærersøn været som
haandværker? Foruden sit eget hus, bygget helt og fuldt af ham selv,
har han i sin hjemby efterladt sig flere ting af snedkermæssig udfø
relse. Museumskundskaben har studeret disse efterladte arbejder og
er kommet til den overbevisning, at Anders Bach overfor sin egen
haandværker-samtid har været ret konservativ og reserveret, altsaa
alt andet end »moderne«. Dette stemmer godt med hans eget person
lige væsen, han har ikke blandet sig med befolkningen udover dette
at.udføre arbejde for den. Hans børn blev som nævnt ikke døbt og
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navngivet i kirken i forbindelse med gudstjeneste, og senere ved
skolepligtig alder fik de ikke lov at søge sognets skole sammen med
andre børn. Af karakter har den Odde-snedker ikke usandsynligt
været noget af en »haard« mand, ægtefælle og husherre i sit eget
hjem. Vi kan gisne om, hvorfor hustruen rent sjæleligt ikke har kun
net holde til sin menneskelige belastning som hustru og mor, noget
reelt véd vi ikke.
Det sidste og egentlige vidnesbyrd om denne haandværkers liv og
virke sin egentlige arbejdstid igennem er, hvad som endnu findes
af efterladt arbejde. Hos hans kvindelige oldebarn, som var gaardmandskone i sognet, har man efter sigende haft liggende flere ting
af Anders Bachs redskaber, bl. a. høvljern af den udformning, som
efter behandling med saadanne jern gav en fint rillet flade, mest an
vendt som fyldinger i døre og paneler. I en af Odde-gaardene, den
oprindeligt største tilmed, findes der i den nuværende dagligstue
over det hele netop saadanne dørfyldinger i fint rillet udførelse. Gerigterne og rammerne om fyldingerne er der derimod intet usæd
vanligt ved. Hængslerne i disse døre er hjemmesmedede med blad
ind paa dørrammen og her gennemboltet, altsammen den dag i dag
som dengang snedkeren afleverede sit arbejde her, nu langt over
hundrede aar tilbage, og intet er der i vejen for, at dette bygnings
interiør vil kunne sidde her videre, hvis man giver lov til det, maaske
i hundreder af aar endnu.
De riflede dørfyldinger synes det, man mest kan kende Anders
Bachs efterladte arbejde paa. I nabolandsbyen Helberskov findes der
ogsaa saadanne døre i et tidligere stuehus fra en forlængst nedlagt
gaard. Riflerne her er bare bredere, det ophøjede i dem flade, altsaa
ikke den skarpe og fint riflede udformning. Disse døre kan derfor
godt være en anden snedkers forsøg paa at gøre Anders Bach kun
sten efter. Derimod findes der hos en forretningsmand i selve Als
til et soveværelse paa loftet en gammel dør, anvendt netop for dens
særlige fyldingers skyld. Her er dog kun underfyldingen med fin
riflet udførelse, overfyldingen er fornyet og ogsaa forsøgt pyntet
lidt over det sædvanlige, men underfyldingen er umiskendelig af An
ders Bach. Det viser sig da ogsaa, at denne dør er hentet fra et ned
brudt gammelt stuehus i en af Helbérskov-gaardene. Anders Bach
har saaledes arbejdet ogsaa her.
. Et helt andet vidnesbyrd om, at denne snedker har arbejdet tilmed
ret langt borte fra hjemmet, er et efterladt snedkerskrin til baade
værktøj og et vist materiale. Ogsaa dette haandværkerskrin er havnet
hos den omnævnte oldedatter og her fundet for ikke saa længe siden,
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staaende anvendt til at gemme et og andet i og til at hensætte for
skellige ting paa. Skrinet har sin underdel udformet, saa den passer
til at sætte paa langs i datidens almindelige stive vogne. Det halve
af underdelen har en overbygning, udformet som en slags skuffe
darium med skuffer til søm, spigre, bolte, hængsler og flere ting
endnu til brug for en snedker, i arbejde ude. I underdelen som bag
skufferne i overdelen er der plads til større redskaber som koben,
staalstang, økser, save m. v., og aflaaselige laag findes der eller fand
tes der til saavel under- som overdel. Et saadant snedkerskrin har
været overordentlig praktisk for sin mand, akkurat lavet til at stikke
op i en af datidens smalle arbejdsvogne og saaledes at transportere
til og fra arbejdspladsen; men skrinet vidner om, at man dengang
har maattet hente en haandværker og bringe ham tilbage igen.
Anders Bachs snedkerskrin var ikke helt velbevaret, et og andet
var gaaet tabt; men træet var stadig fint, og den oprindelige mørke
brune maling sad her stadigvæk. Aalborg historiske Museum blev
i fjor præsenteret for dette skrin og var straks opsat paa at erhverve
det, hvad ejeren gerne gik med til. Det skulle herefter gennemgaa en
konservering og restaurering og herved genopstaa i sin oprindelige
skikkelse og udformning, blive som nyt, lovede man fra museets
side. Gennem forespørgsler hos Nationalmuseet er det oplyst, at man
intetsteds her i landet har kendt noget tilsvarende snedkerskrin. At
ikke andre haandværkere paa egnen har fundet paa at lave sig lig
nende haand værkerskrin, som man jo maa have set, tyder ydermere
paa, at denne sydøsthimmerlandske snedker fra Ommersyssel ikke
har mænget sig med andre, ikke egentlig har anerkendt kolleger,
men ogsaa i sin næring har passet sig selv. Datiden har ogsaa kendt
til »aristokrater« blandt almuestandens haandværkere.

Større arbejder ved Randers amts kirker 1961-62
VED PROVSTERNE RIISAGER, EXNER, ASMUND OG HEIN

Støvring og Galten Herreders Provsti

Haslund Kirkes hovedistandsættelse er endnu ikke ført til ende.
Bl. a. har nogle sparsomme fund af'senmiddelalderlige kalkmalerier
forsinket arbejdet.
Mellerup Kirkes hovedistandsættelse, der har været under forbere
delse i meget lang tid, er nu påbegyndt.
Den nye Set. Clemens Kirke i Randers indviedes og toges i brug
søndag den 8. september.
Nørhald medflere Herreders Provsti

Som tidligere nævnt staar følgende kirker foran en hovedistand
sættelse: Kousted (med kirkeladen), Kastbjerg, Vindblæs, Hald samt
Udbyneder. Det kan nu oplyses, at i Udbyneder kirke skal alt det
historiske billedskærerarbejde og træværk nærmere undersøges og
nystafferes. Ligeledes skal det eksisterende stoleværk repareres og staf
feres. Sydvinduerne skal fornys med blyindfattede ruder i jernram
mer. Under stolestaderne bliver det gamle bræddegulv erstattet med
nyt trykimprægneret fyrretræsgulv. Nordvinduet i koret bliver til
muret.
Kærby kirke har faaet sit orgel installeret - leveret af orgelbygger
W. Frobenius.
Pougsø og Sønderhald Herreders Provsti

Hørning Kirke: Den afsluttende Etape i den nu snart 4 Aar va
rende Hovedistandsættelse er begyndt. Kirkemaler E. V. Jensen,
Køge, restaurerer det værdifulde Inventar, og Fa. Frobenius er i
Gang med Kirkens Orgel, som vil faa en fornem Placering i søndre
Tværskib. En fuldstændig Beretning om denne usædvanlig interes
sante, vanskelige og kostbare Restaurering bør gøres tilgængelig for
Eftertiden, men den kan næppe skrives før i Slutningen af 1964.
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Holbæk Kirke: Den stadig langsomt fremadskridende Hovedistand
sættelse ventes tilendebragt i Foraaret 1964.
Marie Magdalene Kirke: Under Konservator Egmont Linds Ledel
se konserveres Hvælvingernes Skat af Kalkmalerier. Den øvrige ind
vendige Istandsættelse maa vente, til dette Arbejde er afsluttet. Kir
ken vil antagelig være lukket til langt hen i Aaret 1964.
Lime Kirke: Hovedistandsættelsen er i fuld Gang. Kirkens Vægge
har vist sig særdeles brøstfældige; adskilligt tyder paa, at der har
været Brand inde i Kirken for Aarhundreder siden. Inventaret istand
sættes af Kirkemaler E. V. Jensen. Stort Besvær har det voldt at
rekonstruere den slemt mishandlede Prædikestol.
Gjesing Kirke: Det tidligere omtalte Forslag til Hovedistandsæt
telse er nu godkendt. Arbejdet paabegyndes 1. November 1963.
Essenbæk Kirke: Forslag til ændret Indretning af Kirkens Kor er
godkendt August 1963. Arkitekter: Inger og Johs. Exner.
Djurs Nørre og Sønder Herreders Provsti '

I årene 1959-1962 er Ørum kirke blevet hovedistandsat ind- og
udvendig. Tårnets sydside måtte partielt skalmures, ligesom de fleste
stræbepiller og blytaget fornyedes delvis. Ved istandsættelsen af kirke
rummet skete der en omfattende reparation af gjordbuer og hvæl
vingskapper. Nyt bræddegulv blev nedlagt under stoleværket, og dette
gjordes mageligere; flisegulvet fornyedes delvis. Der installeredes et
luftopvarmningsanlæg. Altertavle og prædikestol blev istandsat af
konservator Mogens Larsen. Arbejdet forestodes af arkitekt Rolf
Graae, Hellerup, med bistand af arkitekt Edv. Thomsen, Randers.
Samlet bekostning: 245.000 kr.
Feldballe kirke kunne i sommeren 1962 tages i brug efter en om
fattende istandsættelse af kirkerummet. Over et gipset loft fandtes et
malet loft med bibelske figurer og skyformationer fra ca. 1700. Dette
loft havde været omlagt og delvis fornyet; det lykkedes dog kirke
maler Georg N. Kristiansen, Silkeborg, at redde tre større partier,
som blev genopsat på et nyt bræddeloft. Nyt bræddegulv blev ned
lagt under stoleværket, og flisegulvet istandsattes. Luftopvarmnings
anlæg blev installeret. Af hensyn til loftsmalerierne fjernedes et or
gelpulpitur; nyt orgel vil blive bygget af Starup & Søn, København.
Kirkens belysning fornyedes. Arbejdet lededes af arkitekt Hans E.
Klithøj, Randers. Samlet udgift: 155.000 kr.
kirke genåbnedes i slutningen af 1962 efter en istand
sættelse, ved hvilken korets blytag blev fornyet, men som iøvrigt mest
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omfattede indvendige arbejder. Også her fik kirken nyt bræddegulv
under stolene, som fornyedes i forbindelse med installation af el
varme. Nyt orgel blev bygget af Frobenius & Co. Altertavle og præ
dikestol blev istandsat af maleren Ernst Trier, der ligeledes forestod
farveafsætning i rummet. Arkitekt var Aksel Skov, Aarhus. Udgiften
beløb sig til ca. 140.000 kr.

Fra museer og arkiver

Kulturhistorisk Museum, Randers
Af museumsinspektør, mag. art. Bjørn G. Stürup

Samlingerne i Kulturhistorisk Museum i Randers er i det for
løbne år blevet stærkt forøget, og herfor kan vi især takke de mange
venner og interesserede, der har bidraget med gaver. Det vil ikke
være muligt her at fremhæve hver bidragyder for sig, men det ligger
mig meget på sinde, at hver enkelt giver af små eller større bidrag
til museets samlinger forstår, at deres gaver ikke alene er modtaget
med stor taknemlighed, men også at de hver for sig er med til at
gøre museet bedre. Bedre i den forstand, at en komplettering af mu
seets studiesamling gør det mere muligt at fremstille et rigtigt bil
lede af kulturudviklingen.
Jeg har dog lyst til at fremhæve en enkelt gave, idet den på væ
sentlige punkter adskiller sig fra alt andet. Det er den uhyre vigtige
samling af almuegenstande, museet modtog fra hr. gårdejer Anders
A. Brask og frue, Kondrup. I denne samling var der en lang række
redskaber til arbejdet i huset, lysestøbning, spinding m. m., der var
en del inventar og mange personlige genstande, hvoraf nogle af sølv,
og endelig var der en stor og meget værdifuld samling tekstiler.
Oftest er sådanne tekstiler jo helt forsvundne, eller de er i hvert fald
stærkt ødelagt, men her er der åragtdele, overtøj, lagner og sengetøj
samt en hel rulle ubrugt olmerdug, og alt i en fuldkommen bevarings
stand. Det kan kun være naturligt at give en sådan stor og veloplyst
samling en særstilling, men museets taknemlighed over en så stor
slået gave bør ikke overskygge den, vi føler for de mindre.
En særlig gruppe gaver kan også fortjene lidt nærmere omtale.
Jeg tænker her på legetøjet, der i store mængder er indkommet til
museet efter et kort indslag i Aktuelt i TV. Det drejer sig om snart
sagt alle arter af legetøj lige fra den længe savnede kæphest til hele
dukkehuse og møblementer, komfurer, byggeklodser, udklipsark, duk
ker og meget mere. Dette tager jeg som en bekræftelse af min tanke
om, at det er museerne, der får det største udbytte af et samarbejde
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med massemedierne. De er uden tvivl interesseskabende og kan ggfre
opmærksom på ting, som museerne regner for kulturhistoriske vær
dier - ting, som ellers i almindelighed ikke antages at have betyd
ning, og resultatet kan kun blive en forøget tilstrømning til museerne.
Denne betragtning kan iøvrigt også udstrækkes til at omhandle turi
sterne. Disse forkætrede mennesker, der udgør en væsentlig del af
museumsgæsterne, er jo for en meget stor del danske fra andre egne
af landet, og er deres interesse for kulturhistorien først vakt ved
museumsbesøg ét sted, vil dette kunne komme deres hjemlige mu
seum til gode. Man må altså efter min mening gøre alt for, at mu
seerne bliver populære i den forstand, at publikum har fornøjelse
og udbytte af at komme der, men det er et uhyre vanskeligt arbejde
at anskueliggøre tingenes sammenhæng på den rigtige måde. Det kræ
ver nemlig et fuldkomment kendskab til alle de enkeltheder, der
skal fremtrækkes - et kendskab, der ofte i dag er mangelfuldt og
kun kan kompletteres gennem stadig indsamling af materiale til mu
seernes studiesamlinger og ved tilbundsgående studier heraf.
Også ved arbejdet i marken kan det ofte iagttages, hvorledes inter
essen spreder sig som ringe i vandet. Mange gange har man set, hvor
ledes en udgravning har lokket nye oplysninger frem, og fra hvert
sted vil der også kunne påregnes flere meddelelser i fremtiden. I de
fleste tilfælde er der jo tale om »sten i marken« eller om skår, der
er fundet ved markarbejdet, og det kan godt være et problem for
museet at overkomme alle anmeldelser. Dette må dog ikke holde
nogen tilbage. - Museet her bestræber sig under alle omstændigheder
på at gennemføre besigtigelser af alle meddelelser, og selv om der
kan gå nogen tid, vil man kunne være sikker på, at der vil komme
en reaktion fra museet. Først og fremmest vil det jo være opgaven
at finde ud af, hvad der er tale om i det enkelte tilfælde. Dette kan
nogen gange afgøres straks, mens man i andre tilfælde må foretage
en mindre prøvegravning, og dermed er muligheden for den større
undersøgelse også åbnet - en undersøgelse, der ofte tager mere tid,
end der egentlig er til rådighed og naturligt lægger beslag på arbejds
kraften. Sådan er vilkårene, idet det jo aldrig er muligt på forhånd
at sige, hvad jorden gemmer, og det har også vist sig, at en stor del
af de bedste fund er gjort ved sådanne undersøgelser, der egentlig
kun startede med en »sten i marken«.
Af de mange spændende ting, der er fremkommet ved museets
undersøgelser i år, skal nogle fremhæves. Således en båd, der blev
fundet ved pløjning i den nu udtørrede Halssø ved gården Sølund.
Den er fladbundet med kraftige stævne og er i og for sig hverken
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Sølund-båden, set fra syd

stor eller mærkelig, men da der vides meget lidt om tidligere tiders
bådebygning, vil der blive gjort et forsøg på at bevare den - even
tuelt også på at restaurere den - og man vil forsøge at få den dateret
nærmere ved hjælp af C-14 metoden.
Ved Galgevang i Kastbjerg sn. fandt gårdejer Anker Jensen et
overordentlig smukt sæt flintredskaber bestående af en stor, tyknakket økse, en mindre, tosidet huløkse og en meget lang og smal mej-
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sel. Stykkerne hører hjemme i en sen del af mellemneolitisk tid
(jættestuetid), og det er lykkedes at sætte dem i forbindelse med en
særlig gravform, »stendyngegravene«, der er blevet erkendt i løbet
af de sidste år. Der er stadig mange problemer forbundet med disse
anlæg, og da der ved en foreløbig undersøgelse, der desværre ikke
kunne udvides på daværende tidspunkt, blev lokaliseret to af disse,
håber museet til næste sommer at få anledning til at foretage en bre
dere anlagt undersøgelse.
Ved vestenden af Stubbesø i den sydvestlige del af amtet fandt en
amatørarkæolog for et par år siden en del skår og andre kulturrester,
der tolkedes som dele af et bopladslag fra stenalderen. Dette bestyr
kedes ved en mindre prøvegravning, og da et par århusianske amatø
rer - heriblandt finderen, skuespiller Jørgen Fønss og isenkræmmer
Erik Øbom, hvis jættelignende indsats må fremhæves - sagde sig
villige til at levere den fornødne arbejdskraft, blev en undersøgelse
sat i gang. Også her bar udgravningen frugt, idet der fremkom en
grav fra tidligneolitisk tid (dyssetid) af’den type, der nomalt be
tegnes »jordgrave« til forskel fra de samtidige dysser. Graven viste
sig at være ret kompliceret i sin opbygning, og den indeholdt en

Stubbesø-graven, fra øst
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mængde sten. Gravbunden var brolagt med flade heller, og ved hver
ende var der større stensamlinger, ligesom der langs siderne af graven
var en stenindramning, der måske har støttet et »tag« over graven.
Dateringen af graven er helt sikret gennem et lerkar - en dysseflaske
- af en form, der kun kendes i denne tidligste del af yngre stenalder.
I graven fandtes iøvrigt et par ravsmykker, og som det vigtigste det, der gør denne grav til et særsyn - lå to kobbersmykker ved gra
vens hovedende. Det ene er det ikke helt muligt at identificere, idet
det ligger under en del af en armknogle og kræver tålmod i labora
toriet, før man endelig kan sige, hvad det er; det andet stykke er en
lille spiralfingerring. Dette kobber - så uanseeligt det er - er blandt
de første metalgenstande, der har nået Danmark på et tidspunkt, der
ligger omkring et årtusinde før, det Blev almindeligt at bruge metal
i den tidlige bronzealder. Også på dette sted håber vi at kunne fort
sætte med en større undersøgelse til næste år. Der er plads til flere
lignende grave, og det kulturlag, der først gav anledning til under
søgelsen, er der heller ikke fuld klarhed over. Der er her grund til
at rette en særlig tak til gårdejer Kaj sen, Nybrogård, der viste os så
stor venlighed under gravningerne - på trods af de gener, der fulgte
med. Det er jo desværre næppe muligt at undgå, at det griber ind
i det daglige arbejde, når et hold arkæologer gennem længere tid
roder i jorden.
Et andet eksempel på dette samarbejde mellem museet og amatø
rer, der arbejder i forståelse med og for museet, kan nævnes fra den
nordlige del af amtet. Snedkermester Martinussen og hans søn, Vagn
Martinussen, havde ved Skellerup lokaliseret et par grave og et bo
pladslag fra romersk jernalder på gårdejer Kaspersens mark. Her
foretog Vagn Martinussen nogle foreløbige undersøgelser, der des
værre ikke kunne føres til ende, før han rejste fra egnen. Imidlertid
henvendte et par højt kvalificerede amatørarkæologer fra København
sig til museet og bad om lov til at være med på en undersøgelse i
ferien, og deres tilbud om hjælp blev modtaget med begærlighed.
De tog med ildhu fat på at undersøge det, der var åbnet af boplad
sen, og de nåede også at få lavet et snit ind i en overpløjet høj på
samme mark. Det viste sig herved, at der i midten af denne høj var
en stendynge, og at bopladsen lå helt op til høj foden, ja ind over
denne. De tre undersøgere bad om lov til at fortsætte næste sommer,
og der er da håb om, at man til den tid vil få at se, hvad der gem
mes under stendyngen i højen.
Dette, at amatører på denne måde stiller sig til rådighed for mu
seet og følger det af mig udarbejdede system for registrering og op-
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måling, er af uhyre vigtighed for museet. Det forøger museets ka
pacitet i høj grad, og selv om sådanne undersøgelser kræver stadige
tilsyn og dermed megen tid, skaber det mulighed for at indsamle
videnskabeligt grundmateriale, der ellers i mange tilfælde ville være
tabt på grund af manglen på tid og arbejdskraft.
På eksercerpladsen ved Mariagervej er der ved militærets velvilje
fortsat undersøgelser i gang. Desværre har de ikke kunnet fuldføres,
og der er måske heller ikke udsigt til, at der indenfor en overskuelig
fremtid vil blive en endelig afslutning af arbejdet. I foregående bind
af denne årbog blev det antydet, at der her skulle være brandgrave
fra romersk jernalder, men ved de senere undersøgelser - bl. a. ved
hjælp af en gymnasieklasse fra Statsskolen under ledelse af lektor
Gnudtzmann - viste det sig, at der i stedet var tale om en boplads
med store brolægninger og rige skårfund. Det ser ud til at være en
regulær landsbybebyggelse, og det vil sikkert være et arbejde, der
kan forlænges i det uendelige, hvis man vil forsøge at udgrave den
nogenlunde komplet. Det kan vel antages, at det er den landsby, der
har haft sin gravplads på højderne, der nu ligger på den anden side
af Mariager landevej på jorden, der tilhører Vasens planteskole. Her
er der iøvrigt fundet en urne i år.
I kvarteret ved Glarbjerg er der også i de sidste år dukket såvel
grave som bopladsrester op - de sidste i umiddelbar tilknytning til
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undersøgelser foretaget af museet i 1959 (jfr. årbogen 1959, s. 79).
Der er nu fremkommet et hjørne af et jordvægshus og en stenbrolæg
ning, der har ligget uden for huset, vel nærmest som en gade. Mel
lem huset og gadebrolægningen fandtes en stensat rende, ret dyb og
flad, men fyldt med en fedtet, sort aflejring - uden tvivl en »rende
sten« til spildevand.
Ved Østervang nær Dalbyneder er der netop i dette efterår gjort
et af de fund, der startede som »sten i marken« og udviklede sig
til noget mere. Der var her, viste det sig, tre gruber - flade nedgrav
ninger i undergrundens 1er, hvoraf den ene viste sig at være resterne
af en lerovn, opfyldt med trækul og stærkt forbrændte sten, hvor
over den rødbrændte 1er fra den sikkert oprindeligt kuppelformede
overdel fandtes nedstyrtet. Fra tidligere tid har man kendskab til lig
nende ovne, men man har før antaget, at de kun har været anvendt
til brænding af keramik. Her kan der imidlertid næppe være tvivl
om, at man har udglødet jern i ovnen, idet den noget større grube,
der stødte lige op til ovngruben, indeholdt et meget betydeligt antal
slagger. Disse slagger var helt udbrændt, men en foreløbig kemisk
analyse har vist, at de består af jern. Dateringen på disse anlæg gives
af de mange lerkarskår, der fandtes mellem slaggerne, nemlig til
første periode af jernalderen lige efter bronzealderens slutning.
De øvrige mange undersøgelser og besigtigelser, der er foretaget af
museet i det forløbne år, må her være uomtalt - men der skal lyde
en hjertelig tak til alle museets hjælpere og meddelere og et håb om,
at der i fremtiden vil blive mange anledninger til fortsat samarbejde.
Inden for museets mure er der fortsat aktivitet, der dog hæmmes
noget af pladsmangel og den nu sikre viden om, at museet skal rives
ned og afløses af et nyt og bedre hus. Man bruger jo nødigt den
kostbare tid til større nyopstillinger, når det kun kan blive for en
kort periode. Til gengæld er der fuld gang i planlægningen af sam
menpakning og flytning - alt skal jo for en tid pakkes ned, men intet
må pakkes sådan, at der ikke kan føres stadig kontrol med det, og
alt skal kunne behandles også i den periode, hvor museet tilsyne
ladende ligger stille. Den nye udstilling skal jo også kunne forbere
des, mens de nye lokaler bygges. Dette og projekteringen af indret
ningen i det nye hus er et uhyre tidrøvende arbejde, der kræver me
gen omhu - fejltagelserne skulle jo helst ikke være mange.
I forhallen har der været et par mindre udstillinger. Bl. a. en, der
omhandlede navne- og læreklude og en om sølvtøj, hvor man har
lagt vægt på at illustrere stiludviklingen i nogle af de almindeligste
former. Hertil vil der fremkomme et lille katalog, der er blevet til
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ved velvilje fra en lang række af byens borgere. Disse har givet til
skud til et nyoprettet fond, hvis formål er at muliggøre indkøb af
gammelt Randers-søvl til museet. Det viste sig nemlig, at museet på
grund af kapitalmangel ikke var i stand til at hjemføre et meget
værdifuldt stykke, der var udsat til auktion. Den omtalte fond (der
med tak modtager bidrag fra enhver) skal forhindre en lignende
situation i at opstå ved anden lejlighed.
Endelig skal jeg benytte lejligheden til at takke alle de, der har
vist interesse for museets samlinger. Dette gælder de besøgende og
ikke mindst de videnskabsmænd, der også i år har besøgt museet og
arbejdet med museets sager.
Randers byhistoriske arkiv

Det kan vist siges, at det forløbne år har været usædvanlig godt
med et stort antal besøgende, både Randers-folk og tilrejsende med
rod i gamle Randers, med mange henvendelser fra pressen, privat
personer, institutioner og foreninger om oplysninger og bistand og
lån af billedstof og med mange værdifulde gaver - og det hele kul
minerede med den udstilling, som i dagene 24.-27. oktober blev
afholdt på Helligåndshuset i samarbejde med Randers amtshistoriske
arkiv og Randers centralbibliotek, der havde en smuk og nyttig stand
med mottoet »Hvor finder vi det?«.
Borgmester Thingholm åbnede udstillingen den 24. om aftenen,
og derefter talte museumsdirektør Riismøller, Aalborg, dygtigt og
livligt om »Skriften, billedet og tingen«. De følgende to formiddage
var der besøg af en række klasser fra skolerne. I øvrigt var den 25.
væsentlig koncentreret om det amtshistoriske arkiv og den 26. om
byhistorien. I alt var udstillingen besøgt af ca. 900 mennesker.
Byhistorisk arkiv udstillede væsentligt gamle gadebilleder samt spe
cialsamlinger om musikliv, sport, folkeliv, kongebesøg og et udsnit
af de værdifulde teaterbilleder (flere med dedikation), som blev red
det fra teaterruinen efter ødelæggelsen under besættelsen af tyske
håndlangere. Endelig en del opmålinger fra nu nedrevne eller truede
gadepartier, bl. a. udarbejdet af elever fra teknisk skole, samt en sam
ling af de ældste Randers-kort.
Ind imellem var der filmsfremvisning og korte foredrag. Således
talte landinspektør Schrøder om de gamle Randers-kort og under
tegnede om Vestergraves historie.
Med den velvilje, hvormed udstillingen blev modtaget, og de man
ge kontakter, den gav, vil det være ønskeligt, at en gentagelse ikke
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skal vente for længe på sig. Byhistorisk arkiv vil da kunne udstilid
helt andre emner f. eks. med vægten lagt på personbilleder og in
teriører fra gamle Randers-hjem.
Det vil være umuligt at nævne alle modtagne gaver, vi må nøjes
med at bringe de mange givere en varm tak. Det er givet, at meget,
der tidligere ville være gået tabt, nu havner på arkivet, menigmand
forstår, at det her er sikret for eftertiden og virkelig kan blive til
gavn. Et lille billede eller andet, som giveren finder uanseligt, viser
sig at kunne have stor betydning.
Følgende tilvækst til arkivet bør nok fremhæves: Papirer m. v.
vedrørende den sidste offentlige trommeslager (»Tambur«) i Ran
ders med bl. a. instruks for tamburen og fortegnelse over udtromningsstederne i byen - instruks for gadevægterne 1839 samt doku
menter vedrørende borgervæbningen og vedrørende det borgerlige
indrulleringsvæsen - begyndelsen til en samling af sange og musik
stykker komponerede af Randers-borgere - billeder af de første mo
torkøretøjer i byen og en beretning fra den første kørelærer om
motorkørslen i de første år - en forøgelse af samlingen af stålbånd
med erindringer, indtalt af overlæge Chr. Langballe, der døde I960,
89 år gammel.
Fra Randers Rebslaaeri er de sidste tre år som nytårshilsen mod
taget grammofonplader, indspillet af Randers byorkester, her bl. a.
den gamle Randersmarch fra 1698.
Fovl v. Spreckelsen.
Hobro Museum
Af bestyrer Svend Søndergaard

Hobro Museum har i det forløbne år fortsat arbejdet med konser
vering af museets jern- og trægenstande, men der er endnu lang
vej tilbage.
Hobro byråd har forhøjet kommunens tilskud til museet med 500
kr., så tilskuddet nu andrager 3000 kr. om året, hvilket er af stor
betydning for museets økonomi.
Regner Pedersen, Nysum, har på Holger Jensens mark i Krogen
udgravet en grav, som indeholdt en bronzealderurne med aske og
brændte ben.
Til museets sølvsamling er der købt et hovedvandsæg, der er for
met som en vase fremstillet af sølvsmed J. Chr. Bernbaum, Hobro
(1824-1859).
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Af gaver har museet modtaget en salmebog, et billede af Hobro,
blade til sjælens lægedom i udskåret ramme, seks prospektkort med
motiver fra Hobro fra år 1890, en ildklemme af jern, en lysehol
der af træ med vokskerte, gamle mønter og pengesedler, en sukker
tang af jern samt en pige-konfirmationsbluse fra år 1900.

Djurslands Museum, Grenaa
Af overlæge Ejnar Hovesen

Det går stadig støt frem med museets udbygning. Efter at det
årlige tilskud fra Grenå kommune blev forhøjet fra 500 kr. til 4000
kr., har museet inddraget en stor lejlighed, som tidligere var udlejet
til beboelse. Dette vil give en meget væsentlig udvidelse. Foreløbig
har man istandsat stueetagen, idet man påtænker at indrette den for
historiske afdeling i to af de største rum. Foruden lejligheden kom
museet til at disponere over en garage, sqm er blevet lagt til den
gamle vognport. De gamle vogne og især museets ret anselige sam
ling af gamle brandsprøjter kommer nu smukt til deres ret.
Takket være meget venlig økonomisk hjælp fra byens pengeinsti
tutter er det lykkedes at få installeret fjernvarme i museumsbygnin
gen - et meget stort fremskridt i bestræbelserne for at bevare sam
lingerne bedst mulig.
Der er i årets løb modtaget en del gaver af forskellig art.

Mariager Museum
Af Agnete Sparle

Museet har i sæsonen 15. maj-15. september haft ca. 2400 besø
gende. Af Mariager kommune har museet faaet tilladelse til at bruge
et mindre areal ved havnen som udstillingsplads. Her arbejdes med
opstilling af en jernaldergrav, skubbekværne m. m.
Blandt de gaver, som museet i aarets løb har modtaget, kan næv
nes en blaa silkemantille fra ca. 1840, der har tilhørt familien WedellWedellsborg, og en akvarel af Færgehagen ved Mariager, udført af
landskabsmaler Fr. Rohde (1816-86). Har tilhørt dommer Fog.
Mariager Museumsforenings formand siden 1957, fru Elise Fog,
der er flyttet fra byen og derfor udtraadt af bestyrelsen, er blevet ud
nævnt til æresmedlem af museumsforeningen. Det arbejde, som fru
Fog i disse aar har gjort for museet, har været af afgørende betyd
ning for dets bestaaen og fremgang.

84

Fra museer og arkiver

LVII

Ebeltoft Museum
Af redaktør Poul Hvitved

Ebeltoft Museum har i 1962-63 haft 54.516 betalende gæster, hvil
ket er ca. 4000 færre end året forud. Sommerbesøget har være uæn
dret, men den langvarige vinter medførte, at besøgstallet dalede
stærkt. Antallet af udenlandske gæster er steget med ca. 700 til 9700,
og det største kontingent kom fra USA med 3780 personer.
Blandt større gaver har museet modtaget en stor samling smede
værktøj, således at museet nu er i stand til at indrette en smedie. Af
andre gaver kan nævnes en lerform fra bronzealderen til at støbe
knapper i. Desuden et meget smukt skab fra 1600-tallet og adskillige
husgeråd m. m.
Det byhistoriske arkiv har ligeledes modtaget mange gaver, og man
er i færd med at identificere den efterhånden meget store billedsam
ling. I flere tilfælde har arkivet i år ydet hjælp til slægtsforskere.

Til medlemmerne

il alle 583 medlemmer, thi så mange er vi i Randers Amts histo
riske Samfund; hverken flere eller færre; pr. 30. oktober. Vi er
taknemlige for dette medlemstal, idet det relativt er stort, men un
drer os alligevel over, at der ikke er flere mennesker i Randers amt,
der er interesserede i amtets rige og interessante historie.
Vi er også taknemlige over, at medlemmerne viser den store inter
esse for samfundets arbejde, som de gør. Vi føler, at årsskriftet bli
ver modtaget med spænding og læst med interesse og udbytte, og
vore øvrige arrangementer sammen med Ränders historiske Museum
har været velbesøgte.
Af sådanne arrangementer har vi i årets løb haft følgende: Mu
seumsdirektør Jørgen Paulsen, Frederiksborg, holdt foredrag i januar
måned (udsat fra efteråret på grund af sygdom) om Leonora Kri
stine, årsudflugten gik til Søndersogns kirke i Viborg, hvor sogne
præst Morsing og kontorchef von Spreckelsen fortalte om kirken og
om maleren Thrane, og til Asmild kloster, hvor museumsinspektør,
mag. Peter Seeberg fortalte klosterkirkens og klostrets historie, og
endelig har Randers byarkiv og Randers amtshistoriske arkiv nu nylig
holdt en tre dages særdeles velbesøgt udstilling i Helligåndshuset i
Randers. Her talte museumsinspektør Peter Riismøller, Aalborg, den
første aften, og de følgende dage var der små foredrag, filmsforevis
ning, oplæsning m. v. ved kontorchef von Spreckelsen, landinspektør
Schrøder, overlærer Warthoe-Hansen, førstelærer Søgaard m. fl.
Generalforsamlingen den 29. oktober. Under regnskabsaflæggelsen,
hvor det oplystes, at årsskriftet koster i fremstilling og udsendelse
4,55 kr. mere end de 10 kr., der hidtil har været årskontingentet,
blev det fra generalforsamlingen foreslået at forhøje kontingentet,
hvilket bestyrelsen jo ikke kan have noget imod; det vedtoges at for
høje kontingentet til 12 kr. årlig. Museumsforvalter Andreas Bjerre,
GI. Estrup, nyvalgtes til bestyrelsen; de øvrige valg var genvalg.
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke kulturministeriet, Ran
ders kommune og Randers amt samt de andre kommuner og institu
tioner, som så velvilligt støtter vort arbejde.

T

86

Til medlemmerne

LVII

Godsejer, cand. jur. Aage Brask

Endelig må det nævnes, at godsejer, cand. jur. Aage Brask, for
eningens mangeårige, særdeles dygtige og interesserede bestyrelses
medlem, medlem af skriftudvalget, døde i foråret. Det var med stor
sorg, vi i bestyrelsen modtog meddelelsen om godsejer Brasks død;
vi forstår ikke, hvorledes vi skal kunne undvære ham i arbejdet. Og
det var med dyb taknemlighed, vi senere modtog meddelelse om, at
godsejer Brask havde testamenteret 3000 kr. til samfundets arbejde.
Vi vil gerne bringe en så rigtig og fyldig biografi af godsejer Brask
som muligt, og vi har derfor formået museumsinspektør, magister
Hans Stiesdal til at skrive den; af mange grunde kan denne biografi
dog først fremkomme i årsskriftet 1964. Vi har da valgt i år kun at
bringe godsejer Aage Brasks billede. Vi vil stedse ære hans minde.
Vagn Riisager.
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Appel til medlemmerne. - Ville det ikke være muligt, at medlem
merne straks ved modtagelsen af årsskriftet vil benytte det indlagte
girokort og sende kontingentet ind; det vil både spare Dem selv og
os for ulejlighed og udgift, og man bør huske, at dette kontingent
er betaling for årsskriftet - en betaling, som selv nu efter kontingent
forhøjelsen ikke dækker de rene fremstillingsomkostninger.
Skulle man imidlertid trods alt glemme dette, bør man, straks
man modtager opkrævning, indløse denne; kontingentet er jo stadig
betaling for det årsskrift, man har modtaget.
V.R.

Meddelelse fra Herlovianersamfundet
I 1965 kan Herlufsholm skole i Sydsjælland fejre 400 års jubi
læum. I denne anledning forbereder Herlovianersamfundet udsen
delse af et billedværk »Herlufsholm 1565-1965«.
Med henblik herpå efterlyses gammelt billedstof: håndtegnede pla
ner, opmålinger og arkitektur-tegninger, skitsebogsblade, malerier,
akvareller, gouacher eller tegninger i stambæger. Endvidere kan næv
nes sjældne former for reproducerede billeder, f. eks. træsnit og
gamle fotografier.
Jo ældre billederne er, des større interesse har de, og redaktionen
af billedværket ville være særlig interesseret i at høre om billeder af
Herlufsholm fra før 1565.
Hvis De skulle have kendskab til sådant billedstof, i privat eller
offentligt eje, f. eks. på en af egnens herregårde, ville De yde en
højt påskønnet hjælp ved at fortælle derom. En kort meddelelse er
tilstrækkelig, og der kan ringes eller skrives tid redaktør Sven Tito
Achen, Politikens Forlag, Vestergade 26, København K. (Tlf. C 8511
- lokal 492).

Gamle årbøger
Historisk Samfunds bestyrelse vil altid være interesseret i at er
hverve gamle årbøger.
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REGNSKAB
for tiden fra 1. oktober 1962 til 30. september 1963

Indtægter:

Beholdning overført fra sidste regnskabsår ........................
Tilskud fra kulturministeriet ...............................................
Tilskud fra amt og kommuner .............................................
Medlemskontingent ..............................................................
Bogsalg ..................................................
Annoncer i årbog ..................................................................
Renter ......................................................................................
Papirafgiftsgodtgørelse .........................................................
Diverse (fællesarrangementer medRanders Museum) ...

1107
1330
875
6012
844
1725
170
55
496
12617

63
00
00
80
87
00
61
06
24
21’

Udgifter

Lønninger ..............................................................
800 00
Honorar, årbog ..................................................... 760 00
Trykning, årbog..................................................... 7027 14
Forsendelse, årbog ................................................. 614 20
840134
Kontorartikler, porto, telefon ........................
922 40
Møder, repræsentation .........................................
717 90
Kontingenter ..........................................................
118 60
Annoncer ..............................................................
286 24
Arkiv (det gamle sygehus) ................................
412 53
Amtshistorisk arkiv .............................................
444 15
Diverse ..................................................................
179 87
Beholdning at overføre .........................................
334 18
“ 116Ï7~2Ï
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Status pr. 30. september 1963
Aktiver:

Legat: Obligation, Kreditf., litra B 735 ....... 1000 00
Sparekasseborg 49139 ....................................
27 02 1027 02
Reservefond B 92234 ....................................
1319 53
Handelsbanken 4369 ....................................
54 20
Postkonto 48522 .............................................
107 26
Beholdning af gamle årbøger ........................ 10000 00
Duplikator .......................................................
160 00
Skrivemaskine .................................................
242 50
Båndoptager ....................................................
371 00
Adressograf .....................................................
665 00 11599 96
Kontant kassebeholdning ..............................
172 72
14119 23
Passiver:

Kapital ..............................................................

14119 23

Randers, den 1. oktober 1963.
Christian Petersen.

Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet rigtigt. Tilstede
værelsen af værdipapirer, bank- og girobeholdninger er konstateret.
Randers, den 20. oktober 1963/
K. Kjellerup Hansen

Randers, den 22. oktober 1963.
Kay Ahrentecht.

Henvisninger og noter

Gamle kort over Randers
9 Efterfølgende Skildring bygger hovedsagelig paa Retsakter fra Rovsø
m. fl. Herreder 1812—21. 2) Jac. Zak. Hyphoff, Præst i Lyngaa 1809—26.
Moderne indstillet, dygtig Landmand. 3),F. I. C. Güldencrone, Stiftamtmand
1804—20. 4) P. S. Føns, Amtmand over Randers Amt 1802—20. Energisk,
dygtig, afholdt, men kom ved sin Hjælpsomhed selv i økonomiske Vanskelig
heder og blev afskediget for mislig Omgang med betroede Midler. 5) Snæbjørn
Asgeir Stadfeldt, Herredsfoged for Rovsø m. fl. Herreder 1791—1819. Raadmand i Randers 1796, Borgmester 1804. Dr. juris, Justitsraad. 6) Peter Brahms,
Præst i Gesing 1799—1811. Almindelig afholdt. 7) Andr. Daniel Winding,
Randers. 8) Hans Henrik Ammitzbøl, Randers. ®) Rasmus Jensen, Randers.
Anset Jurist. 10) Forordningen 1816 indførte mildere Fortolkning af Vand og
Brød-Straffen ved at tilstaa svagelige Lettelse i den, ligesom den for Personer
under 18 og over 60 omsattes til simpelt Fængsel. n) A. S. Wellerop, Di
striktskirurg i Grenaa 1817—36. 12) F. V. Willemoes, Stiftsfysikus i Aarhus
1817—31. 13) P. C. Rosenørn, Stiftamtmand 1820—28. 14) Andr. Ludv. Reiersen, Herredsfoged for Rovsø m. fl. Herreder 1820—50. 15) Halvor Engelbrechtsen, Randers. 16) Løvenholm Skifteprotokol 1830.

Navneliste
Ved Egon Clausen

Adelgade, 15, 18, 43.
Als, 68.
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Andersen, Rasmus, gdr., Torsager, 63.
Angelo, G. N., kobberstikker, 39.
Apotekerstræde, 11, 12, 16, 17,
29, 42.
Asmild kloster, 85.
Bach, Anders, snedker i Odde, 65 f.
Bach, Andreas Andersen, s. af Ane
og Anders B., Odde, 66.
Bach, Ane f. Poulsen, Odde, 65 f.
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En landsbydegns erindringer
UDGIVET AF LEKTOR AAGE HOUKEN

Min morfar Niels Sørensen, førstelærer i Thorsager, Øster Lisbjerg
herred, fra 1873 til 1904, påbegyndte i 1884 en beretning om sit lev
ned, »i den Tanke, at intet Menneskeliv er saa fattigt paa Hændelser
og Begivenheder, at det jo i det mindste kan interessere nogle af ens
nærmeste at erfare, hvorledes det er gaaet hans Fader, Bedstefader eller
nærmeste Slægtning, og hvilke Omskiftelser vort Liv har været udsat
for«. Dette manuskript foreligger i en indbunden bog, format 20X16
cm, på ca. 180 meget tætskrevne sider — man sparede på papiret i hine
tider! Han former sin fremstilling sådan; at han først giver en fyldig
beretning i sammenhængende form om sit livs hændelser lige fra barne
årene, men fra 1885 går han over til dagbogsformen, så at den Bli
cherske titel (på titelbladet har han ligefrem kaldt optegnelserne »En
landsbydegns dagbog«, men har ændret til »erindringer«) kun har del
vis gyldighed. Den sidste optegnelse er dateret 22. juni 1895, og der
henvises til en fortsættelse, som desværre synes bortkommet.
En offentliggørelse af disse optegnelser in extenso forbydes af deres
omfang, men i det følgende aftrykkes uddrag af dem, som efter mit (og
redaktionens) skøn har en vis offentlig interesse. Udeladt er alt af
rent privat karakter, oplysninger om hans børns skolegang, uddannelse
etc., temperamentsfulde udtalelser om personer, hvis efterkommere mu
ligvis endnu lever, og lignende. Ellers er manuskriptet gengivet nøjag
tigt, dog med rettelse af utvivlsomme skrivefejl og med normalisering
af tegnsætningen.
Niels Sørensens erindringer rummer en mængde stof, som nok kan
interessere nutiden. De er livligt skrevet og forbavsende godt huskede.
Det gælder først og fremmest hans beretning om, hvordan han var i
snedkerlære i Arhus, samt om hans oplevelser i krigstiden 1848. Her
findes bl. a. en helt Blichersk kampscene. Optegnelserne viser os en
velbegavet, levende mands optagethed af mangt og meget uden for hans
daglige arbejde som lærer, hans tanker om opdragelse, jagt, landbefolk
ningens problemer, politik (ikke mindst politik! Han var ivrig Estruptilhænger). Han havde blik for folks svagheder, men anerkendte de
gode egenskaber, hvor han traf dem. Som lærer havde han et godt ry
og eftermæle, og så havde han et fromt og ydmygt kristensind. Jeg
husker ham fra min barndom som en kærlig bedstefar, der med lune
og godt humør tog sig af os børnebørn i hjemmet eller på spadsere
ture i Thorsagers omegn.
For oversigtens skyld, og fordi utvivlsomt mange endnu husker ham
og hans familie, nævner jeg hans familiedata. Han var født på Hjorts-
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høj mark 15. marts 1838 som søn af boelsmand og snedker Anders
Sørensen og hustru Ane Johanne Marie Elisabeth, som i kirkebogen for
Hjortshøj 1862 i anledning af drengens konfirmation kaldes jorde
moder. Hans farfar var vognmand Søren Mikkelsen på Vestergade,
Århus, og hans mor var datter af podemand (gartner) Niels Sørensen,
Mejlgade, Århus, og hustru Kirsten. De to sidstnævnte omtaler han
straks i begyndelsen af erindringerne.
Niels Sørensen giftede sig 3. juli 1866 med Ane Marie Jørgensen,
født 3. juni 1841 som datter af sognefoged Jørgen Pedersen Krause,
Egå, og Maren Pedersdatter. Niels Sørensen døde 14. januar 1916 og
hun 1. oktober 1917. I ægteskabet fødtes følgende børn:
1. Jørgine Marie Krause Sørensen, f. 13. juni 1867 i Kasted s., Hasle
h., død 21. juli 1958 som ugift i Thorsager.
2. Johanne Elisabeth Krause Sørensen, f. 19. oktober 1869 i Skæring,
Egå s., 0. Lisbjerg h. Gift med mejerist, senere bogholder Frederik
M. Hansen. Død 3. marts 1913. (Udgiverens forældre).
3. Søren Peder Krause Sørensen, f. 22. november 1871 i Skæring. An
sat i DSB, sidst stationsforstander i Assens. Gift med Anna Larsen
af Helsingør. Død 15. september 1944.
4. Anna Marie Krause Sørensen, f. 2. juni 1874 i Thorsager. Gift
med Theodor Korsholm af Hjortshøj, sidst sognepræst i Smidstrup
s., Holmans h. Død 30. oktober 1962.
5. Andrea Sophie Krause Sørensen, f. 18. marts 1876 i Thorsager. Gift
med gårdejer Knud Rasmus Knudsen af Hvidtvedgaard, sidst ejer
af Følle Strandgård, Bregnet s. Død 4. nov. 1939.
6. Frederikke Louise Krause Sørensen, f. 2. november 1879 i Thors
ager. Forskolelærerinde i Lee, Hjermind s. og sidst i Følle. Død som
ugift 26. december 1958 i Thorsager.

Niels Sørensens sprog er levende og friskt, ofte talesprogspræget.
Bemærk således, at han jævnlig gentager ord som og, sä, jo og jo da
(f. eks. »jeg bankede jo da på«). Mange andre jyskheder dukker op i
ordvalget, f. eks. Bækhøller; han skjældte ud i en ulykkelig Tid (= en
pokkers tid); hjem til vort; en Skjefuld Majwelling, stræbe at komme
i Hus; tykke, fede Bæster (= heste). Fremmedord staver han ofte
forkert, men det var vistnok yderst almindeligt i hans tid.

(Efter nogle indledende skildringer af barndomshjemmet i Hjortshøj
fortæller Niels Sørensen om, hvordan hans forældre byggede sig en
ny ejendom på Hjortshøj mark).

Mens der blev bygget paa denne Lod, var jeg sat i Pleje paa Mejl
gade i Aarhus hos mine gamle Bedsteforældre - min Moders Foræl
dre1). Disse to gamle Mennesker mindes endnu af adskillige Sam
tidige for deres store Hjertensgodheds Skyld. Især var da Bedstemor,
den gamle Podekone som hun kaldtes, bekjendt i Byen for hendes
aldrig svigtende Godgjørenhed. Hvor der var syge Folk i Gaden, der
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Niels Sørensen c. 1905

var hun altid, som oftest selvbestaltet Sygevogterske. Og døde paa
samme Gade en Moder fra sit lille Barn, da tog gamle Kirsten det
gjerne med sig hjem »foreløbig«, og saa beholdt hun det som oftest
og slap det ikke ganske, før det var kommen saa vidt, at det var
konfirmeret, og var det en Dreng, saa blev hun ved at støtte ham,
indtil han havde staaet sin Læretid ud, og naar saa Bedstefar, som
ogsaa var en god Mand, dog syntes, at hun gik for vidt i sin Godgjørenhed, saa fik han gjerne kun det Svar: »Du veed jo meget godt,
lille Fader, at naar Stymperen ‘hjælper Stakkelen, saa er der Glæde
i Himmelen«. Saa trak den gamle Podemand paa Skulderen og lod
Kirsten raade.
Selv havde disse kjære Gamle 6 Børn. De sad til Leje og havde
ikke andre Indtægter, end hvad Bedstefader kunde trække af sin lige
ledes lejede Have. Alligevel kom de hverken til at lide Nød eller til
at ligge andre til Byrde; og da de blev meget gamle, kom de begge
i Aarhus Hospital, der er oprettet for at optage og i Alderdommen
pleje saadanne gamle veltjente Borgere. Og der døde Bedstefader
efter et langt og retskaffent Liv i sit 75. Aar. Bedstemoder døde af
Kolera. Hun vilde som sædvanligt pleje de syge og blev saa smittet.
Da man kom med Sygekurven og vilde have hende paa Lazarethet,
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blev hun halvvejs vred og spurgte dem, om de ikke troede, at hun
kunde gaa, siden de vilde bære hende ! Hun gik saa selv derud, og faa
Timer efter maatte den stærke, gamle Kvinde dog erklære sig over
vunden. Hun blev omtrent lige saa gammel som hendes afdøde Mand.
Begge disse gamle vare fødte paa 2 store Gaarde i Truelstrup og Træ
den Sogne ved Horsens2). Under en Thyfus-Epedemi laa alle af denne
Sygdom i Bedstemoders Hjem undtagen hun. Hun plejede de syge,
passede Kreaturerne, stod paa Skjæppen og skar Hakkelse til Hestene,
og om Foraaret lagde hun Sæden i Jorden ved egen Hjælp, og de
levede alle og fik en ret god Høst. Se det kunde en 17 Aars Quinde
gjøre den Gang, og saa havde hun endda aldrig været paa Højskole!
Bedstefader var i sine unge Dage en rask Soldat og blev derefter
Tjener hos daværende Biskop Birk i Aarhus8), og det var vist i hans
Have, at han lærte Gartneri. Da han blev sin egen Mand, var han
fredsommelig, arbejdsom og stræbsom, og han havde kun een Passion,
nemlig Jagten. Han var en fortrinlig og ihærdig Søndags jæger i hele
Jagttiden. Han havde jo kun denne ene Dag om Ugen til fri Raadighed. Han satte ogsaa sin Kugle saa sikkert i Pletten, at man ved alle
Skiveskydninger, hvor han kom, helst betalte ham 5 Rdl for at lade
være med at skyde. Man skød den Gang med glatløbede Geværer paa
200 Alen, og man fik den Mening, at hans gamle simple Kuglebøsse
maatte være en forklædt Riffel, og den blev undersøgt paa det nøje
ste; men da man ingen Riffelgange kunde opdage, maatte man enten
tillade ham at skyde eller finde sig i at give ovennævnte Tribut for
at lade være. Da gamle Niels Podemand døde i sit 75. Aar, var det
kun 1 Aar siden han nedlagde sin sidste Hare. Han gik da nemlig
en Dag med Bøssen paa Nakken de 1^2 Mil fra Aarhus til Hjortshøj
for at besøge os. Paa Hjemvejen til Aarhus blev han samme Aften
ledsaget af min Fader. Bedstefader havde Geværremmen helt over
Skulderen, en Stilling, hvorfra det tager Tid selv for en øvet Jæger
at blive færdig til Skud. Saa springer der en Hare lige for hans Fød
der, men den Gamle blev dog færdig, fik Remmen i en Fart over
Hovedet og Haren skudt vel paa langt Maal; men den døde paa Ste
det. Da den gamle Jægersmand døde, sagde man om ham i Aarhus:
»Den gamle Niels Podemand er nu ganske bestemt salig hos Gud; thi
han har aldrig begaaet anden Synd end en Smule Krybskytteri, og
det tilgiver Vorherre ham saamænd nok«. Foruden af alle sine blev
han meget savnet af sine gamle Jagtkammerater, hvoriblandt ogsaa
maa nævnes Byens daværende Amtmand, hvis stadige og trofaste
Hjælper han stedse var paa Jagten4). En af Bedstefaders Brødre oppe
i Horsens-Egnen havde ved 1 Hustru 19 Børn, og da hans Broder
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døde, ligesom han skulde havt Bryllup med en ung Pige, tog hans
Broder det Barn til sig, som denne Pige fødte; thi saa syntes han at
20 var et pænt rundt Tal. Denne Dreng viste sig at være velbegavet
og kom derfor i den lærde Skole, og det var da ham, som senere
blev adlet under Navnet Høegh Guldberg og blev Minister. Ham
der sagde de bekendte Ord: »Dersom Bonden i Danmark bliver fri,
maa Riget bæve i sin Grundvold!« Man har jo leet af disse Ord, og
dog har der i det Herrens Aar 1884 været Symptomer paa, at Spaadommen maaske endda kunde gaa i Opfyldelse, hvad Gud forbyde5).

★
Saa indtraadte der en gjennemgribende Forandring i min Tilvæ
relse, idet jeg nu ved 5 Aars Alderen skulde begynde i ABC’en at
lære lidt af de 100 Sprog. Idel Fryd og Gammen var dog ej heller
dette. En Fætter af os skulde være hos os og gaa til Præst, og for at
han kunde have lidt Tidsfordriv om Aftenen, skulde han lære mig
at kjende Bogstaver. Dertil havde han imidlertid ingen Lyst; men
det vovede han jo ikke aabent at vedkjende sig, og derfor prøvede
han at konstatere enten min Uduelighed til Studeringer eller ogsaa
sin egen Uduelighed som Pædagog, hvorfor han nappede mig i et
væk under Bordet, og det var mig ikke muligt at lære Alfabetet paa
denne Maade. Efter lange Øvelser blev jeg da over hele Huset stærkt
mistænkt for at være utilladelig dum. For en Dag at faa Vished om,
hvorvidt jeg manglede noget paa Forstanden eller ej, tog Fader selv
Kommandoen, og Gud ske Lov: dum var jeg ikke, thi hvad jeg ikke
hos Fætter kunde lære paa Maaneder, lærte jeg nu til Fuldkommen
hed paa en Aften. Og da jeg saa var 6 Aar gammel, kom jeg til at
gaa i Skole, og den eneste Erindring jeg havde om min første lærer
Christensen er, at han gjennembankede en Dreng. Til ham gik jeg
kun i 8 Dage.
Saa fik jeg en Lærer, som hed P. Sørensen, der i Begyndelsen
gjorde sig lidt Umage med os, men senere, da han uheldigvis var
bleven gift med en slem Kvinde og ved hendes Lyst til Spekulationer
indvikledes i allehaande Daarligheder, lod han Skolen saa omtrent
skjøtte sig selv. Da jeg var 8 Aar, gav han mig det Vidnesbyrd, at
jeg kunde lige saa meget som hans Konfirmanter. Dette var ogsaa uden Selvros - ganske rigtigt - men jeg skylder Sandheden at tilføje,
at Konfirmanterne kunde ingen Ting. Da jeg var 12i/2 Aar, kunde
omtalte Lærer ikke længere nære sig for Rykkere i Hjortshøj, og
derfor søgte han bort, og hans Efterfølger Andersen var en helt an
derledes Mand. Han var som skabt til Lærergjerningen. Han var ud-
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mærket begavet, en gudfrygtig og i høj Grad samvittighedsfuld
Mand, der baade kunde og vilde lære os noget. Desværre gik jeg
kun hos ham saa kort, ellers vilde jeg sagtens ogsaa i Skoletiden
have lært at regne. Hos den forrige Lærer slap vi altid med at frem
vise rigtigt Facit; men Andersen vilde tillige være forvisset om, at
vi forstode Tingene. Før skrev jeg Naboens Retskrivning, og han
regnede mine Stykker. Vi havde altsaa paa en Maade en Slags Fag
fordeling, men saa lærte jeg ikke at regne og han ikke at skrive. Da
Tiden saa kom, voldte disse Ungdomssynder mig mangt et byrde
fuldt og besværligt Arbejde, thi den Færdighed, man faar i en saadan Ting i Skolen, den er svær at erhverve som ældre.
Mens jeg gik i Skole, passede jeg jo i Fritiden vore Kreaturer
hjemme, og dertil havde jeg jo ikke overdreven Lyst, men derimod
forsømte jeg aldrig at betragte Skibene ude paa Søen. Fra mit Hjem
havde vi en dejlig Udsigt over Bugten ved Aarhus og Kaløvig, hvor
mange store og smaa Skibe fore frem og tilbage. Og naar jeg da
kom til at se paa dem, saa var der kun et lille Skridt til at ønske sig
ombord paa et af dem for at rejse rigtig langt bort til fremmede
Lande og se alt det Vidunderlige, som jeg allerede da havde hørt
og læst meget om. Og saa drømte jeg om dette, og saa glemte jeg at
passe Køerne, og saa fik jeg igjen Prygl. Undertiden var det jo
ogsaa min Leg, der forhindrede mig i at passe min Gjerning. Og
Legen bestod da gjerne i at bygge smaa Skibe, som jeg lod sejle i
de store Bækhøller6) langs vort østre Skel. Jeg havde deri naaet
ikke liden Færdighed, saa jeg havde megen Glæde deraf. Jeg havde
saaledes uden Undervisning selv udfunden, hvordan Roerets og Sej
lenes Stilling skulde være, for at mine Skibe kunde holde det kryd
sende op imod Vinden Dagen igjennem o.s.v.
Undertiden øvede jeg selv den ædle Sømandskunst, idet jeg sejlede
i Ballier, Kar og Brøndtruge baade i Bækken og Mergelgrave om
kring i Marken. Og mere end en Gang kunde jeg takke Vorherre for,
at det ikke blev min Bane. Jeg var f. Eks. en Gang ude i et rundt
Bryggerkar paa en 4 Alen dyb Lergrav, der havde 1 Alen høje stejle
Bredder paa de 3 Sider. Og ligesom jeg saa vil springe i Land,
drejer Karret sig rundt, og jeg vælter ud i det dybe Hul. Jeg kan
tydelig erindre, at jeg ikke derover blev en Smule forskrækket, og
skjøndt jeg den Gang ikke kunde svømme, reddede jeg mig dog til
Land, mens en Kammerat, der stod her og beundrede mine Præsta
tioner, skrigende løb sin Vej uden at yde mig mindste Hjælp. Da
jeg kom hjem efter Skibbruddet, fik jeg jo min sædvanlige Ration,
men det betog mig dog ikke min store Lyst til at færdes paa Dan-
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skens Vej til Roes og Magt. Og en Gang da jeg sammen med en
Fætter var til Badning nede ved Skjering Strand, fik vi Lov af Fi
skeren til at ro lidt i en af deres Baade inde ved Land; men nu var
der i Baaden baade Mast og Sejl. Det tænkte Fiskeren jo nu sag
tens ikke kunde hindre noget, da det var aldeles stille Vejr og Søen
spejlblank. Vi roede jo da saa et godt Stykke ud og vare vel komne
omtrent Halvvejen til Mols, da det pludselig begyndte at blæse dyg
tigt fra nord, og nu kom min surt erhvervede Sømandskunst mig til
Nytte. Havde jeg ikke lært den, saa havde vi havt al Udsigt til at
drive ud i Aarhus-Bugten og mulig derefter ud i Kattegat. Nu der
imod tabte jeg ikke Hovedet; men ved Fætters Hjælp rebede vi først
Storsejlet og rejste derefter ved forenede Kræfter Masten og stæv
nede for en rask Kuling fra Styrbordsside ind mod Skjering Strand,
hvor Fiskeren stod i stor Vaande for os, og vred var Manden. Han
skjældte ud i en ulykkelig Tid7), først fordi vi vare sejlede for langt
ud, og saa fordi vi havde haft den Dristighed at sætte Sejl til. Jeg
forsvarede mig jo med, at for os var det dog i dette Tilfælde den
eneste rigtige Manøvre; thi dersom vi vilde have tænkt paa at ro ind,
vare vi sagtens dreven af mod Syd; men nu forstode vi jo at benytte
den prægtige Kuling af Nord, og vi forsikrede, at vi havde moret
os udmærket. Dertil svarede han vrissende: »De ka wal væer; men
men Bod foe do it mie!« - Naa, saaledes gik det mig jo bestandigt.
Naar jeg med allerstørst Ihærdighed havde studeret det eneste Fag,
som jeg brød mig noget om, saa var min Løn i Almindelighed en god
Lusing eller meget knubbede Ord. Saaledes ogsaa her. Jeg var den
Gang omtrent 10 Aar gammel.

★
Ved samme Tid indtraf der^ noget for mig som for hele Landet
mærkeligt, nemlig Aaret 1848, da det slesvig-holstenske Oprør ud
brød. Jeg var temmelig udviklet for min Alder, og jeg kunde alle
rede begynde at være med paa, hvad det egentlig var, der skete paa
den Tid, hvilket vel atter kom deraf, at min Fader, der altid var en
god Patriot, var i Stand til at læse og forstaa en Avis og holdt af
at fortælle, hvad han læste, for os andre og for Bymændene, som
gjerne vilde hen til ham for at høre ham fortælle, hvad de ikke ret
selv kunde læse sig til. Og naar man nu taler om Aanden fra 48, da
er denne Aand med alle dens Ytringer ikke for mig noget ukjendt
og fremmedt. Denne Aand havde grebet os alle, store og smaa, unge
og gamle, og meddelt os alle sin uforsagte Frejdighed, Fædrelands
kærlighed og Offerberedvillighed. Nye Tanker vældede frem ogsaa
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i Drengehoveder, og min Beundring tilhørte ikke længere udeluk
kende den kjække, uforfærdede Sømand; nu maatte han smukt dele
med den tapre Landsoldat.
Saa hændte det en Morgen tidlig Kl. 3, at min Fader vækkede mig
med de Ord: »Naar du nu stræber at staa op og faa Køerne i Mar
ken, de ere malkede, saa maa du gaa ned til Kankbølle og se Fyenske
Dragoner, de ere komne i Nat«. Jeg kom jo op i en Fart, og det var
jo en stor Fornøjelse for mig at betragte Soldaterne, og det varede
jo ikke længe, inden de bleve min daglige Omgang, baade de, der
laa i Kvarter hjemme, og de, der laa i Byen, og ude paa Marken som
Feldvagter eller som Forposter. Soldaten skal snart opdage sine Ven
ner. Og mine gode Forældre vare i Sandhed efter Evne gode imod
Soldaterne. Jeg kan endnu mindes, hvor min Fader kunde blive vred,
naar det hed sig om en Gaardmand, at han lod sin Indkvartering
betale i dyre Domme for, hvad han leverede den. Men aldrig kan
jeg mindes, at en Soldat har faaet mine Forældre til at modtage nogen
Betaling for den Vederkvægelse, de nød hos os, enten det saa var
Befalingsmænd eller Menige. De sidste vidste meget godt, at naar
de blot gav mig et lille Vink, saa kom jeg strax springende for at
høre, om der var noget, jeg kunde tjene dem med. Og det var der
jo tidt. Saa løb jeg ind til Moder, og hun var altid parat til at yde
Hjælp til vore Fædrelandsforsvarere, enten det saa var Spise eller
Drikke, enten det var seent eller tidlig. Og hun har tidt i de Dage
maattet gjøre Ild paa igjen, naar hun lige havde den slukket. Fader
havde dette Aar en Del Havre paa Loftet, hvilket han havde gjemt
til Hestene. Mens vi havde fyenske Dragoner i Indkvartering, stjal
en af dem af Havren. Det blev opdaget af en anden Dragon, og han
og de øvrige Kammerater kom da trækkende med den stakkels Syn
der og spurgte min Fader, om han vilde have ham meldt til Straf.
»Thi«, sagde han, som førte Ordet, »Vi andre stjæle jo ogsaa til
vore Heste, det forstaar sig. Dyrene maa jo leve; men vi stjæle aldrig,
naar vi blive saadan behandlede som i dette Kvarter. Og derfor skal
han meldes, dersom De forlanger det«. Sagen blev imidlertid grumme
let afgjort i Mindelighed, idet Fader sagde, at han fuldstændig til
gav ham. Og han indrømmede ham, at man under saadanne Omstæn
digheder maa sørge godt for sin Hest, samt at han i et lignende Til
fælde maaske vilde have gjort det samme.
Hjem til vort kom i dette Aar mange af Officiererne og mange af
de Frivillige af den dannede Klasse; thi den var der jo adskillige af
i den danske Hær. Og Samlivet mellem dem og de andre menige
Soldater var jo i Almindelighed smukt og godt; men dog kunde det
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falde Jenserne ind at ville drille Greverne og Baronerne lidt i al
Godmodighed. Saaledes skete det en Dag, at en Baron Haxthausen,
frivillig Menig med en Infanteribatailon, gik og lapsede sig lidt
med hvide Glacéhandsker paa. I Nærheden uddeltes Naturalforplejning, hvilket forestodes af en rigtig skjælmsk Vesterjyde. Han greb
med sin fidtede Haand om en af Baronens behandskede Hænder og
sagde: »Kom du kun her hen, min Baan! Du ska’ sku it wæ Stebaan,
faade din Hænner æ saa hwid«, og med sin anden Haand greb han
saa et Stykke Flæsk, klaskede det ned i Haanden paa ham, tog saa den
anden af Baronens Hænder og lagde den oven paa Flæsket og sagde
med et i bogstavelig Forstand fedtet Grin: »Go no hen og kog dæ en
Skjefuld Maj welling«8). Baronen taug og saa ængstelig paa sin mis
handlede Handske, men Jenserne lo og til jublede den tykke Proviant
forvalter deres Bifald.
Ogsaa smaa Krigsscener blev jeg Vidne til. Der holdt saaledes en
Gang en tysk Forpost bestaaende af 2 af de ynkelige tydske Husarer,
som man den Gang sendte imod os, oppe paa en Eng i Hjortshøj, da
en Deling fyenske Dragoner kom travende ned gjennem Hulvejen
fra Hesselballe til Hjortshøj. Foran Delingen red, som sig hør, nogle
Blænkere. Tydskeren vinkede til den forreste af disse og raabte:
»Kom mahl hier!« og gestikulerede heftigt med Sabelen. Fyenboen
var hurtigt betænkt. Han sporede den tykke Brune i Karriere ind paa
Tydskeren, der imidlertid havde faaet travlt med at vende sin spinkle
Blodshest. Dette fik han imidlertid ikke fuldført, thi da han fik Bred
siden til, var Fyenboen inde paa samme Bredside med Bringen af
Brune, saa baade den tydske Hest og den tydske Mand sprællende
laa i Græsset. Den ene Tydsker havde faaet vendt sin Hest og var
langt borte. Fyenboen sendte ham en Pistolkugle til Afsked, og med
sin Fange red han saa nord paa og stødte til Eskadronen. - En anden
Gang foregik der i Nærheden én mindre heldig lille Tildragelse: En
dansk Dragon var bleven afskaaren fra den Deling, som han var redet
ud med. 10 preusiske Husarer spærrede ham Vejen. Han betænkte
sig dog intet Øjeblik paa at slaa sig igjennem, men red i Karriere
løs paa Tydskerne, men ligesom han hæver sig i Stigbøjlerne for at
lange Tydskerne nogle af vore bekjendte drøje Kavallerihug, sprin
ger uheldigvis hans Sadelgjord, og han gaaer rundt med Sadelen og
maatte nu gaa i tydsk Fangenskab. Dog har det vist været ham en
Trøst, at de ikke fik hans gode Hest. Den løb, saa stærkt den kunde,
i Retning af Vorre.
En Gang var jeg hjemmefra og til Grøttrup et Ærinde. Da jeg
red derfra, saa jeg, at den danske Forpostkjæde stod paa Vejen til
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Hjortshøj lund, som jeg skulde passere paa Tilbagevejen, mens Tyd
skerne vare i Fremrykning fra Todbjerg Mølle. Nu vidste jeg af Er
faring, at det ikke altid var saa let at faa Lov til at passere disse
Forpostkjæder. Jeg besluttede mig altsaa klogelig til at ride den lidt
længere Vej om ved Hesselballe. At Tydskerne vare i Fremrykning,
havde man allerede hørt i mit Hjem. Og min Fader fik da travlt med
at komme paa Ryggen af den anden Hest, og han galoperede da efter
mig. Derved kom han til at passere vor Kjæde lidt ovenfor Hjorts
højlund og det endda i Galop ud efter Fjenden til. Det varede da hel
ler ikke længer, end til han var kommen hen til Huset og havde faaet
at vide, at jeg var taget en anden Vej hjem, saa havde han en Ordonants hos sig med Befaling, om han strax vilde følge med til Forpostkommandeuren. Der blev han da halvvejs sigtet for Spionering,
men da den Erklæring, han havde afgivet til Ordonantsen, og den
han afgav til Commandeuren, stemmede vel overens, saa slap han
bort mod at afgive det Løfte, at han aldrig mere skulde gaa gjennem
den danske Kjæde uden Tilladelse. Det varede dog ikke længere end
til samme Aften, saa vare vi paa Spil igjen, og Fader kom ganske
uskyldig til at bryde sit nylig givne Løfte, idet baade han og jeg kom
gjennem Kjæden ud efter Tydskerne til. Det var en stormfuld Aften.
Jeg gik udenfor og drev lidt omkring, idet jeg gik og betragtede
2 Soldater af 1ste Jægerkorps, som nylig paa en lang March vare
komne paa Forpost lidt fra min Faders Gaard. De vare vel baade
sultne og trætte, og det varede jo da heller ikke længe, inden jeg
fik det velbekjendte Vink af dem, og da jeg godt forstod denne halv
kvædede Vise, gik jeg strax’ ind til Moder og fortalte hende, at der
oppe ved Diget stod 2 sultne Jenser og vinkede af mig. Skjøndt hun
lige var ved at begive sig til Ro, gik hun dog ud og kogte noget
Mælk og skar en dygtig Portion godt Smørrebrød, og med dette
begave Fader og jeg os trøstig paa Vandring; men nu bød det sig
saa forkert, at Captain Carroch9) m. fl. Officierer havde besluttet at
inspiciere Forposterne. Soldaterne saa kun dem paa den ene Side og
os paa den anden. Hvad skulde de gjøre? De grebe til det dummeste
og sagde til os, at vi kunde blot gaa om paa den anden Side af Diget,
til Officiererne vare borte; men Ulykken var, at for at komme der
maatte vi igjen udenfor Kjæden. Carroch opdagede os jo da strax
og sagde ganske høflig til Fader, at der maatte vi ikke gaa. Og der
efter begyndte han at skjælde de 2 Syndere saa forfærdeligt ud, at jeg
vendte mig for at beundre den Virtuositet, han havde i at bruge
Mund. Naa, Mælken maatte jo da igjen lidt til Ilden, og da den igjen
var varm, var Carroch igjen borte, og vi gik igjen op til dem med
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Maden, og de havde en ypperlig Appetit, som de nu tilfredsstillede
kun afbrudt af de gyselige Ønsker og Forbandelser, som de nu sendte
efter Carroch, den røde Hund, som de kaldte ham. Før maatte de
jo staa ret og æde Harmen i sig, men nu kunde de jo uhindret bande
ham. Fader spurgte dem saa, om ikke Carrok var en dygtig Officier,
og da gave de ham dog det Lov, at han baade var modig og forstod
at føre dem saavel i som ud af Ilden, men de tilføjede: »Han ka
aalle li’, te vi foe nue aa ed!«
Paa samme Sted blev Forpostkjæden kun staaende til næste Dags
Eftermiddag. Ved samme Tid fik jeg igjen et lille Vink; der var
nemlig en Soldat, der gjerne vilde have fyldt noget paa sin Feldtflaske, men i samme Øjeblik begyndte den tyske Kjæde sin Fremryk
ning under en lille livlig Skydning, som vor Kjæde besvarede. Jeg
løb jo da nordpaa efter den danske Soldat. Han vinkede afværgende
med Haanden og raabte, at jeg skulde endelig stræbe at komme i Hus.
Det hjalp dog ikke. Det var jo den eneste Gang, jeg havde lugtet
Krudt, og jeg havde en Skamplet paa min Ære at afvadske. Jeg var
nemlig i en af vore Drengelege blevet nødt til at flygte, og det havde
Fader uheldigvis faaet at see, og han kaldte mig tidt for en Cujon for
denne Afaire. Nu vilde og maatte jeg see at vadske Pletten af ved
at bringe Flasken, og det gjorde jeg, skjøndt jeg baade paa Hen- og
Hjemvej befandt sig mellem en dobbelt Ild, og Kuglerne baade fra
Venner og Fjender fløjtede mig om Ørene. Fader tog jo imod mig
naturligvis uden at rose mig en Smule; men jeg lagde dog Mærke
til, at han aldrig mere gav mig det forhadte Cujonnavn.
Saa var der endelig en Dag, at store, tætte preusiske Kolonner kom
væltende ned fra Skaarupgaard og trak sig frem ad Skjødstrupvejen,
hvor den gjorde lidt Holt, formodentlig mens det foranliggende Terain blev afsøgt, og da der sagtens blev fundet, at der var Danske
i Segalt, kastede de nogle Granater derop. Dette saa jo lidt krigerisk
ud, for os ialfald, og Vognen stod forspændt for at bringe os lidt
af Vejen ned til Stranden. Der var der gjerne fri for Tydskerne, der
havde stor Respekt for »Hekla« og vore Kanonbaade. Men saa skete
det Vidunderlige, at hele den store Masse af Tydskere paa en Gang
fik Ordre til at gjøre omkring og afmarchere mod Syd. Vi kunde fra
vort Hjem tydelig see Ordenantser fare hen langs de tydske Colonner
og strax tiltraadte de Tilbagetoget. Det var Efterretningen om Sla
get ved Fredericia, der naaede dem der, og vi spændte igjen Hestene
fra Vognen og aandede friere.
Jeg kunde endnu fortælle mange smaa Træk fra den Tid, men
Folk, der ikke selv, som jeg og mine Samtidige, have glemt den Tid,
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have maaske mere end nok af det her anførte. Vi vare jo alle saa
begejstrede for den gode, retfærdige Sag og for de kjære Soldater,
der kæmpede for den, at vi endnu holde af at tale derom. Jeg havde
i denne Tid faaet mig nogle helt nye Legekammerater, nemlig de
smaa Tambourdrenge, som fulgte Bata j Ionerne, og naturligvis var
jeg strax parat til at bede, om ikke jeg maatte gaa frivillig med i
Krigen og blive Hornblæser, men mine Forældre sværmede hverken
for Søen eller for Soldaterstanden. Jeg maatte saa nøjes med at tage
Del i Krigen paa Afstand og saa øve mig sammen med Kammera
terne i det ædle Krigerhaandværk. Saa borede vi et Hul ned i en
Trækj ævle, stor nok til at optage en ladt Patron, og paa tværs borede
vi et Fænghul. Det var som en Kanon. Den ladede vi saa og skød
med den efter den tydske Flaade, som .vi havde lagt ud paa en Mose.
Det vedbleve vi da med, indtil den sprang, heldigvis uden at gjøre
os Skade. Saa satte vi Sporer i Træskoene, og naar Husbond ikke var
hjemme, fægtede vi med Træsabler, og mangfoldige vare de Træf
ninger, der stode mellem Skolens Drenge, hvorved det svageste Parti
altid maatte finde sig i at være Tydske, da de naturligvis skulde
flygte. Det eneste Argument, der kunde bringe dem til at overtage
den forhadte Rolle. - Sluttelig skal jeg saa endnu kun tilføje, at
Erindringen om hin Tid mange Gange siden har været mig til Trøst,
naar jeg fortvivlede over den store Mangel paa Enighed og Sam
menhold, der har været over det danske Folk, idet jeg har haabet,
at den Tid maaske endda kunde komme igjen.
Med Hensyn til den fri Forfatnings Indførelse, da erindrer jeg
tydeligt, hvor gruelig umoden Folket den Gang var til den, idet stør
ste Parten slet ikke vidste, hvad det var. Og mange af Mændene
omkring os kom til min Fader og spurgte: »Hvad er det da egentlig,
vi skal have?« Gaardmændene troede, at de nu skulde være frie for
at betale Skat og Tiende, og mange Tjenestekarle mente, at nu kom
det kun an paa dem selv, om de vilde bestille noget eller ikke. Og
min Fader var jo der i Stand til nogenlunde at forklare dem, hvori
Friheden skulde bestaa, men naar de saa fik dette at vide, saa kunde
han tidt faa det Svar: »Naa, er det ikke andet?« Ligeledes var det
komisk at se, hvilke maadelige Repræsentanter man den Gang fra
Landkredsene sendte til Thinge. Jeg mindes endnu, at jeg var tilstede
ved et Møde, hvor vor Rigsdagsmand, Gmd. Chr. Christensen af
Hørning10), vilde gjøre Rede for sin Virksomhed paa Thinge. Det
var i Løgten Kro. Og Manden kom da kjørende i en smuk Fjeder
vogn med et Par tykke, fede Bæster for. Og ind kom han jo da med
sin Skræppe i Haanden. Jeg mente, at den indeholdt vigtige Doku-
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menter. Han begyndte da med at indkræve en Dram og et Glas 01.
Da dette blev sat paa et Bord, tog han Plads ved Bordet og begyndte
sin Redegjørelse med at drage 2 Rundtenommer op af Skræppen,
og imellem han tyggede dem, fortalte ham saa os Bønder lidt Rigs
dagssnak, og dertil nød han saa sin Dram og sit 01. Og da alt var
fortæret, sluttede han sin Tale saaledes: »Aa da a no haa faataal
jer, hwa vi haa lawet, sa vel a no sej jer Faawal aa tak jer, faade i
haa gin mæ Mandat«. Saa lukkede han Skræppen, gik gravitetisk ud
og satte sig paa Vognen, slog Smæld med Pidsken, og bort rullede
den værdige Mand. Men hans Efterkommere sidde fremdeles der
inde!

¥
Omsider naaede jeg da saa vidt, at jeg kom til at gaa til Confir
mation hos vor Provst C. U. Boesen i Hjortshøj11). Hos ham gik det
mig altid godt. Efter min Konfirmation var jeg endnu omtr. 2 Aar
hjemme. Saa kom jeg i Snedkerlære i Aarhus, og jeg glemmer aldrig,
hvad glad jeg var, da jeg rejste ud i Verden, bort fra Fædrenehjem
met. Dette plejer for mange Børns Vedkommende at være drøjt nok,
men for mig, der var vant til at faa dygtig Prygl, var det saare let. Jeg
tænkte som saa: Værre end her kan det neppe blive, og det bliver
ogsaa nok bedre. Det blev ogsaa bedre, hvad Pryglene angik. Jeg var
jo saa godt instrueret i Lydighed og Ydmyghed fra Hjemmet, at jeg
nok kunde undgaa dem i Læren, men i mange Henseender var jeg
dog bedre vant hjemmefra. Der, hvor jeg lærte, var nemlig et tem
melig smalt Madsted. Madammen var en lille Kjøbenhavnerinde, der
sagtens slet intet Begreb havde om, hvormeget en Dreng, der voxer
og maa arbejde haardt, behøver til Føden. Ellers vilde hun bestemt
have givet os noget mere. Om Morgenen Kl. 6 fik vi nemlig l/2 Por
tion Smørrebrød til 1 Kop Thee med Kjøbstadfløde i og uden Suk
ker. Til Middag en lille, temmelig flad Tallerken med Suppe, hvori
der var en Bolle, en Kartoffel og en Gulerod. Dette var Formaden.
Til Eftermad fik vi saa et lille Stykke Kjød og et lille Stykke Brød.
Kl. 4 om Eftermiddagen fik vi igjen y2 Portion Smørrebrød og ligesaa om Aftenen Kl. 8. 01 vankede der ikke. Derimod fik vi som
Vederlag 8 sk om Dagen til at kjøbe 01 for. Derfor kunde vi kjøbe
1 Flaske daglig af ringeste Sort. Forøvrigt maatte vi nøjes med Pum
penhej mer12), hvoraf vi konsumerede en Mængde. Det var en smal
Kost, og dog klagede vi aldrig. Naar vi ellers passede vor Dont om
Dagen, der i de første Aar mest bestod i at gaa Ærinder for Sven
dene, hjælpe til paa Værkstedet, rykke i Klovsaugen13) og saa i den
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øvrige Tid gaa for Bærebøren med Møbler o.s.v., saa kunde vi med
temmelig Frihed raade over den øvrige Tid. Og den nyttede vi saa
godt, at vi tjente mange Penge; og samtidig lærte vi at bruge Næ
verne flittigt samt at holde Hus med de fortjente Skillinger. Naar
vi saa hver Uge havde 1 Daler til Hjælp til Kosten, saa behøvede vi
ikke at gaa sultne i Seng; men var det knapt med Arbejde, og vi
som Følge deraf ingen Mynt havde, saa maatte vi mangen god Gang
sulte, saa Maven skreg Ak og Ve derved. Alligevel klagede vi ikke,
for vi vilde saa nødig miste Friheden. Naa, det havde jo sine gode
Sider, dette Suitesystem. Vi kom til at skjønne paa, hvad et Stykke
Brød duede til. Vi lærte, at vi hjemme hos Moder havde det godt
i saa Henseende. Og da vi jo som oftest tjente nogle Skillinger, saa
hørte det jo dog ikke til Dagens Orden at sulte, saa vi bleve dog alle
meget kraftige og stærke. Det var forbausende, hvad 2 saadanne
16-17 Aars Drenge kunde transportere paa en Bærebør. Da jeg var
omtr. 18 Aar gammel, kunde jeg saa godt bære 1 Tylvt 6 Alens Bræd
der af dem, vi satte ud i Solen til Tørre og altsaa af dem, som ikke
endnu vare ganske tørre.
Det var ellers en stor Forandring for mig at komme fra det stille,
ensformige Landliv og ud til Aarhus i al den Tummel. Jeg mærkede
snart, at jeg aldeles ikke var anlagt for Kjøbstadlivet. Stadig savnede
jeg baade den friske Luft og den dejlige Horisont, som jeg havde
hjemme paa Hjortshøj Mark, og samfulde 5 Aar længtes jeg hver
Dag efter Landet. Jeg erindrer endnu, hvor jeg kunde snappe efter
Vejret, naar jeg en Gang ijnellem kom uden for en af Portene, som
man endnu kaldte dem. Aldrig glemmer jeg den første Gang det forundtes mig at gaa hjem at besøge mine Forældre. Jeg havde ikke
været hjemme eller uden for Byen fra Foraar til Pindsen, og da plud
selig at faa Øje paa Sæd og Græs, der, saa forekom det mig, plud
selig var bleven saa stor. Det sang og jublede i mig om Kap med
Fuglene i Riisskov og med Lærkerne ude paa Markerne over mit
Hoved.
Værkstedlivet var jo baade saa og saa. Vi vare ialt 20 Mand der, 16
Svende og 4 Drenge. Yngste Dreng var Dreng for de 19 af dem, alt
saa ogsaa Drengs Dreng. Svendene vare den første Tid alle danske,
altsaa drak de allesammen dygtig Brændevin. Og jeg skulde jo hente
det. Hver Morgen før Frokost var det min Pligt at gaa fra den ene
Høvlbænk til den anden for at spørge hver enkelt Svend, om han
skulde have noget hentet til Frokosten. Saa skulde 1 have et Brød, en
en Spegesild, en et Stykke Flæsk til 4 sk, en 5 Æg, en et Stykke Ost
o.s.v. Og de fleste i/2 eller 1 Pægl Aqavit. Og naar saa endda Smagen
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havde været lidt mere ens; men nogle vilde have Lottrups Aqavit,
og en anden syntes bedst om Anfeldts o.s.v., saa al den Sprit maatte
slæbes sammen fra alle Byens Ender og Kanter. Og der løb jeg arme
Stakkel i et Par Trætøfler, Bluse og blaat Lærredsforklæde med en
Masse Kugleflasker stoppede ned ved Forklædet i Lommerne og
i Forklædet den forunderligste Blanding af Brød, Ost, lybsk Pølse og
Smør, hvilket alt jo maatte ligge omtrent, som det kunde bedst, dog
var jeg strengt foreskrevet, at de Gjenstande, som ikke taalte stærkt
Tryk, skulde ligge øverst. Underligt nok at jeg aldrig kuldsejlede
eller fik Slagside. Kun en Gang var jeg nær kommen galt afsted.
Jeg havde nemlig ved Ankomsten til Byen en lille Pibe af Merskum,
og Kjøbmd. Lottrups Dreng vilde gjerne bytte med mig, og en Han
del kan jo tage mere eller mindre Tid. Saa biede jeg for langt med
Flasken, og min Lærekammerat kom mig i Møde paa Hjemvejen
med et meget bekymret Aasyn. Han sagde mig, at dersom jeg gik op
paa Værkstedet den Aften, saa vilde Seidler slaa mig fordærvet om
ikke ihjel. Men Rudolf vilde saa gaa op til ham med den fatale Fla
ske, og saaledes undgik jeg at møde den vrede Mand den Aften.
Næste Morgen tog Hr. Zeidler mig i Ørene og saa paa mig med
sine gnistrende sorte Øjne, og saa holdt han omtrent følgende Tale
til mig, mens hans store Ørenringe dirrede under det Raseri, der havde
bemægtiget sig ham: »Dersom dit jydske Kvajhoved en eneste Gang
til understaar daj i at komme for sent med min Flaske, naar jeg sen
der daj, saa ska jaj Faen hente maj sla daj fo Pannen, saa du aldrig
ska rajse daj mere, forstaar du?«. Og nu fik jeg en tydelig Beskri
velse af, hvilke Pligter jeg havde overfor hans dyrebare Person.
Foruden de alt nævnte almindelige Pligter mod Svendene fordrede
han nemlig, at jeg hver Dag skulde børste hans Støvler og hans Klæ
der, vadske hans Stegepande og pudse den, naar han vilde have noget
braset, underrette ham om, naar Mester vilde bruge mig i sin Tje
neste, »thi«, sagde han, »det kunde jo være muligt, at han selv vilde
have mig i Byen, og saa kan Mester behage at vente«. I mine egne
Ærinder turde jeg endvidere aldrig gaa, før jeg havde spurgt hr. Z.,
om han vilde have mere hentet den Dag. Han blev i Almindelighed
paa Værkstedet til Kl. 101/2 om Aftenen, og var han ikke i meget
godt Lune, slap han mig aldrig løs før. Jeg havde lige saa meget
med den lille, storsnudede, fordrukne Kjøbenhavner at gjøre som
med alle de andre Svende tilsammen. Saa kunde han ikke tale reent
og ikke udtale Bogstaverne B, P og F. Saa skulde jeg da en Gang
hente Snustobak til ham. Han raabte da: »Niels! Hent mig for 1 sk
RjLmé!« Jeg svarede: »Ja vel, Hr. Zeidler! Men hvem sælger Ra-
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mee?« Saa stak de andre Svende i at le, men Z. greb en Plankeafsnit
og vilde give mig i Hovedet. Jeg undløb, og en af Svendene var saa
flink at raabe efter mig, at jeg skulde bare kjøbe for 1 sk Snustobak
hos Schmalfeldt. Jeg afsted og kom snart igjen med et lille Kræm
merhus fuldt af brunt Rapé, hvilket jeg nok saa ydmygeligt præsen
terede min Plageaand. Men aldrig saa snart saa han i Kræmmer
huset, før han raabte i fuldstændigt Raseri: »Saa skulde da Maen hente
dig, Dreng, det skulde jo være sort Ramé, og dit satanste Mæ har
kjøbt mrunt«. Saa maatte jeg jo afsted paa mit Ho’de for at bede,
om man vilde bytte det.
Endelig kom der en Tid, hvor der var lidt mindre Arbejde og
flere ledige Folk at faa, og Mester havde i lang Tid ikke havt Hunds
Ret over for Hr. Z. og mange flere andre gamle Rødder blandt
Svendene. Han havde længe havt den største Lyst til at afskedige
en god Del af dem, men det kunde ikke gaa an; thi skjøndt de ikke
bestilte ret meget, saa kunde han ikke let faa nogen i Stedet, og saa
blev de, indtil den Tid kom. Den første af disse Tyranner, der kom
afsted, var da Hr. Zeidler, og det traf ham som et Lyn fra en klar
Himmel. Han var nede hos Mester at modtage Penge for et Ar
bejde, og da han havde modtaget dem, præsenterede Mester ham hans
Afsked. Hvilket han modtog med de Ord: »Saa skal jeg altsaa være
mørste Mand, der skal rykke ud af den røde Mule!« Og da han
tog Afsked med Kammeraterne oppe paa Værkstedet, spurgte han
mig, om jeg var meget bedrøvet over hans Mortrejse. Dertil svarede
jeg: »Min Moder har sagt, at jeg aldrig maa lyve«. »Jeg tænkte det
Maen hente mig nok!« Og med det samme laante han mig et Par
grimme Øjne. Siden den Tid gik det Slag i Slag med at faa de
værste Rødder bort. Og sandelig, der var stor Trang til en virkelig
Udrensning. Af de 16 Svende var der ingen, som drak mindre end
l/2 Pot Aqavit om Dagen, og ved festlige Lejligheder, f. ex. naar
der kom en fremmed Svend i Besøg, da sad de hele og halve Dage
omkring en Høvlebænk og drak og sølede med Brændevin, saa Værk
tøjet var nær ved at flyde i Biladen14). Kom det over dem, blev der
ogsaa tidt spillet temmelig meget Kort, og det var ikke sjældent,
at de begyndte at spille Løverdag Aften, spillede saa Løverdag Nat,
Søndagen helt ud og undertiden meget af Natten med. Kort sagt, saalænge man kunde holde Øjnene aabne. Og kunde man saa ikke ret
holde ud længere, saa skulde man jo stives af med dygtig Brænde
vin. Og kom saa Mester og vilde fremme Arbejdet ved at foreholde
dem det urigtige i deres Handlemaade, saa blev han, hvad han saa
indvendte, sat paa Døren. Undertiden udartede dette Uvæsen ogsaa
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til Slagsmaal, og enkelte af disse kunde være morsomme nok.
Engang havde vi saa istedet for danske faaet Arbejdere af flere
Nationer: Svenskere, Nordmænd og Tydskere. Ja, vi havde endogsaa
en ungarsk Adelsmand, som hed Tschnernikoff. Disse forskellige
Nationaliteter kunde jo ikke altid enes. Især vare Nordmænd og
Svenskere altid i Totterne paa hinanden. Saa stod da 2 saadanne en
gang Side om Side og arbejdede, og imens politiserede de. Svenskeren
var en lang, tynd Person ved Navn Mejer og Nordmanden en mid
delstor, bredskuldret og bomstærk Mand ved Navn Faber. Paa en
Gang kom Bersærkergangen over Svenskeren, og han sprang over
sin Høvlebænk for endnu snarere at faa Tag i Nordmanden. Denne
greb ham med den ene Haand i Farten lige ind i Maven og holdt
ham der til Kammeraternes Moro og til evige Løjer for vi Drenge,
som ikke kunde lide Svenskeren. Der hang saa Hr. Mejer en liden
Stund og sprællede. Saa satte Nordmanden ham ganske forsigtigt
ned igjen, og Svenskeren gik ganske slukøret hen og tog Frakken paa
og forsvandt foreløbig fra Skuepladsen. En- anden Gang var der kom
men vel mange Tydskere paa Værkstedet, 12 Tydskere mod 4 Danske.
De første begyndte jo naturligvis snart at ville regjere hele vor lille
Stat og ved enhver Lejlighed at ville sige, hvor Skabet skulde staa.
Det vilde Danskerne jo ikke finde sig i, og i et Raad blev det en
stemmig besluttet, at nu skulde Tydskerne have Prygl. Og vi Drenge
bleve paa Grund af, at Overmagten var saa stor paa Tydskernes Side,
betroede til at danne en saakaldet Reserve. Vi havde lovet, at naar
Tydskerne igjen samlede sig som Separatister i deres egen Ende af
Værkstedet, saa skulde det tydske Lys gaa ud og Nøglen til Døren
blive borte. Saaledes skete det ogsaa. Danskerne sadde om en Høvle
bænk i den ene Ende af det lange Værksted og Tydskerne i en anden.
Paa en Gang var saa en af vi Drenge saa uheldig at vælte Tydskernes
Lys. Dette var jo nok til at fremkalde en heel Strøm af tydske Skjældsord, og Synderen skulde jo saa have nogle tydske Hug; men Skjælmen bøjede sig behændigt og undgik Slaget af en Afsnit, som i det
Sted slog et stort Hul i et poleret Møbel, som en af Tydskerne lavede.
Og nu vilde han jo forfølge Drengen. Men saa kom en af Danskerne
Drengen til Hjælp, og saa havde vi Spillet gaaende. Tydskerne havde
jo en stor Overmagt, og den stolede de ogsaa den Gang paa. Og
havde vore Svende ikke tilkaldt Reserven, saa kunde det have seet
galt nok ud for de Danske; men saa rykkede den unge Garde frem
til Undsætning, og nu vare vi 8 Danske mod 12 Tydskere, og saa
kan det nok være, at de arme Tydskere fik Prygl. Ja, der var saadant Forslag i Pryglene, at jeg endogsaa syntes, at der var flere end
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Tydskerne kunde bruge, og jeg havde af den ene af Danskerne faaet
lige saa mange Lussinger som af nogen af Tydskerne, og inden han
selv havde bemærket mig, sørgede jeg retskaffent for, at ogsaa han
fik sine tørre Hug. Det kunde jo saa dejligt lade sig gjøre i det dej
lige Halvmørke. Og da Tydskerne mærkede, at Krigslykken gik dem
imod, saa vilde de jo gribe Flugten, men Døren var jo lukket, og ud
kunde de ikke komme, før Nøglen fandtes. Og de maatte finde sig
i at bede ynkelig om Naade. Naa, da saa Danskerne syntes, at de
vare tilstrækkelig møre, saa fik de jo da Lov at slippe. Og efter den
Tid skyndte de sig at komme bort fra Værkstedet. Saaledes begav det
sig, at vi Drenge fik Lov til at slaa et Slag for Fædrelandet sammen
med Svendene, hvilket jo var imod alle Laugsartikler. Og den sam
me Svend, som jeg havde meddelt hans rigelige Andel i Pryglene,
han kom da ogsaa bagefter hen til mig og sagde: »Hør, Niels, Du
maa ikke tale om, at I have hjulpet til«. Dertil svarede jeg jo ganske
tørt: »Nej, vil Du ikke selv omtale det, saa skal jeg nok tie!« Men
jeg var nær bristet i Latter ved at tænke paa, hvor morsom den Situa
tion i Grunden var.

★
Naar en af vi Drenge holdt Fødselsdag, var det Skik og Brug,
at han burde gjøre et Gilde og indbyde Kammerater og Venner.
Gildemaden var Finbrød og Drikken Rompunch. Og af sidstnævnte
Drik kunde jeg den Gang taale et meget stort Qvantum. Saa hændte
det sig en Gang til min Fødselsdag, at vi havde faaet Punch en hel
Aften, og min Skaal var bleven drukken mange Gange, ja saa tidt, at
ingen af os kunde holde ud længere. Og saa gik vi da en Tur bag
om Byen og gjennem den for dog ogsaa at gjøre Natvægterne del
agtige i vor Glæde. For at gjøre dette maatte vi jo sætte os i Forbin
delse med dem, og det skete jo saa derved, at vi gik hen til en af
dem og sagde: »God Aften, Hr. Justitsraad!« Denne Titel holdt
de mærkværdig nok ikke af og vilde strax annamme os. Dog fik
de os aldrig fat. Derimod skete det ikke saa sjældent, at Justitsraaden
maatte finde sig i at sætte sig lidt ned paa Gaden, mens vi kom lidt
af Vejen. Da vi den omtalte Aften havde gaaet vor Tour, havde vi
ved Hjemkomsten endnu en svingende Bolle Punch staaende, og
ingen vilde have mere. Saa blev jeg og en anden slem Dreng enige
om, at vi vilde drikke den for at prøve, hvordan det var at være fuld,
thi, som vi viselig bemærkede: er det saa rart, saa kunde vi jo prøve
det igjen, og er det grimt, saa kunde vi jo lade være. Vi drak den.
Vi havde dog Forstanden og kunde endog gaa lige, men Dagen efter
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vare vi begge to fulde for Alvor, og jeg lovede mig selv højtideligt,
at jeg aldrig skulde gjøre det mere. Nu har jeg holdt det Løfte i 29
Aar og agter ikke nogen Tid at bryde det.

★
Efter 5 Aars Forløb var jeg saa da endelig naaet saa vidt, at jeg
snart kunde sige Drengelivet Farvel og komme til at prøve det frie,
herlige Svendeliv. Jeg var nu blevet en nogenlunde god Snedker og var snart træt af at være Træl; thi saadan en stakkels Dreng hold
tes i en stram Tøjle. Der var saa mange Ting, som vi ikke maatte. Vi
maatte ikke ryge Tobak; paa Værkstedet maatte vi ikke tale højt,
uden naar vi bleve tiltalte. Vi maatte ikke fløjte og ikke synge, naar
nogle af Svendene vare tilstede. Vi maatte ikke undlade at hilse nogen
Svend af Lauget, naar vi mødte ham paa Gaden. Og paa ingen Maade
give vort Besyv med i Svendenes Samtale - en meget praktisk Maade
at kvæle Oppositionen paa - og saadan var der saa meget, som vi
ikke maatte, men langt mindre, som vi maatte. Dette indskrænkede
sig kun til dette: Adlyd blindt og hold din Mund, Hvalp! At Hval
pen var 21 Aar, gjorde intet til Sagen. Men saa lærte vi dog Lydig
hed. Og med al vort 19de Aarhundredes udskregne Klogskab glem
mer man mere og mere den Kunst at »lære Lydighed af det man
lider«. Da den længe og længselsfuldt ventede Tid kom, at jeg skulde
være Svend, saa mødte jeg hos Oldermanden og meldte mig, og han
anviste mig og 6 andre haabefulde unge Snedkersvende-Aspiranter
hver 2 Skuemestre; thi da bestod jo endnu det gamle Laugsvæsen
i al sin Herlighed, og da mange nu ikke kjende, hvordan det gik til,
at en Dreng blev forvandlet til Svend, saa vil jeg her omtale det.
De omtalte Skuemestre paategnede Papiret paa vort Tegnebrædt,
thi vi skulde nu tegne det Meubel, som vi agtede at lave til Svende
prøve. Deres Navne skulde staa paa Papiret, for at vi ikke skulde om
bytte Papiret. Tegningen skulde vi lave hos Oldermanden. Møblet
set forfra og fra Siden og ovenfra. Og saa med forskellige Gjennemsnit. Deri, som i Frihaandstegning, vare vi gjennem Læretiden øvede
ved om Vinteraftenerne 2 Gange om Ugen at møde til Undervisning
i Prinds Ferdinands Tegneskole15). Naa, Tegningen bleve vi da alle
færdige med, uden at faa den kasseret, og saa maatte vi da begynde
paa Svendestykket, for mit Vedkommende en mahognifineret Komode
med skraa Hjørner, finerede Gesimslister og stukne Løvefødder un
der. Det lykkedes mig da ogsaa at frembringe et ganske ordentligt
Svendestykke. Da det var færdigt, kunde jeg sætte en Finger paa hver
af Skufferne og trykke dem ind med denne, medens de dog overalt
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vare ganske tætte. Naar en Skuffe er saadanne, gaar let og sikkert
ud og ind, saa er den, som den skal være i saa Henseende. Kort sagt,
der var ikke noget, der puslede. Og da Dagen saa endelig kom, saa
spændte jeg mig for sidste Gang for Bærebøren og bar saa det blanktpolerede Møbel hen til Oldermanden. Og da den ældste Dreng ved
Børen altid gik bagerst, kunde jeg tydeligt gaa og se dets blanke
Flade afspejle det meget tilfredse Billede af en glad og frejdig vor
dende Snedkersvend. Derefter gik vi hjem og hængte Bærebøren paa
sin Plads, den Plagebøre, hvorpaa vi havde baaret saamange Tusinde
% mange Gange, saa Knæene rystede under os. Paa denne havde vi
hentet Møbler hjem fra Mindet16), hvilke vare komne fra Kjøbenhavn til Forhandling fra vort betydelige Magasin. Til denne Bør
knyttede sig mange smaa Minder, og mangen høj civil og militær
Person, der til daglig ikke værdigede os bluseklædte Drenge et Øje
kast, naar vi pustende og svedende og balancerende paa den ujevne
Bro trippede forbi, maatte tidt for en Gang tage til Takke med Børen,
ja mangen Justits- og Cancelliraad har saamænd ligget tværs over sam
me og fundet sig godt deri. Naar vi havde lavet en Ligkiste, faaet
Kisten bragt pr. Bærebør til Hjemmet, taget Liget paa sit Lagen og
lagt det i Kisten, saa bleve vi gjerne anmodede om næste Morgen
Kl. 4 at bære Liget hen i Domkirkens Kapel. Nu stod jeg foran
Børen, tog min Hue af for den og sagde under min Kammerats
Bifaldsytringer et bevæget Farvel til den for aldrig mere at give mig
af med saa plebejisk Arbejde som at være Stanghest for en Bærebør.
Efter at Svendestykket var afleveret hos Oldermanden, pyntede vi
os og tog Pengepungen til os, hvorpaa vi spadserede i de nye Svende
klæder hen til samme, hvor alle Byens Snedkermestre vare forsam
lede for at bedømme Prøverne. Der bleve Skuemestrene saa udspurg
te, om vi ogsaa egenhændig havde lavet Tegning og Svendeprøve.
Disse sidste bleve tagne i Øjesyn, og naar de bleve befundne antage
lige, blev dette os betydet, og vi bleve overrakte et Lærebrev, hvor
med vi saa gik ned til Snedkerkroen eller Herberget, hvor Svendene
vare forsamlede for at holde Raad om, hvorvidt de unge Mænd, der
nu ønskede sig optagne i deres Samfund, havde opført sig vel i Lære
tiden; thi var det modsatte Tilfældet, blev Optagelsen jo vel ikke
nægtet, men vedkommende maatte da bøde adskillige Boller Punch.
Efter at have ventet ydmygeligt l/2 Times Tid i et Forværelse bleve
vi indladte til Doms. Oldgesellen stod for Bordenden med en tung,
smukt udarbejdet saakaldt Skafferstok i Haanden, og han saa saa
barsk ud, som om det var et Bøddelsværd, han holdt, og ikke en
Stok til at slaa til Lyd med. Det gjorde han, og der indtraadte nu stor
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Stilhed blandt de før saa højrøstede Grupper. Han holdt derpaa en
Tale, hvori han først forkyndte, at da det havde vist sig, at vi alle 7
havde opført os saa nogenlunde skikkeligt, saa skulde vi slippe med
hver at give en Bolle Punch til en Specie. Der var rigtignok lidt Pus
leri med Drengen Niels Sørensen, der en Gang havde budt den tydske
Snedkersvend Christoffer Pank indenfor i sit Kammer og lovet ham,
at han saa skulde faa en god dansk Dragt Prygl; men da Tydskeren
havde været en usselig Cujon, at han ikke strax havde hevnet sig,
og da det jo desuden kun var en Tydsker, saa vilde han foreslaa, at
man ogsaa optog mig uden videre Vrøvl, saameget mere som 7 Bol
ler Punch jo vist var alt, hvad man den Aften kunde drikke. Disse
Ord fandt Gjenklang hos hans Kammerater. Og derefter kom Her
bergsøster med 7 med Silkebaand omvundne Kridtpiber og gav os
hver en, hvorfor hun af hver modtog en Rigsmark. De vare stoppede,
og efter at hun havde bragt Fidibusser, tændte vi dem, og skjøndt
ingen af os før havde havt Tilladelse til at ryge, smøgede vi nu trods
de bedste. Piberne vare et haandgribeligt ’Tegn paa, at nu maatte vi
ryge. Midt paa Bordet stod Velkomsten. Det var et lille, alenhøjt
Sølvbæger rundt om behængt med blanke Specier, der vare skjænkede til Lauget af en eller anden eller flere Velyndere. Denne Vel
komst var fyldt til Randen med Citronøl. Af denne drak Svendene os
til, og derpaa fik vi Novicer Lov til at tømme Velkomsten, og saa
snart vi havde opnaaet denne Udmærkelse, saa kom den første Bolle,
og vi drak da Dus med de ældre Svende. Og saa vare da alle de
mange Gjenvordigheder glemte, som vi havde havt med disse vore
forrige Tyranner. Nu vare vi Ligemænd, og nu havde vi Lov til upaatalt at slaa ethvert Tydsk Uhyre ned, som vilde fornærme os. Nu
maatte vi fløjte, synge, le, snakke o.s.v Kort sagt, vi havde pludse
lig faaet Lov til saameget. Saa sang vi og drak Punch til Klokken 12
den Nat og gik saa hjem »som fire muntre Svende« - visse paa, at
nu vare vi komne Lykken, med alt hvad den har i Følge, saa nær,
som nogen Dødelig kunde komme den.
Denne Nat sov jeg naturligvis fast og godt, men næste Morgen
vaagnede jeg dog tidlig og hørte ovre fra »Drengenes« Seng en un
derlig undertrykt Stønnen, og hermed begynder den eneste Spøgelses
historie, som jeg nogentid har oplevet selv.
Jeg spurgte den yngste Dreng, hvad der fejlede ham; thi ham var
det, der stønnede. Han svarede med Hjerteangst malet i hvert et
Træk, at det havde spøget derinde om Natten. Der havde været en
Skikkelse derinde, som havde gaaet rundt om i Kammeret, havde
bøjet sig over vore Senge og var saa lydløs forsvunden ud af Døren.
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I Førstningen lo jeg ad hans Fortælling og hans Angest, men da han
vedblivende forsikrede, at han talte Sandhed, og jeg saa hans For
skrækkelse, fik jeg den Idee, at det muligvis var en Tyv, der havde
stjaalet mine nye Klæder, og derfor foer jeg jo og saa efter, men
de vare der alle, og derved blev Historien jo endnu mere forunder
lig. Mester var i Kjøbenhavn paa en Forretningsrejse, og jeg kunde
derfor kun berette Sagen til mine nye Kammerater paa Værkstedet.
De lo jo ad Historien og forklarede den derhen, at jeg havde været
fuld, og Drengen var pludselig bleven gal. Den gamle Svend, som
stod og lavede Ligkister, var den eneste, som ikke lo. Han sagde gan
ske alvorlig, at snart vilde vi faa Oplysning i den Sag, thi det hele
betyder kun dette, at jeg snart kommer til at lave den Ligkiste, som
den Skikkelse bestilte i Nat. Og at Skikkelsen viste sig for Drengene
kom kun deraf, at Mester ikke er hjemme. Saa lo man ad ham, og
nogle forklarede Sagen saaledes: Nej, det er ingen Ligkistehistorie,
men vi kjende jo Mester og vide, at han er en gjerrig Mand. Nu er
han formedelst Forretninger nødt til at opholde sig i Kjøbenhavn
langt fra Værksted og den hele Bedrift herhjemme. Og nu lader Tan
ken om Hjemmet ham ingen Ro. Han er maaske en af de saakaldte
Dobbeltgængere. Og mens hans lille Krop ligger ovre i Kjøbenhavn,
gaaer nu Resten af Mennesket og pusler herovre i Jylland for at see,
hvordan Sagerne staa herhjemme. Mens vi endnu stode og samtalede
om, hvilken af de 2 Forklaringer vi skulde give Fortrinnet, kom en
af Svendene ind ad Døren og fortalte hæsblæsende, at en af vore
Kunder, Kjøbmd. Søren Jensen paa Lille Torv, om Natten var ble
ven myrdet ude i Marsilisborg Skov. »Naada!« sagde den gamle Lig
kistemand, »troer I saa ikke endnu, at det har været Søren Jensen?«
Og med Blusel over deres tidligere Vantro omvendte han i en Haandevending Flertallet til sin Anskuelse.
Denne Dags Eftermiddag skulde jeg i Følge gammel Skik i Sko
ven med Svendene. Og ude i Risskov fik vi da nogle Boller Punch
og morede os til hen paa Aftenen. Da jeg kom hjem og gik til Ro,
var Klokken 11. Jeg tog da det Løfte af min Lærekammerat, at der
som Skikkelsen atter skulde vise sig, saa skulde han øjeblikkelig kalde
paa mig.
Jeg har nemlig altid interesseret mig meget for saadant Pusleri og
altid meget ønsket, at det en Gang maatte forundes mig at see noget,
om saadant virkelig var til. Imidlertid sov jeg da ind, og haardt sov
jeg, formodentlig som Følge af Punchen; men da jeg havde ligget
en Tid, fik jeg pludselig et vældigt Ribbensstød, og min Sovekam
merat hvidskede ængstelig: »Nu er han her!« Og forunderligt! Da
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jeg slog Øjnene op, saa jeg ganske tydelig en Mandsskikkelse glide
ganske lydløs over Kammerets Gulv forbi det af den klare Maane
oplyste Vindue gjennem Døren, som lydløs aabnede sig. Allerede
mens Skikkelsen eller Spøgelset, hvad det nu var, gik efter Døren,
sprang jeg ud paa Gulvet, og ligesom Døren igjen lukkede sig efter
det, slog jeg den op paa vid Gab. Men skjøndt Døren gik umiddel
bart og ud til den af Maanen fuldstændig oplyste Gaard, der var
fuldstændig aflukket og sammenbygget i alle 4 Hjørner, saa jeg ikke
en Smule til Spøgelset, der var fuldstændig forsvundet ved dets Ud
trædelse af Døren, hvilken jeg som sagt aabnede i samme Nu, som
den faldt til efter det. Nu kunde jeg jo fristes til at ansee det Hele
for et Sandsebedrag, dersom ikke mine 3 lysvaagne Stuekammerater
havde set det selvsamme. Næste Morgen kunde jeg altsaa opvarte
med nok en Historie, da jeg kom paa Værkstedet, hvor den gamle
Svend trøstede mig med, at dette nok skulde vedvare, indtil Ligkisten
blev ordentlig bestilt.
Samme Dags Aften kom Mester fra Kjøbenhavn. Jeg gik da over
og fortalte ham, at alt var gaaet godt og vel med Svendeprøven,
men at det spøgede saa voldsomt i Kammeret, at jeg havde ondt ved
at faa Drengene til at sove deri for Fremtiden. Han mente: »Det er
vel Jer selv, der spøger?« Men da jeg fortalte ham Sagen, mente han,
at det vel sagtens var en Tyv, der paa en for os begge ubegribelig
Maade var kommen ind i den tillukkede Gaard. Han bad mig derpaa
gjøre sig den Tjeneste at holde Vagt næste Nat sammen med den
stærkeste af mine Lærekammerater, for at vi kunde gribe den forment
lige Tyv og fastholde ham, indtil vi kunde faa Bud efter ham. Dette
gjorde vi i 2 Nætter indtil Kl. 2; men der kom aldrig mere noget
Spøgelse, og jeg naaede aldrig det interessante at favne Luften istedetfor Kjød og Blod. Og nu, kjære Læser, overlader jeg ganske til Din
Fantasi at udfinde, hvordan dette kunde gaa til, eller hvad det var;
men saaledes som her beskrevet skete det i det Aar 1858!

★
Saa var jeg da altsaa kommen til mine daværende Ønskers Maal.
Jeg var Snedkersvend. Virkelig ziimphti Svend17), og nu skulde jeg
jo efter gammel Skik og Brug i det Fremmede. Min Lærekammerat,
der 2 Aar tidligere var bleven Svend, arbejdede i Berlin, og han
skrev mig til, at nu skulde jeg bare komme derop, nu var der et godt
Værksted til mig; men 8 Dage efter modtog jeg igjen Brev fra ham,
at jeg endelig ikke maatte komme. Der var pludselig indtraadt en
stor og farlig Pengekrise, og mange Hundrede Svende gik ledige.
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Niels og Ane Marie Sørensen
Fot. antagelig i 1870’erne

Dermed maatte saa Rejsenykkerne hvile. Og det varede ikke længe,
inden Krisen ogsaa snart øvede sine fordærvelige Virkninger og
standsede Handel og Vandel herhjemme. Ogsaa vor Mester maatte
afskedige flere Folk; men jeg, hans Lærling, kunde jo blive ved at
være paa hans Værksted, saa længe jeg vilde. Man vil nemlig gjerne
beholde sine Lærlinger, da man jo kjender dem ud og ind, og jeg
var jo altid glad ved at have Beskjæftigelse. Jeg mærkede imidlertid
snart, at den gode Mester vilde benytte sig af min Ungdom og Uerfa
renhed, naar vi skulde akkordere om et nyt Arbejde. Jeg arbejdede
derfor kun en kort Tid som Svend og tog saa hjem til Hjortshøj
Mark og begyndte at lave mig noget Værktøj. Og da jeg snart mod
tog Bestilling paa noget Arbejde, varede det ikke længe, inden jeg
var en stor Landsbyfrimester18). Men heller ikke paa Landet var der
noget at fortjene undtagen for en kort Tid, men jeg tog jo, hvad der
forekom; mere kunde jeg jo ikke.
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Niels og Ane Marie Sørensen
For. 17.5. 1910

Paa den Tid hændte der mig noget, som fik en stor Indflydelse
paa hele mit Liv. Jeg kom ned til Nabosognet at arbejde hos en
Gaardmand. Og inde hos Naboen var der en ung Pige, Ane Marie
Jørgensen, Datter af afdøde Gmd. og Sognefoged Jørgen Krause.
Hun var hos sin Søster, og vi havde Lejlighed til at see hinanden ofte
i de ca. 14 Dage, jeg var dernede. Og det varede jo ej heller længe,
inden mit unge Hjerte var tabt. Og Tabet kunde ikke alene have
været værre, men jeg har aldrig faaet nogen bedre jordisk Gave, end
da hun gav mig Haand og Hjerte. Nu har hun været min kjære
Hustru i ca. 19 Aar, og i den Tid har hun været mig den bedste og
kjærligste Hustru, jeg ret kunde ønske mig. Jeg var den Gang 22
og hun 19 Aar gammel. Nu var jeg altsaa forlovet, men vi tænkte
naturligvis ikke paa Giftermaal. Dertil havde vi ikke Raad, og jeg
turde ikke gifte mig som Snedker, da jeg under Krisen havde erfaret,
hvor usikker et Menneskes Eksistents var, naar han var givet Penge-

30

Aage Houken

LVIII

kriser i Vold. Jeg gik altsaa paa Sessionen for at see, hvordan det
vilde gaa mig der. Siden vilde jeg bestemme mig til, enten jeg vilde
søge at bryde mig en ny, bedre og sikrere Bane.
Jeg kjørte da en skjøn Dag med min Fader ad Aarhus til for at
blive behandlet paa Sessionen, som man siger. Der lod det til, at jeg
kunde bruges til Soldat, og jeg blev strax erklæret tjenstdygtig, og da
jeg var 651/2 Tomme høj og saa for Resten havde et par stærke Arme
paa et Par brede Skuldre, saa skulde jeg først være Dragon. Saa op
dagede Ritmester Brock, at jeg havde et fremstaaende Ar i min Pande,
der vel ikke just var vansirende, men en Smule synligt. Saa kasserede
han mig som Dragon, fordi jeg af den Grund ikke kunde bære
Hjælm. Saa skulde jeg være Infanterist, men saa havde jeg en høj
Vrist paa højre Fod. Derfor kunde man ej heller bruge mig til denne
Vaabenart, da jeg, sagde man, ikke kunde bruge Støvler. Enden paa
alt dette blev saa til, at jeg skulde være Militærarbejder, og derefter
maatte jeg trække. Jeg trak Nr. 298, og det var højt nok til at fri mig.
Da det jo var Fredstid, og Fædrelandet altsaa ikke i Fare, var jeg
glad og taknemmelig for min Frihed, thi det er just ingen Spøg for
en Haand værker at ofre al den Tid, som Soldaten maa ligge inde.
(Fortsattes).

Dagbog fra Krigen 1864
VED OLE WARTHOE-HANSEN

Når Historisk Samfunds årbog netop i hundredåret for den sidste
slesvigske krig er i stand til at bringe en krigsdagbog, er det naturlig
vis ikke nogen ren tilfældighed. Thi hvad var mere selvfølgeligt, end
at bedstefar just i dette år halede sin bedstefars slidte bog frem og viste
den til sit barnebarn, der i en historietime kunne fremlægge den som
primært historisk kildeskrift? Ja, således gik det til, at den gamle sol
dats dagbog nu er sikret mod forsvinden og gjort tilgængelig for krigs
historikeren.
Disse notater fra krigen 1864 er nedskrevet af Anders Gregersen,
senere tømrer i Bælum sogn, Alborg amt. Anders Gregersen var født
omkring 1840. Han var altså knap 25 år’gammel, da han blev indkaldt
til krigstjeneste ved 11. bataillon (senere 11. regiment). Hans lille
notesbog i simpelt sort bind er slidt af stadig brug under felttoget. Den
er ført regelmæssigt, ofte dagligt; i begyndelsen sirligt, grundigt og
med blæk, sidenhen mere rutineret med ganske korte oplysninger og
med blyant. Snart er den ført under rolige forhold, til andre tider under
felttogets mere omskiftelige vilkår. Enkeltheder i den gengivne tekst
kan på grund af vanskelig tydning være unøjagtige, og nogle ord mang
ler helt; men helhedsindtrykket står fast. Læseren får en levende for
nemmelse af den menige soldats kår under krigen: hans daglige tjene
ste, hans bekymringer og opmuntringer.
Den fordringsløse dagbog bringer jo ikke væsentligt nyt til bedøm
melse af krigens forløb, men der er gode detaljer at hente om krigens
dagligdag: den daglige tjeneste, forplejning, indkvarteringsforhold,
sundhedsforhold, befolkningens sindelag overfor soldaterne. F. eks. får
man gennem Anders Gregersens regelmæssige notater grundig besked
om postgangens effektivitet fra hjemmet i Nordjylland til soldatens
kvarter.
En soldats dagbog er et historisk dokument og burde som sådant
egentlig gengives, som det er nedskrevet. Samtidens skrivemåde med
evt. fejl og mangler hører med til den korrekte overlevering. Men af
hensyn til læselighed og forståelse er teksten forsynet med en del tegn
i parentes — undertiden med deraf følgende stort begyndelsesbogstav.
Bortset derfra er forfatterens skrivemåde bibeholdt.
Anders Gregersens dagbog tilhører nu hans sønnesøn, fhv. mejerist
P. C. Gregersen, Søren Møllers Gade 9A, Randers. Redaktionen takker
hr. Gregersen for tilladelse til at aftrykke dagbogen i nærværende årbog.
En væsentlig del af de oplysninger, der bringes i noterne, skyldes Det
kgl. Garnisonsbibliotek i København. Redaktionen retter hermed en
tak til hr. major, bibliotekar S. A. Mathiesen, der på bibliotekets vegne
har stillet de gode oplysninger til rådighed.
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Anders Gregersen og hustru, Kathrine, født Nielsen

enne Bog tilhører Anders Gregersen Lillebrøndum f.t. Soldat
Ved 11 Regiments 6 Compagni No 138, Kjøbt den 23de Januar
1864 i Slesvig1^) Den 29de November 1863 rejste jeg bort fra mit
kjære Hjem og mødte i Randers2) samme Dag, hvor jeg modtog
Mundering samt skarp Amunition(.) Natten imellem den 2den og
3de December kom Jeg med Jernbanen til Aarhuus omtrent Kl 6.
Samme Morgen kom Jeg ombord paa Dam (p) skibet Dania til Kiel,
hvor Jeg landede samme Aften Kl. 10. Den Aften Jeg oplevede paa
dette Dampskib var bedrøvelig. Vi var omtrent 100 Mand ombord
og vi frygtede hvert Øjeblik, for at forgaae men vi kom alle lykke
lig i Land, hvem Gud vil bevare han er uden Fare. Denne Nat blev
Jeg indqvarteret i Kiel hvori Jeg fik varm Aftensmad og sov godt
denne Nat. Dagen efter Kl. 10 mødte Jeg igjen og kort efter kom
jeg paa Jer(n)banen fra Kiel til Elmshorn1) hvor Jeg blev indqvar
teret samme Dag hos en Landmand, der havde Jeg det meget godt(.)
Vi var 2 Mand Indqvarteret der, Vi sov hver i sin Seng om Nat-
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ten(,) og den var meget god, Middagsmaden blev os leveret i Qvarteret hvorfor vi blev fradraget 12 sk. daglig af vor Lønning(.) Men
vor gode Qvarteer Vert gav mig selv Kosten og den var meget god.
Gode Spise Kartøfler fik Jeg og Hvedebrød, desuden alt det Kaffe
Jeg vile drikke 2 Gange om Dagen(.) Der fik Jeg den beste Kost
jeg nogensinde har faaet(.) Denne gode Mand hedte Bornemann(,)
der var Jeg omtrent een halv snees Dage, men saa fik Compagniet
Ordre til at Marsere til Uetersen en Miil længere Syd.
1864, den 5te Februar lod Jeg mine nye Støvler blive i Slesvig da
Jeg synnes Tonisteren var tung nok alligevel, men netop denne Aften
Kl. IOI/2 forlod vi Dannevirke stillingen og fik ikke lov at passere
igjennem Byen, Men min gode Ven Lillebrøndum som denne Dag
var upasselig var bleven tilbage i Slesvig(.) Han viste mine Støvler
var i Byen og han fik fat paa dem og leverede mig dem i Sønderborg
paa Als. Jeg havde ogsaa en skidden Skjorte som blev der, men den
duede ikke meget(.)
Paa Marsen mellem Flensborg og Sønderborg blev mine Vanter
borte(.) I Elmshorn3) kjøbte Jeg et par nye Støvler som kostede 22
mk og lod mine andre forsaale, og nye Sinker som kostedede 7 mk(.)
Den Aften Jeg kom til Uetersen3) blev Jeg indquarteret hos en
Hattemager som havde en gammel Svend som kunde tale dansk(.)
Ham blev der straks sent Bud efter og han spurgte mig om Jeg var
Sulten eller Tørstig. Jeg svarede Jeg var Tørstig(.) Der blev strax
sat 01 og Brændeviin, der kjøbte Jeg et par Filtsaaler til at læge inden
i Støvlerne som kostede 12 sk. Han gav mig ogsaa hele Kosten (,)
Men Jeg var der kuns 2 dage saa blev jeg omqvarteret hos en Heste
handler (.) Der levede Jeg ogsaa meget godt.
I denne Bye havde vi det meget strængt med Vagten. Den 20
December melte jeg mig til Lægen da jeg havde Smerter i Fødderne
saa jeg ikke kunde taale at masere(.) Lægen erklærede Jeg skulde
blive hjemme i Qvarteret og bade Fødderne i koldt Vand i 3 til 4
dage, men da Compagniet ventede paa Ordre til at trække sig tilbage
for at give Plads for Exkutionshæren4) kunde det ikke tillades at
blive i Byen(,) hvorfor jeg med Jer(n)banen blev ført til Rends
borg (.) Vi var 8 Mand(,) der var Jeg i 2 Dage saa blev Jeg ført
med Jer(n)banen derfra til Flensborg Sygehus(,) hvor Jeg igjen
mel te mig Rask den 25 de s.m.
Mine Fødder var dog alligevel ikke Raske(,) men Jeg var kjed
af at lige der hele Julen. Dagen efter blev jeg udskrevet af Syge
huset. Den 27 skulde Jeg masere til Slesvig, og der selv sørge for
Qvarteer(.) Denne Nat og Dagen efter masere til Rensborg og melde
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mig der til Commandantskabet for at modtage nærmere Ordre(,) da
Regimentet allerede var paa Marsen her ned(.) Men da Jeg ikke var
rigtig Rask og jeg havde selv min fulde Bepakning tog Jeg med
Jer(n)banen fra Flensborg til Rendsborg(.) Dette kostede mig 8 mk
8 sk og saa gik jeg i Rendsborg i 2 Dage og saa melte Jeg mig paa
Commandantskabet men de kunde ingen rigtig Besked sige mig men
bad at blive indtil Regimentet kom til Byen(.) Dagen efter Jeg
havde været paa Commandanskabet kom Regimentet og Jeg meldte
mig strax hvor Jeg Øjeblikkelig maserede med til Slesvig(,) men
da Jeg havde gaaet omtrent godt et par Miil blev jeg meget træt(,)
saa det ikke var muligt for mig at gaae længere, men saa kom Jeg
op at kjøre og kjørte omtrent til Slesvig(.) Den 29 December om
Aftenen kom jeg til Slesvig og blev indqvarteret samme Aften. Der
fik Jeg ogsaa et godt Qvarter. Men den 10de Januar 1864 blev vi
omqvarteret(.) Dette Qvarteer var ikke godt(.) Vi kom 6 Mand om
paa et usselt Tagkammer hvor vi skulde ligge i det bare Sengehalm(,)
men efterat have meldt det til Løitenanten blev det noget bedre(.)
Vor Vert her holder ikke af den danske Soldat. Den 18de Januar
1864 blev jeg foreløbig udskrevet fra al Millitaier Øvelse og blev
Udkommanderet hver Dag paa Arbeide som Tømmermand(.) Jeg
møder om Morgenen Kl. 6 og kommer hjem igjen om Aftenen ved
samme Klokslet. Jeg har omtrent en Miil til Arbeiespladsen(.)
Den 19 Januar paa Arbeide
den 20
den 21
”
”
”
Samme Dag modtog Jeg et Brev fra min Kone(.) Den 22de skrev
Jeg igjen et Brev til min Kone og sente hende mit Visitkort(.) Denne
dag fik jeg ikke Arbeide da jeg modtog Verktøi. Den 23de Regnede
det stærk saa Jeg maatte gaae hjem denne Dag uden Arbejde(.)
Jeg afbenyttede Eftermiddagen til at skrive Breve for mine Kamme
rater. For hver Dag jeg arbeider haver jeg 2 mk 9 sk om dagen for
uden min Lønning(.) Den 24 Januar paa Arbeide 1 Dag. Den 25de
paa Arbeide 1 dag. Samme Dato modtog jeg et Brev fra min Kone
dateret den 21de Januar(.) Den 26 Januar paa Arbeide 1 Dag. For
nævnte Dato skrev jeg et Brev til min Kone(.) Den 27 Januar paa
Arbeide 1 Dag(.) Den 28.s.m. mødte. Jeg til Arbeide, men da det
regnede gik (jeg) Hjem denne Dag uden at tjene Dagløn.
Den 29de Januar paa A 1 Dag
den 30de Januar paa ” 1 Dag
den 31de
”
” ” 1 Dag
den 1ste Februar
1 Dag
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Den 30 Januar modtog Jeg et brev fra min Kone(.) Jeg skrev igjen
den 1ste Februar og lagde et Visikort inders(t)(.) Den 2 Februar
paa denne Aften fik vi Ordre til at møde om Natten Kl 21/2 og møde
Fjenden(.) Gud veed hvordan det vil blive(,) men Jeg haaber til
det beste(.) Jeg mødte til den bestemte Tid og stod ude paa en Skanse
til Kl. 2 om Eftermiddagen(;) Den 3 Februar blev Jeg afløst da
Fjenden ikke lod sig see. Men næppe een Time efter blev der atter
blæst Allarm(,) og vi maatte rykke frem. Denne Nat var meget kold.
Lidt hen paae Aftenen blev Kompagniet kommanderet hen mod
Fjendens Forposter(.) Vi kom dem temmelig nær og der blev fyret
nogle faae Geværskud paa os uden at ramme nogen af os(.) Den 4de
sendte Vi Fjenden nogle 84 pd. Kranatter5) som gjorde god Virk
ning^) men Fjenden sendte os nogle Kranat Skud igjen, dog uden at
saare nogen af os heerved(.) Kl. 3^2 kom vi igjen denne dag og
blev i Slesvig til om morgenen(.) Kl. 51/2 ^en 4de Februar modtog
Jeg et Brev fra min Kone(.) Den 5 Februar maserede vi til Storedanevirke og forblev denne Dag til henved Kl 9 netop som vi skulde
spise Middagsmad, men Tiden tillod ikke at faa det(.) Vi maatte
gaae med vor tomme Maver og henved Kl. lO1/^- Aften begynte
vi at forlade Dannevirkestillingen(.) Henved Kl.2 den 6te kom vi
først en Miil nær Flensborg, Men Fjenden vilde ikke tillade os at
ved blive at påsere med vor bagase vogne, saa maatte vi stanse Fjen
den. Det var 1ste og Ilte Regiment som havde Forposter. Denne
Træfning varede omtrent en 3 Timers Tid, den var frygtelig, thi vi
var meget udmattet.
Vi Maserede hele Natten og en stræng Vei var der og næsten uden
saameget Hvile, at vi kunde komme til at spise saameget som et
stykke Brød(,) maatte vi dog standse Fjenden og saa retirere til
Flensborg og strax efter igjen Masere derfra uden Hvile til Sønder
borg paa Als hvor Jeg blev denne Nat men frøs dygtig om natten
de 7de Februar(.)
Den 8de Februar henved Kl 12 Middag gik vi atter bort fra denne
Bye og gik hen ved 2 Miil(.) Der blev jeg tillige med 3 Kammera
ter Indqvarteret paa et lille Sted(,) der lader det til at Jeg faar det
meget godt(.) Denne Bye hedder Asserballe Skov. Den 9de og 10de
var jeg der i dette Huus(.) Den 9de skrev jeg et brev til min Kone(.)
Den 11 12 13 laae Jeg i Sengen da Jeg led meget af en stærk For
kølelse, men Jeg frygter Jeg ikke kommer mig der, da Jeg savner
alt for mange Nødvendigheder(.) Desuden ligger en 40 Mand ind
qvarteret paa samme gaard(.)
Den 14 s.M. kom Jeg til Lægen(.) Han erklærede Jeg skulde paa
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Laserettet(.) Siste Nat var jeg meget Syg(.) Den 15de blev jeg i
Forening med omtrent nogle og 30 syge Kammerater kjørt til Søn
derborg og skulde paa Sygehuset der(,) men der var kuns Plads til
6 af de daarligste(,) altsaa var Jeg af dem der kom tilbage igjen(.)
Gud være Lovet Jeg er ogsaa bedre(,) idag den 16de skal Regimen
tet reise til Frederits(.) Vi Syge vi skal med(.) Vi bliver naturligvis
kjørt, det vil sige naar vi ikke er til søes. Denne dag ankom Jeg til
Faaborg og skal blive der om Natten(.) Vi kjørte til Sønderborg og
seielte derfra til Faaborg(.) Den 17 Februar kjørte Jeg igjen derfra
Kl. 8 og gjorde holt i en Landsbye 21/2 Miil borte(.) Der gik Jeg
tillige med en anden Kammerat ned i en Gaard for hver at kjøbe
et l/2 pd. Smør(.) Konen der gav os Middagsmad og Kaffe og Smør
ret ovenikjøbet(.) Sidste Nat led Jeg meget af Hoste(.) Derfra kjørte
Jeg til Sullingsted6) hvor Jeg tilligemed 20 andre Syge blev ind
qvarteret i en stoer Bondegaard(,) hvor vi strax blev beværtet med
gode Mellemadder og Æbleskiver samt Kaffe ovenpaa(.) I samme
Bondegaard kom en Time efter 30 friske Mand og blev indqvarteret
der(.) Alle vi syge kom i Seng om Natten og denne Nat sov jeg
godt(.) Dagen efter den 18 Febru kjørte vi derfra til Middelfart og
ankom der Kl 4. hvor Jeg tillige med en anden Kammerat blev ind
qvarteret hos en 01brygger(,) der sov Jeg nogenledes godt denne
Nat(.) Mit helsen bliver bedre(.) Jeg har faaet en god Abbetit(.)
Den 19 kom Jeg til Odense og blev samme Dag indlagt paa Feldtlaserettet. Den 21 Februar laae Jeg i Sengen og skrev et Brev til min
Kone, inat havde jeg igjen mange Hoste(,) men jeg vedbliver at
have god Abetit.
I Dag den 22 ligger Jeg ligeledes i Sengen og læser Fortællinger.
Den 23de stjæler jeg mig en smule op; thi Jeg bliver træt af at ligge
i Sengen.
Den 24de Februar Hosten har forladt mig en Deel men jeg er
noget mat, men Abbetitten er god.
Den 25de Februar(.) Jeg befinder mig bedre men inu faaer Jeg
Mellemkost(.) Jeg har været oppe i dag og skrevet et brev til min
Svoger Peder Christian i Skibsted(.) Den 26de s.m. Jeg synnes Jeg
befinder mig omtrent Rask men Lægen har inu ikke sagt Jeg maa
staae op(.) Disse Mediciner Jeg har faaet her er Lakrismiktuur flere
gange om Dagen(.) Den 27de Februar(.) I dag har Lægen sagt jeg
maae staae op(.) Jeg befinder mig ogsaa bedre(.) Den 28de Fe
bruar (.) Paa en Smule Mathed nær befinder jeg mig Rask(.) I dag
har Jeg sendt et lille Brev til min gode Ven Lillebrøndum og et til
Peder Bundgaard samt et til min Kone. Den 29de Februar har Jeg
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været lidt mere upasselig, Endskjøndt Jeg dog har god Abbetit. Den
1ste Marts 1864 spurgte Lægen om Jeg kunde spise Fuldkost hvortil
Jeg svarede Ja(.) Fra i Morgen af faar Jeg Fuldkost. Den 2den Marts.
De sidste Nætter har Jeg havt en stærk Sveed. Forplejningen her ved
Lasserettet er meget god. Den 3de s.m. nogle Hoste har Jeg havt
igjen, men Abbetitten er god. Den 4de. Jeg befinder mig bedre. I dag
her paa Stuen blev uddeelt nogle Sager fra Kammerherre Beding7)
hvoraf Jeg fik en god Hørgarns Skjorte(.) Samme Dag sendte Jeg
min Kone et lille Brev, den 5te Marts(.) Den 6te Marts, i Dag har
Jeg Mavepine. Den 7de Marts i dag er Jeg bedre. Den 8de Marts
blev Jeg udskreven(.) I Morgen afgaaer Jeg herfra(,) med Tilladelse
har Jeg været et par Timer ude i Byen i Eftermiddag. Den 9de Marts
i dag udgik Jeg fra Lasarettet, men blev indqvarteret her i Byen fore
løbig. Jeg har været i St. Knuds Kirke og der seet Levninger af St.
Knud og hans Broder Bennedict. Samme Dato kostede Jeg 2 mk
10 sk paa mine gamle Støvler(.) Den lOs.m. om Eftermiddagen Kl.
11/2 Maserede Jeg tillige med Een deel andre Kammerater fra Oden
se til Nyborg hvor vi ankom om Aftenen Kl. hen ved 7. Den Ilte
om Formiddagen Kl 4, kom Jeg ombord og ankom til Korsør Kl.
6i/2. Derfra ombord kl. 101/2 Samme Dag til Aarhus hvor Jeg ankom
lidt før Aften og blev indqvarteret hos General Juul og fik det meget godt(.)
Den 12te Marts kjørte Jeg derfra til Randers og ankom Kl 2 om
Eftermiddagen, det var udmærket som vi blev modtaget i denne Bye,
der modtog Jeg en Pakke fra mit kjære Hjem. Samme Dag sendte
Jeg min kjære Kone et lille Brev og en Pakke som jeg godt kunde
undvære. Den 13de kjørte Jeg fra Randers til Viborg og kom med
Jernbanen derfra til Skive(.) Samme Dato modtog Jeg 2 Breve fra
min Kone og 1 fra min Broder Jens med indlagt 2 R dateret den
25 Februar(.) Dette fra min kone dateret den 16 Februar og 28
Februar (.)
Den 14de Marts skrev Jeg et Brev til min Broder Jens hvori et
lille Visitkort var indlagt og et brev til min Broder Frederik. Den 15
Marts i Formiddag været paa Arbeide ved Jer(n)banegaarden(.) Ef
termiddag til Lønning. Den 16de om Formiddagen Kl 7 blev der
blæst Apel, hvorpaa vi maserede bort fra Skive og kom til Sallingsund(.) Blev sat over til Morsø og samme Dag blev kjørt en 3 Miil
ud paa Øen og blev om Aftenen indqvarteret i Byen Syndby. Denne
Dag i sær ved Sallingsund Gik Hs. kongelige Høihed Kronprinsen og
talede saa venlig og kjærlig med os menige Mand(.) Det gjorde et
godt indtryk paa den danske Soldat.
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Den 17de Marts kl. 12 stillede vi til Apel(.) I dag skrev jeg ef
Brev til min Fader og et til min Kone, den 18 Marts modtog Jeg et
Brev fra min Kone dateret den 3de Marts. Den 19de Marts til Løn
ning den 20 Marts til Doctor, visitation og Eftersyn af Geværerne(.)
Samme Dag var Jeg i Kirke, den 21 om Eftermiddagen paa Felt Vagt.
Den 22 Marts om aftenen af Vagt(.) Den 23de Marts i dag skal vi
bort her fra Øen men hvorhen veed Jeg ikke(.) Lidt før Aften
gjorde vi Landgang i Løgstøer og blev indqvarteret der om Natten.
1 nogle store bygninger blev vi henviist Qvarteer og ligge i lidt Halm,
men Borgerne sørgede for vi alle blev henviist udmærkede Qvarterer(,) Jeg for min Person levede saa godt som nogen kunde ønske
sig(.) Den 24. Marts ombord og ankom til Aalborg Kl 4 om Efter
middagen (.) Der traf Jeg min Broder Andreas.
Den 25 de Kl 9 ombord og ankom til Frederits den 26 omtrent Kl 4
om Eftermiddagen, der traf Jeg mange Kammeratter fra min Hjem
egn. Byen er en stoer Deel spoleret af Fjendens Granater. Den 27de
Marts i dag er bievn uddeelt en stoer Deel frivillig Gaver til Ilte
Regiment bestaaende af Levnetsmidler der er skjænket fra Aalborg.
Den 28de s.m. var Jeg i Kirke, Denne Dag skrev Jeg et Lille Brev
til min Kone og et til min Broder Andreas. Den 29. Marts gik jeg
og saa mig lidt om paa Volden. Den 30 Marts Kl. 7 blev Regimentet
blæst Apel, og vi blev strax efter sat over til Strib hvor vi maserede
hen ved 4 Miil til Landsbyen Skiby og der indqvarteret 18 mand,
denne Nat i en Bondegaard og blev godt beværtet uden Mindste Betaling(.) Den 31. Kl sy2 maserede vi igjen bort derfra en 4 miil
og blev indqvarteret en Miil nær Faaborg og der havde Jeg det ogsaa
godt. Den 1ste April om Formiddagen Kl 4 mødte vi igjen og mase
rede til Faaborg(,) kom til Søes(,) blev sat i land en Miil nær Søn
derborg (,) maserede omtrent et par Miil og blev indqvarteret der tæt
Sammenpakket. Denne landsbye som jeg her kom til kaldes Kjær. Den
2 April (,) nu er jeg meget nær Fjendens Forposter(.) Denne Dag
modtog jeg et Brev fra min kjære Kone, dateret den 22de Marts(,)
et fra min Fader dateret den 28de Marts hvori Jeg saae min Kone
Natten imellem den 27de og 28de Marts kl. 12 lykkelig blev for
løst med et smuk og velskabt Drengebarn(.) Den 3de April skrev
jeg et Brev til min Kone(.) Mine Kammerater var paa Arbeide(.)
Jeg blev hjemme og lavede Mad til dem(.) Den 4de April kom jeg
paa Vagt(.) Den 5 April kl 8 kom Jeg af Vagt igjen for at gaae
hjem og koge Grød til mine Kammerater og stege Flæsk til dem(.)
Samme Dag modtog jeg et Brev fra min Broder Frederik dateret den
26de Marts(.) Den 6te April har Jeg forholdt mig Hjemme(.) Om

LVIII

Dagbog jra Krigen 1864

39

Natten bliver Compagniet samlet paa en Gaard thi Fjenden ventes at
ville gaae over Vandet(.) Den 7de April var Jeg hjemme og kogte
Grød(,) denne dag skrev jeg et Brev til min Broder Frederik. Den
8de April idag skydes der stærk fra vore Skanser ved Dyppel(.)
Denne Dag kom Jeg paa Fel tvagt (.) Den 9de April om Morgenen
blev jeg afløst fra Vagt for at gaae Hjem og lave Mad til mine Kam
merater (.) Jeg laver Mad til 20 Mand daglig(,) denne Dag lavede
Jeg Sop.
Den 10de April i dag er det fygtelig som Fjenden bombarderer
Dyppel og nogle Skandser her paa Als. Denne dag fik Jeg et Brev fra
Fader. Den 11 April Formiddag Kl 3 faldt der mange Geværskud
i vor Forpostkjæde og En deel Kanonskud fra vore Skandser veed
Dyppel. Fjenden maatte igjen efter en Time trække sig tilbage(.) I
dag sendte Jeg min Kone et lille Brev(.) Inat var Jeg paa Arbeide
paa Batteriet Suerlykke8(.) Den 12te April idag paa Vagt. Kl. 2V2
Eftermiddag. Den 13de April tidlig om Morgenen begyndte Fjenden
at beskyde den Gaard som vi havde vor Feltvagt (ved) hvorpaa vi
Retirerede ud, et par Timer efter brændte Gaarden(.) Henved Kl 4
om Eftermiddagen kom Jeg hjem men her fyres der ogsaa med Gra
nater (.) Vores B(a) rakker der ligger tæt her ved er nu ved at bræn
de (.) Den 14de April i dag har jeg været paa Arbeide men der
fyrer Fjenden efter os med Granater saa vi slet ikke kan have roe
til at arbeide(,) er vi hjemme er vi ogsaa stærkt udsat for Granater(.)
Jeg ved næsten ikke hvor der (er) best at være(.) Den 15 April i Nat
paa Arbeide(.) I Dag har Jeg lagt og sovet i digegrøft, den 16 April
i dag har Jeg været hjemme(.) kl. 7i/2 i Aften skal Jeg paa Vagt ved
et Magersiin i forening med 2 Andre(,) det vil Jeg dog hellere end
komme paa Feltvagt, thi Fjenden skyder efter os med deres Grana
ter, endog efter engel te Mand.^ Og vi har ingen steder der at gaa i
Ly I. Nætterne ere inu kolde. Denne Aften kom Jeg dog paa Felt
vagt thi Magasinet blev forflyttet(.) Vi har lavet os en lille
B(a)rak(.) Der har vi vor Feltvagt. Fjenden har sendt mange Gra
nater henover den men inu ikke Rammet den(.) Den 17de April
gik Vagt paa------- ogsaa om Natten(.) Den 18de April om Mor
genen lidt før Solens Opgang blev Jeg afløst fra Vagt(.) Et par
Timer før dag blev vi Allarmeret og kom tæt op til Løbegravene(.)
I Øjeblikket er der en stærk Kanonade baade paa Dyppel og herover
paa Als(.)
I dag Erobrede Fjenden Dyppel det var en gruelig Dag den 19
April. I Nat var Jeg paa Arbeide og i dag har jeg været i Løbegra
vene ved S---------- den(?) Kl. henved 7 Eftermiddag blev vi af-

40

Ole Warthoe-Hansen

LVIII

løst og maserede henved 3 miil og kom til en Landsbye som hedder
Svenstrup9) Kl 2 om Natten(.) Den 20de April i Dag modtog Jeg
et Brev fra min Kone og et fra min Broder Andreas. Den 21de
I Nat paa Pikjetvagt10(.) I dag sendte Jeg min Kone og Broder
Andreas hver et Brev(.) Kl 2 Eftermiddag paa Vagt(.) Den 22
April om Eftermiddagen henved kl. 3 kom Jeg af Vagt(,) dette var
den herligste Vagt Jeg længe har havt thi her gik Jeg i Fred og
Roe(.) Om Aftenen da Jeg kom hjem forlystede Jeg mig tillige med
nogle andre Kammerater et par Timers Tid med Puns og Cigar(.)
Samme Aften modtog jeg et Brev fra min Kone og et fra min Svo
ger i Skibsted(.) Den 23 April i dag sendte Jeg min Kone et lille
Brev(.) Kl 8 I Eftermiddag skal Jeg paa Pikjetvagt(.) Den 24de
April I morges ved Solens Opgang kom Jeg af Vagt(.) Om Efter
middagen kl. 21/2 mødte jeg til Feltvagt og kom af Vagt den 25de
om Eftermiddagen henved kl 4. Den 26de April Kl 8 mødte Jeg til
Afmars og kom til en Landbye som kaldes Stolbroe(.) Omtrent kl
10 der fik vi ordre til 24 Timer at ligge færdig til hurtig udrykning(.) Den 27 April laa Jeg stille til om Aften(,) Kl 8 mødte Jeg
til Pikjetvagt(.) Den 28de April ved Solens Opgang kom Jeg af
Vagt. Denne dag laa Jeg stille, Jeg sendte min Svoger i Skibsted
et brev(.) Om Aftenen kl 8 mødte Jeg til Feltvagt(.) Den 29de s.m.
om Aftenen kl 10 kom Jeg Hjem igjen af Feltvagt(.) Den 30 April
laae Jeg stille(,) Jeg skrev et brev for Peter Rønberg den dag til Axel
i Bælum(.) Den 1ste Mai denne dag modtog Jeg et Brev fra min
Kone dateret den 26 April (.) I aften kl 8 til Pikjetvagt(.) Den
2den Mai i formiddags Kl 6 kom Jeg af Vagt(,) den dag sente Jeg
min Kone et lille Brev(.) Aften kl. 8 til Fel tvagt (.) Den 3 Mai om
Eftermiddagen Kl 6 blev jeg afløst (.) Kl 7 stille færdig til Afmars
fra Byen(.) Henved Kl 10 ankom vi til en bye som kaldes Lambjerg(.) Den 4de Marts11) Kl 4 Eftermiddag maserede derfra* og
kom til Kjer der som vi først havde lagt(.) Den 5te Mai vi ligger
færdig til hurtig Udrykning(.) Om Aftenen Kl 9 til Forpost(.) Den
6te mai om Aftenen Kl 10 afløst af Vagt og kom til en Gaard hele
Compagniet og laae der den nat - - -------- (.) Den 7de Mai laa Jeg
stille(,) om aftenen rykkede vi ud i Skoven og laa Pikjet(.) Den
8de Mai ligger vi her i Skoven(,) om Aftenen Kl 9 paa Forpost.
Den 9de Mai om Aften henved Kl 9 blev Jeg afløst(,) kom endeel
tilbage i skoven til en Gaard hvor vi blev(.) Den 10 Mai laa vi
stille(.) Om Aftenen kl 81/2 Rykkede vi væk til Pikjetvagt(,) denne
Nat troede vi sikkert Fjenden vilde gaaet over Vandet(.) Den Ilte
Mai i dag ligger færdig til hurtig Udrykning(.) I Eftermiddag fra
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Kl 4 til 8 paa Arbeide og derfra paa Forpost. Kl 12 at regne Natten
imellem den Ilte Mai og 12te Mai begyndte der en Vaabenhvile
foreløbig 4 Uger. Den 12te Mai henved Kl 4 om Eftermiddagen
blev vi afløst af forpost og Maserede til Ulkebølle Nørmark og laa
der denne Nat(.) Den 13te Mai om Morgen Kl 41/2 maserede vi
derfra og kom til Nordsiden af Agustenborger Fjord og forblev i en
Bye som kaldes Miels(,) der gik vi henved 4re Miil(.) Vi er 20
Mand indqvarteret(.) Der kom Jeg ud paa en lille Gaard(.) Den
14 Mai Appel Kl 9, igjen Kl 6. I dag blev 3 aars Mandskab af den
ælste Forstærkning Permiteret(.) Den 15te Mai idag har Jeg været
i Kirke i Oxbølle(.) Den lötende Mai Appel Kl 9(>) Afmars Kl
II/2 fra byen og kom til Landsbyen Holm i/2 Miil længere Nord(.)
I dag sendte Jeg min Kone et lille Brev(,) i dag har Jeg været i
Nordborg og seet mig lidt om. Den 17de Mai idag sendte Jeg min
Broder Frederik et Brev(,) i formiddag været til Exis(.) Den 18de
Mai I Eftermiddag Kl 1 mødte Jeg til Strandvagt og maserede næ
sten 2 Miil (,) den 19de Mai henved Kl 6 Eftermiddag kom Jeg
tilbage igjen til Holm(.) Den 20de Mai Formiddag Exis(.) Efter
middag til Amertur12) Eftersyn(.) Den 21 Mai baade Formiddag
og Eftermiddag Exis en stiv Time(.) Den 22 Mai Strandvagt, Kl U/2
Eftermiddag omtrent 1 miil(,) den 23 Mai Afløst af Vagt omtrent
Kl 3 Eftermiddag(.) Den 24de Mai Kl 21/£ Formiddag afmarts til
Vagt i Nærheden af Sønderborg henved 4 Miil. Denne Dag Læste
jeg et Brev som Kaaring herved Regimentet fik fra Hjemmet hvori
jeg saa, hans broder Rasmus var Fangen og Christians søn af Lillebrøndum og Niels Sørensen af Bælum, Vi opholdt os i nogle ba
rakker (.) Den 25de Mai i dag gaar Strandvagt(.) Den 26de Mai
Strandvagt(,) den 27 Mai Formiddag Kl 2 Afløst og kom til Fons
marks13) barakker(.) I dag modtog Jeg et brev fra min Kone date
ret den 23 Mai(,) Kl 9 Formiddag Afmars og kom til Høruphav
og kom Ombord Omtrent Kl 12 Middag(.) Vi landede samme dag
lidt før Aften i Kjøbstaden Svendborg paa Fyen. Vi blev 4 Mand der
som Jeg var Indqvarteret hos byens Redaktøer(,) og der lader det
til vi faar det meget godt(.) Den 28de Mai Rastdag blodt om Efter
middagen Appel(.) Denne dag sendte Jeg min kone kone et Brev(.)
Den 29 Mai Rastdag(.) Den 30te Mai 3 Gange Appel(,) den 31te
Mai i Formiddag byttet Geværer med et Compagni af 12 Regiment(,)
nu har vi allesammen Taprifler14(.) Den 1ste Juni i Eftermiddag
Exis(,) i dag sendte jeg min broder Jens et lille Brev(.) Den 2 Juni
i dag modtog Jeg et Brev fra min broder Frederik(.) Exis den 3 Juni
Exis Formiddag(,) i dag sendte Jeg min Kone et Brev hvori mit
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Visitkort var indlagt(.) I Eftermiddag doktorvisitasion(,) den 4de
Juni formiddag Exis eftermiddag Frihed(.) Den 5te Juni i Dag har
Jeg været i Kirke(.) Middagsmad spise vi i Forening med Vor Vært
hvortil der Blev drukket nogle Flasker Viin(.) Apel Kl 8, denne
dag sendte Jeg broder Frederik et brev(.) Den 6te Juni formedest
Regn veir blev vi fri for Øvelse i Formiddag. Eftermiddag Kl. 5 til
Exis(,) den 7de Juni i Formiddag Exis(,) i Eftermiddag Frihed(,)
i dag modtog Jeg et Brev fra min kone dateret den 31 Maj. Den 8de
Juni i dag Frihed (,) vores frihed skal vi afbenytte til at pudse vort
Tøi(.) I dag har Jeg sendt min Kone et Lille Brev(.) Den 9de i dag
har der her i Byen været Dyrskue og i dag har der vi havt Frihed(.)
Den 10de Formiddag Kl 8 Afmaserede vi herfra Byen(.) I 14 Dage
var Jeg Indqvarteret hos disse gode Folk(.) Siden Jeg drog bort fra
mit kjære Hjem har Jeg ikke nogensinde havt det saa godt som der(,)
det var ikke alene den gode Kost han gav os men alle mine Bespis
ningspenge blev mig udbetalt af ham selv(,) desuden gav den gode
Frue mig min Smør Daase Fuld af Smør og desuden forærede mig
et Nytestamente(.) Denne dag Maserede vi henved 3 Mil og blev
indqvarteret i en Landsbye Espe15(.) Dagen efter den 11 Juni om
trent Kl 6 Afmars derfra og kom til en Landsbye som kaldes Brylle
hvor Jeg blev indqvarteret hos en Snedker paa Brylle mark, og har
det der meget godt, denne dag da Jeg havde Maseret omtrent ll/2
Miil i den stærke Hede blev Jeg meget upasselig(,) saa Jeg tillige
med 2 andre Kammerater blev tilbage hvor vi straks leide en lille
smuk En spændervogn for 2 mark hver og kjørte den øvrige deel af
veien omtrent 2 miil(.) Denne dag styrtede der 5 mand af Regimen
tet og 3 mand tvivler man om at kunne Redde da de var meget Daarlige(.) Den 12 Juni i Eftermiddag Apel Kl 4. Den 13 Juni For
middag kl 9 Appel(,) Eftermiddag Apel Kl 6. I dag modtog Jeg et
Brev fra min Kone dateret den 7 Juni(,) den 14tende Juni i Formid
dag Kl 3 Afmars her fra Brylle og kom til en Landsbye som kaldes
Høime og blev indqvarteret ude paa Høime Mark(.) Disse 3 Dage
Jeg var Indqvarteret paa Brylle Mark havde Jeg det meget godt(,) det
var meget gode Folk. Her lader det ogsaa til Jeg haver det meget
godt(.) Her er vi 4 Mand Indqvarteret(,) Vi har omtrent % Miil til
Odense. Den 15de Juni i dag sendte Jeg min Kone et Brev(.) I
Eftermiddag var vi paa Exserpladsen ved Odense til Brigade Efter
syn af vort Tøi, den 16de Juni i dag kl 7 til Exis(,) men l/2 time
efter fik vi ældre Mandskab Lov at gaae Hjem. Vi stiller igjen i
Eftermiddag til Apel Kl 8. Den 17de Juni i Formiddag Exis(.) I
Eftermiddag Apel Kl 8. Den 18de Juni i Formiddag Exis(,) Efter-
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middag Doktorvititasion Kl 5(,) Apel Kl. 8(.) I dag modtog Jeg
et Brev fra min Kone dateret den 12te Juni(.) Den 19 Juni i dag
sendte jeg min Kone et Brev(,) Apel Kl 8 i Eftermiddag (,) den 20
Juni i Formiddag Exis. Apel Kl. 8 Eftermiddag(,) den 21de Juni I
Formiddag har Jeg været til Alters, i Dalum Kirke(,) en Feltpræst
forrettede Tjenesten. I Eftermiddag Apel Kl 8, den 22. Juni Kl 7
Formiddag mødte med fuld Oppakning(>) strax efter Lov at gaae
hjem(.) Kl 12 Middag stillede igjen i samme Paaklædning(,) denne
Dag paa Odense Exerplads havde vi en lille Præsentasion for Gene
ral -----------------16). Den 23 Juni Formiddag Kl 51/2 stillede vi i
hvide Klæder(,) men det Regnede dygtigt saa vi ordre til at gaae
hjem og tage blaae Tøi paa og stille igjen Kl 7. og gik til Exerpladsen ved Odense for at faae vor Amunision Efterseet(,) Saaledes
at hver Mand skulde have 60 gode skud hos sig(,) men strax efter
vi kom paa Pladsen blev vi igjen beordret til at gaae hjem igjen
uden nogen Eftersyn(.) Eftermiddag Apel Kl 8(,) den 24de Juni
Formiddag Ordre til Exis Kl 51/2 men Paa Grund af Regnveir kom
vi strax Hjem igjen(.) Apel Kl 8 i Eftermiddag(.) Den 25de Juni
i Formiddag afmars kl 4 og kom ved Middagstid til en Landsbye
Hekeboe17(,) hvor vi blev indqvarteret(.) Der I Høime havde Jeg
det meget godt(,) det var Gode Folk som Jeg der var indqvarteret
hos(,) de gjorde alt hvad de kunde for at gjøre os det saa behage
lig som muligt(.) Hos denne gode Mand lod Jeg et par Støvler
en Uldskjorte og 2 par Vandter et gammelt Mundklæde blive som
Jeg kan skrive Efter naar jeg synnes jeg trænger dertil. Den 26 Juni
Afmars Formiddag Kl 4 og kom til en Bye som kaldes Kustrup lidt
før Middag(.) Apel Kl 8 Eftermiddag, der modtog Jeg et Brev fra
min Kone dateret den 19de Juni. Den 27de Juni formiddag Apel
Kl 8(.) Eftermiddag Kl 2 Eftersyn af Geværne Apel Kl 9. Denne
Dag modtog jeg et Brev fra min Fader med 5 R Indlagt dette Brev
var dateret den 22de Juni, den 28 Juni Formiddag Kl 9% Afmars
og kom I Nærheden af Strib og laae i en stor Gaard som Pik jetvagt.
Den 29de Juni Eftermiddag Kl 5 paa Forpost(.) Den 30 Juni Efter
middag Kl 7 afløst og kom blot tilbage og laae færdig til hurtig
Udrykning(.) Den 1ste Juli Eftermiddagen Kl 9 Afmars til Herregaarden Billeshave18) hvor vi laae Pikjet(.) Denne Nat den 2den
Juli lidt før Solens Opgang kom vi igjen tilbage her til Røile(.)
Eftermiddag Kl 5 Afmars til Catrineberg hvor vi forrettede For
posttjeneste (.) Den 3de Juli Afløst Kl 8 Formiddag og kom til en
Landsbye som hedder Causlunde(.) Denne dag sendte jeg min Fader
Qg Kone et Brev(.) Apel Kl 8, den 4de Juli Apel Kl 9 Formiddag(,)
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Appel Kl 2 og Kl 9 Eftermiddag(.) Den 5 Juli Appel Kl 9 Formid
dag, stille til Afmars kl 121/2 Eftermiddag hvor vi (gik) paa For
post i Nærheden af Middelfart henad Snoghøi til(.) Den 6te Juli
Eftermiddag Kl 6 Afløst af Forpost og laae Pikjet om Natten tæt
bag ved Kjæden(.) Det regnede stærkt hele Natten(,) den 7de Juli
om Morgenen Kl 3^ Afgik Jeg fra Kompagniet til Tømmerarbeide(.) Vi var 5 Tømrer ved 6 Compagni(.) Vi arbeider omtrent en
% Miil Sydøst for Middelfart paa Barakker(.) Vi er i det hele hen
ved 100 Mand paa Tømmerarbeide. Den 8 Juli(.) Vor Arbeids Tid
er fra Morgenen Kl 6 til om Aftenen Kl 7. Arbeidet er meget let(.)
Vi 5 Mand af Compagniet gaaer ned til Landsbyen Svenstrup et
Bøsseskud østen for Barakkerne(,) der sover vi om Natten(.) Vi
har det dog saadant vi kommer af Klæderne om Natten (,) det er dog
langt bedre end forrette Tjeneste ved Compagniet(.) Den 9 Juli
paa Arbeide(,) den 10de Juli paa Arbeide. Denne dag modtog jeg
et brev fra min kone. Da det er Søndag og vi var flinke til at Arbeide
blev vi fri Kl 4 om Eftermiddagen(.) Den Ilte Juli paa Arbeide(,)
vi blev idag fri ved samme Klokslet som igaaer(.) Idag sendte Jeg
min Kone et Brev(,) den 12 Juli paa Tømmerarbeide og kom hjem
igjen Kl lidt over 4. Den 13 Juli Tømmerarbeide Fyraften imellem
Kl 3 og 4(.) Denne dag var Jeg i Middelfart og fik mine Støvler
repareret(.) Den 14de Juli paa Tømmerarbejde Akort, blev færdig
lidt før Middag(.) Den 16 Juli paa Tømmerarbeide Fri lidt over
Middag(.) Den 17de Juli paa Tømmerarbeide Akort, færdig til Middag(.) Den 18de Juli Akort færdig lidt før Middag(,) Men en lille
Tid om Eftermiddagen maatte Jeg dog gaae deroppe paa Pladsen da
Collektøren19) ikke turde lade saa mange Folk blive hjemme om Ef
termiddagen. Jeg bestiller dog ikke noget(,) den 79de Juli paa Tøm
merarbeide fri om Eftermiddagen Kl 5. Den 20de Juli idag gik Jeg
til Compagniet efter Lønning til mig og mine 4re Kammerater(.)
Compagniet laae i Skrellinge en I/4 miil borte. Idag Kl 12 Middag
begyndte foreløbig en Vaabenhvile til 1ste August. Den 21 Juli paa
Tømmerarbeide færdig Kl 5 Eftermiddag(.) Den 22de Juli paa Tøm
merarbeide Akort, fri ved samme Klokslet som igaaer(.) Den 23de
Juli Akort færdig Kl 4 Eftermiddag. Den 24de Juli færdig til Mid
dag (,) den 25de Juli Tømmerarbeide(.) Af Mangel paa Bredder
blev vi fri midt paa Formiddagen. Den 26de Juli paa Tømmerarbei
de færdig til Middag(.) Den 27de Juli færdig midt paa Formidda
gen, den 28de Juli Tømmerarbeide færdig til Middag(.) Den 29de
Juli i dag blev 30 Mand udtagen hvoriblandt Jeg var til Tømmer
arbeide ligeledes paa Barakker i Nærheden af Landsbyen Røile(.)
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Den 30te Juli Tømmerarbede færdig Kl 5 Eftermiddag. Den 31te
Juli paa Tømmerarbeide(.) Kl 9 Formiddag blev 20 mand af os
udtagen og kjørt til Fænø og Er ifærd med at lave en Retiradebroe
over paa Fænø(.) Fyraften Kl 7 der foreløbig med Vaabenhvile i 48
Timer altsaa til Natten imellem den 2den og 3 August(.) Den 1ste
August paa Tømmerarbeide(.) Sidste Nat laae Jeg her paa Fænø og
sov meget godt ved siden af en stoer Bakke(,) Fyraften Kl 7. I nat
gik Jeg op og sov i lidt Høe i et Huus(.) Den 2den August paa
Tømmerarbeide(,) Fyraften Kl 7. I nat tog Jeg over til den anden
Side og gik ind til Middelfart da her paa Øen næsten hverken kan
leveres Spise eller Drikkevarer(.) Jeg modtog idag et Brev fra min
Kone dateret den 10de Juli. Der er sluttet en Vaabenstilstand fore
løbig i 3 Maaneder(.) Den 3de Agust mødte Jeg igjen ved Over
farten til Fænø(.) Kl 6 om Morgenen paa Tømmerarbeide paa
Fænø(,) færdig lidt før Middag, og lidt før Aften blev Jeg igjen
afgivet til Compagniet og meldte mig samme Aften, og blev ind
qvarteret i Middelfart(.) Tømmerarbeidet er foreløbigt ophørt. Den
4de Agust Apel Kl 11 Formiddag, paa Vagt Kl 5. Eftermiddag(.)
Idag sendte Jeg min Kone et lille Brev, den 5 te Agust afløst fra Vagt
Kl 6 Eftermiddag, Apel, Kl 7 den 6. Agust Formiddag Exis(,) Kl
8/2 Afmars fra Middelfart Eftermiddag Kl 6 og kom til Landsbyen
Staurbye % Miil Nordøst. Vi er 12 Mand Indqvarteret paa en Bondegaard(,) der ligger vi Alle i nogenledes gode Senge. Men vi maae
betale natuerligviis hvad vi faar. Den 7 Agust Apel Kl 8(.) Idag
blev Jeg tilsagt om at blive snart Permiteret(.) Vi skal alle selv skaffe
os Klæder at reise Hjem i(,) uden dette bliver ingen Permiteret(.)
Den 8de Agust Appel Kl 7 Formiddag i dag var Jeg i Middelfart og
kjøbte en Hue. Jeg har ogsaa kjøbt en gammel Blus(.) Apel Kl 12,
Jeg har i dag sendt et Brev til Høime efter den Pakke som Jeg har
ladet blive der, Apel Kl 8(.) ben 9de i dag har jeg kjøbt et Par
Buxer i Middelfart til 3 R(.) Apel Kl 8 Eftermiddag(,) i Aften fik
vi at vide at vi ikke bliver Permiteret før den 14 August(.) Den 10de
Agust Apel Kl 6 Formiddag(.) I dag sendte Jeg min Kone et lille
Brev(,) Apel Kl 8 Eftermiddag(.) Den Ilte Agust Apel Kl 9 Apel
Kl 121/2 Apel kl 6(.) Nu fik vi Ordre til at aflevere i morgen den
12 Agust (,) møde Kl 7 til Aflevering af Tornister Læddertøi Gevær
og Reqvisitter. Afleveret Kl 10 i Middelfart, møde til Aflevering Kl
2 af det øvrige af Kongens Tøi(,) Afleveret Kl 4 Eftermiddag i
Staurby. Apel Kl 6 den 13 (,) møde til Afregning Kl 8(,) modtaget
Afregning Kl 12(,) til Doktorvisitation Kl 5(,) Kl 7 taget afskjed
med vor brave Regiments Commandøer Oberstløjtnant Røst 20) samt
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modtaget Permisionpasset og sat over til Snoghøi Kl 8, der Passen
Paategnet Kl 10(,) Maserede derfra til Veile og kom der Kl 3 den
14de Agust i forening med Andre(,) leiede en Vogn til Horsens for
4 mark hver derfra til Aarhuus for 5 mark hver, ankom til Skander
borg Kl 1. Ankom til Aarhus Kl 7, Maserede derfra til Randers og
kom der den 15tende Agust om Formiddagen Kl 5. Fri Befordring
derfra til Hadsund. Jeg kom Hjem samme dag Kl 81/2 Eftermiddag.
Den 15tende Agust 1864

Anders Gregersen.

En inventarieliste fra Støvringgaard Kloster
VED FØRSTELÆRER SV. AA. J EN S EN, STØVRING

Støvringgaard Klosters oprindelige inventar

erregaarden Støvringgaards hovedbygning, den nuværende 4fløjede klosterbygning, indrettedes i 1740erne til bolig for
1 priorinde og 12 damer.
En meget omfattende istandsættelse blev foretaget; bygningen blev
endog udvidet og delvis ombygget, før den i 1760 kunne indvies til
sit nye formaal.
Det var baronesse Christine Fuiren, en ualmindelig begavet dame,
godgørende tillige, som til sin død i 1735 ejede Støvringgaard, og
som ved oprettelse af sit testamente gjorde sig til stifterinde af det
kloster, som nu i over 200 aar har fungeret efter hendes ønske.
Baronesse Fuiren ejede flere gaarde, men af hendes brevveksling
med den lærde rektor Chr. Falster i Ribe véd man, at hun ofte og paa
alle aarstider har opholdt sig paa Støvringgaard; men da saa godt
som alt hendes løsøre - ogsaa det, som var paa Støvringgaard - blev
solgt paa auktion efter hendes død og efter hendes ønske, ser det af
inventarielisten ud til, at det kun var enkelte genstande, der forblev
paa stedet og indgik i det nystiftede klosters bohave.
De med * mærkede genstande i efterfølgende fortegnelse eksiste
rer endnu og er i klosterets eje.

H

Inventarium

Over de Meubles, Huusgeraad og hvis viidere, som til Støfringgaards
Iomfrue-Closters Brug ere anskaffede, og Priorinden Velbaarne Frøiken Elisabet Bille RosenKrantz overleverede.
Sølv
En forgyldt *Kalk, samt *Disk og *Viin-Kande til Closter-Kirken,
som tilsammen har vejet 61 Lod1). -
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Dosin nye *Sølv Skeer2)
har tilsammen veyet 253 Lod 21/2
*Potage Dito3)
Quint og ere med Geheime Raadinde
Par *Sølv Lyse-Stager4)
Harboes Vaaben paa. * Sokker-Bysse5)
*Jagt-Skildt med Geheime Raadinde Harboes Vaaben paa, af gi.
Inventarium8). -

Kobber
1 stor Bouilons-Keddel med Laag
5 stk mindre, een mindre end en anden der til 2de Loge
5 Casserolier een mindre end en anden med Loge til
1 stor Kobber Potte med Log
2de mindre Dito uden Log
1 lang Steege-Saae7) med Log
1 stor Tærte-Pande. 1 Huul-Fad
1 *Dørslag. 1 *øsere
2de *Skum-Skeer8). 1 æble Skive Pande med 7 Huller. 12 * Postei Former. 1: Torve Spand. 1 stort Fyr Fad til at anrætte Mad paa. 1 *Fyr Bekken. 1 stor Thee-Kedel med en støbt Hane. 1 *Thee Machine. 1 Vadsker Kedel paa ll/2 Tønde. 1 Fjerdings Dito9). 1 stor Brygger Kedel paa 3 Tønder9)
1 stor Thee Kedel
Tinn
En Bord-Service bestaaende af
6 Dosin flade Tallerkener
2 Dosin dybe Dito. 20 stk runde Fade af differenter Størrelse
4 Oval Dito nembi: 2de store og 2de smaae. 2de Oval *Tariner10). 2de store runde Skaaler med Deksel
6 smaae *Diton). -

Altsammen
fortinnet.
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11/2 Dosin flade Tallerkener.
11/2 Dosin dybe Dito
4re flade Fade. 2de dybe Dito. Messing
1 stor Messing Kedel med Jern Greb. 1 mindre Dito med Jern Greb. 1 Vægt Skaale med Ballance, der til 1 stk Dansk Kiste Vægt12).
1 Dobbelt Bakkelse Rulle13). 6 stk differenter Spæk Naale. 1 Rive Jern. 13 Lysse Plader. -

Malm
1 *Morter Vægtig 11 pund
2de stryge Jern, et stort og et mindre Dito, hver med 2de Jern Bolter.
1 *Mad Klokke af det gi. Inventarium. -

Blick-Tøy.
1 stor Deksel og 2de mindre Dito. 1 Fisk Huul-Fad. 1 Skum-Skee. 1 Øsere. 1 Muckat River
2de Tragter
1 Dito til Bakkelse
1 Sprutte med 2de Stierner14)
1 Sokker Brød Form med løs Bund
6 stk Stafeer-Former15). 8 stk Egost Former
1 Lyse Plade til at hænge paa Væggen. 1 grøn Salat Spand. 1 grøn Sokker Daase. 1 Strøe Sokker Dito
1 Potte maal, 1 halv Dito og 1 Pægel. Jern-Tøy
1 lang Brad Pande. 2de runde Dito een stor og en liden.
1 Dito til Caffe-Bønner. -
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3de Rister een mindre end en anden. 1 dryppe Skee. 1 Madgaffel. 2de Kokke Knive. 1 rund skiære Kniv. 1 Køkken-Kniv. 2de store Dito med Hiorte Taks Skafter. 1 Haand Øxe 1 lidet Vaffel Jern. 1 Stege Vender16) med 2de Spidde og 2de Naale, samt med Lod
Trisser og Snorer. 1 lidet Spid paa Foed med 2 smaae Naale. 1 stor Ild Skuffel17) og Klemme til køkkenet. 1 *Bismer Vægt paa 2 Lispund18). 1 Dito paa 4 Lispund. 1
1 stor Jern Gryde med Log. - I altsammen af gi.
1 Dito med Jern Greb udi. - | Inventario. 1 Dito
J
Brygger-Redskab.
1 Støbe19) Kar paa 12 Tønder. 1 Tappe Kar paa 3 Tønder. 1 Svale Kar paa 5 Tønder. 1 Vadsker Kar paa 4 Tønder. 1 lang Tap-Ballie. 2 lange Ballier. 2de runde Dito. 1 lang Dito paa Foed. 4re Byg Saaer, hver paa II/2 Tønde, med et Jern Baand om hver. 2de Tylle20) Saaer, hver paa ll/2 Tønde. 2de heele 011 Tønder. 4 halve Dito. 1 011 Tragt og 1 011 Kande. 1 Spand med Jern Greb. 2de Dito. 2de Stripper. 2de Malt Roere. Træ-Boeskab.
1 stor Indlagt *Drage Kiste, ziiret med forgylt Billethuggerarbeide,
og forgylte Lister. -
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2de smaae Dito af samme Facon. dertil 3de *Marmor Blade at legge oven paa. 3de Ordinaires *Drage Kister af Furre Træ, hver deelt i 3de Parter,
og 1 Par fortinned Haandgreber i hver Part, destineret til at for
vare reent Linnet udi. 10 stk *Speile-Borde til Forgemaker indlagt med Valdnød Træe, og
med forgylte Lister21). 13 stk Nat Borde af Furre Træe til Frøikenernes Sove Kammere. 8 stk Dito ringere, med slet22) Kryds-Foed til Folkenes Kammere. 1 stort Spiise Bord til Frøikenerne med dreyede Piller under. 1 Dito til Folkene deelt i 2de Parter. 1 stor Bing23) til at forvare skident Linnet udi.
1 mindre Dito til samme Brug. 2 Dosin Stoele og 4 Lehne Stoele, betrokne med forgyldt Lædder paa
Sædderne og Rygstykker, destineret til Spiise Sahlen.
2 Dosin Dito og 4re Lehne Stoele, betrokne paa Sædderne med
Blaat Blommet Plyds, og destineret til Priorindens Værelser. 4 Dosin og 8 stk andre Stoele, neml: de 8te deraf Lehne Stoele til
Frøikenernes Værelser, betrokne paa Sædderne med Rys-Lædder24).
2 Dosin Ordinaire Dito til Folkenes Kammere, ligeledes betrokne
paa Sædderne med Rys-Lædder.
2de smaae * Skamler betrokne med Rys-Lædder til Skrifte og Præ
dike Stoelene i Closter Capellet.
6 stk andre løse Skamler i samme Capel til Sæde for Domestiquerne25). 1 stort Eege Skrifver Chatoll, til at forvare Closterets Papiirer og
Penge udi, staaende hos dets Directeur i Aarhuus. 1 fransk Sængestæd til Closterets Directeur, naar hand kommer til
Gaarden. 2de andre nye Sængestæder med Stolper og Carnis26) oven over. 2de gi. Dito som ere reparerede og tagne af gi. Inventarium.
3de nye Sængestæder med korte Stolper. 1 Dito repareret og tagen af gammelt Inventario.
1 Serviet Præsse27) med Skab under. 1 stor Køkken Morter af Pockenholtz28). 1 Sængestæd med Himmel, rød mahlet med guule Lister, af det gi.
Inventario. -

Speile
2d.e store *Speile med forgyldt Ramme til Spiise Sahlen.
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Skilderier
Afgangne Frue Geheime Raadjnde *Harboes Portrait i fuld Corpus
med en stor forgyldt Ramme omkring, og med Billedsniderie udarbeidet. 6 andre gamle Skilderier. Tapezerier eller Betrækninger.
1. udi Spiise Salen
1. Eet Betræk af nyt Guldlædder med blaae Bund. -

2. udi Priorindens Værelse
2. Eet mahlet Betræk med Historiske Skilderier, som betegner de
8te Saligheder29), og imellem hver Historie en Pillase30) med
Blomster-Værk omkring. 3. Eet Dito Betræk, hvoraf hver anden Bande31) malet med grøn
Bund, i Lignelse af Damast borderet med Sølv, og hver anden
Bande paa hvid Bund, med skildret32) Blomster, efter Parisisk
Damast. 3. udi de andre Frøkners Logementer.
4. Een Betrækning mahlet efter blaae vattret Mohre33), med hvide
Bandille Rander need ad Sømmene paa forsølvet Bund. 5. Eet Dito mahlet efter Chinæsisk Meuble Damast, blaat i blaat,
med lys Bund og mørke Blommer. 6. Eet Dito Betræk af Damastes Mynster med Perlefarvede Blom
mer, paa en aske farved Bund. 7. Eet Betræk mahlet udi Architectura med Fontainer efter Pro
spect af Fontainebleau i Frank-Rige. 8. Eet Dito mahlet som blaat Damast med mørke blaae Bouqetter.
9. Eet Dito mahlet som Meuble Damast med guule Landskaber i
Ovaler forhøjet med hvide Farver.
10. Eet Dito mahlet med Chinæsisk Positurer udi Perspectiv af Chinæsiske Biugninger. 11. Eet Dito mahlet blaat i blaat med store Landskaber og forgyldte
Rander imellem Afdelingerne paa en mørke brun Bund. 12. Eet Dito mahlet i Lignelse efter guult Chinæsisk Damast. 13. Eet Dito efter grønt Chinæsisk Dito. 14. Eet Dito Betræk, mahlet i Lignelse efter blaat trykt Plyds med
forsølvede Rander need ved Sømmene. 15. Eet Dito i Lignelse af Damastes Mynster med røde og blaae
Blommer paa Perle farvet Bund. -
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16. Eet Dito mahlet som blaat og hvidt Damast. 17. Eet Dito ligeledes efter guult og blaat Damast med hvide Blom
mer i Bunden. 18. Eet Dito i Lignelse med rødt trykt Plyds. 19. Eet Dito mahlet efter blaat Damast af Pariser Mynster med alle
Couleurer. 20. Eet Dito efter brundt og guult Damast med Ovaler, udi hvilke
ere skildrede Fugle og Frugt.
21. Eet Dito skildret med Moralske Deviser, samt Blomster og Fugle.
22. Eet Dito mahlet efter Meuble Damast med graae Landskaber
udi Ovaler og forhøiet med hvidt. 23- Eet Dito mahlet med store Landskaber udi, rødt i rødt, samt
med forsølvede Rander imellem Afdelingerne paa blaae Bund.
24. Eet Dito mahlet efter mørk rød Chinæsisk Damast.
25. Eet Dito mahlet efter blaae Chinæsisk Dito. -

Kakkelovne
1 stor lern Vindofn af 3 Etager med enkelte Rør, staaende i Spiise
Sahlen, der til en Ildskuffe og Klemme. 1 mindre enkelt Dito i Priorindens Kammer, staaende paa Messing
Fødder, samt med 8te Messing Knaper, forsiunet med dobbelte
Tromler og Rør af Kobber, og der til en Ildskuffe og Klemme
ziiret med Messing.
19 stk Dito nye Kakkelovne, allesammen forsiunede med nye Kob
ber Rør og dobbelte Tromler. 4 stk Dito Kakkelovne forsiunede med Kobber Rør og Tromler,
undtagen den Eene som er med lern Rør og Tromler, her til 4re
nye Ildskuffer og Klemmer. Vindue-Gardiner
62 stk store hvide Cartuuner-Gardiner 7% Al: i hver, og forsiunet
med slyngede Litzer til at optrække dem med. -

Omhæng til Sangene
Eet Omhæng til Directeurens Sæng, af fiint hiemgiort Linnet Tøy i
smukt Tafle Mynster med dobbelte Kapper til, og stafferet med
blaae og hvide Silke-Snorer. 5 stk andre hiemgiort Dito til nogle af Domestiquernes Sænge, bestaaende af 4re Breeder i hver med enkkelte Kapper oven over. -
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Altar-Tøy til Kirken
En rød *Fløiels Mæsse-Hagel ) . .. ,
. _ .. _ f
1 Dito * Altar Klæde
/ beklæd med Guld Galuner

1 Mæsse-Skiorte ) r ...
,
1 Altar Dug
} af f,,nt Lærndt

Sænge-Klæder
Til Directeurens Sæng
En fiin Rødstribet Olmerdugs Overdyne med Gaase-Duun udi. 2de Dito Hoved Puder ligeledes med Duun udi, - her Observeres:
at da Sængen blev omgiort, og giort viidere, kunde over-Dynen
ei passe, men dend maatte tilsettes og giøres breedere, hvor til
den Eene Olmer-Dugs Pude blev forbrugt, og følgelig er nu
ikkon Een Olmerdugs Pude til Sængen. 2de fiine blaastribede Bolster under Dyner. 2de Dito Hoved-Puder. 1 Kram Olmerdugs Matrasse. -

10
5
20
20
1

4
8
4
8
40
80
40

25

Til Domestiquernes Sange
stk hiemgiort Olmerdugs Over-Dyner. Dito Hoved trække-Puder34). stk blaastribet Bolster under-Dyner
stk Dito Hoved Puder
skippund35) 5 lispund Gaase Fyld, hvor med nogle Sænge Klæder
vare fyldte. Dekke-Tøy og andet Dreil
Til Frøkenernes Bord
fiine Drejels Duge 14 al: i hver. Dusin Dito Servieter der til. andre fiine Dreils Duge 7 al: lange med Sømme-Rom36).
Dusin Dito Servieter der til af samme Slags Dreil.
stk grovere Dreils Duge til daglig Brug 61/2 Al: til 7 allen lange,
af 2de Breeder. Dosin og 4 stk Servieter der til af samme Slags Dreil37).
stk Skænk-Duge, hvær af de 35 stk omtrent er 7 quarter lange,
og de øfrige noget kortere. stk overblevene smaae Stuver38) og Stumper af differenter størrel
se, destinerede til Viske og Haand-Klæder. -
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Til Domestiquernes Bord
10 stk grove Hiemgiort Dreils Duge, hver 51/2 a^: lange bestaaende af 2de Breeder. 2 stk. længere Dito hver paa 7 al: i hver Bredde. 3 Dosin Dreils Haand-Klæder, ligeledes til Domestiquernes Brug. Lagner og Pudes-Vahr til Directeurens Sæng.
3 Par fiine Hørlærreds 2de Breeds Lagner 4Vs al: lange med Søm
me Rom i beregnet. 2 Par Dito Pudes Vahr. Til Domestiquernes Sænge
20 Par Blaargarns Lagner 14 al: i hvert par.
5 Par Hørlærreds Pudes-Vahr til 5 Sænge. Vogne og Heste-Tøy
1 ny Chaise39) overtrokken indvændig med grønt Blommet Plyds, og
med en Skammel til forsæddet, samt med 6 beslagen Hiul. Heste-Tøy til 4re Heste med Messing Plader Beslagne.

Adskilligt andet.
11 Plader Guldlæder, som er bleven til overs fra Spiise-Sahlens Be
trækning, og de med forgyldte Lædder betrokne Stoele. 1 gi. Rulle som behøver Reparation. 1 Dito. 1 stor Bielægger Kakkelovn til Køllen40). 1 lern Vindovn til Folkenes Spiise-Stue med nye lern Trommel og
Rør, og Ildklemme. 47 stk Gardiner af u-blegget Hørlærridt, hængende for Closterets
Vinduer. 18 stk røde Leer-Krukker til Nat Skriine. 14 stk Fur Nat Skriine.
1 Fur Skak-Sæng41)
3de Sækker Islandsk-Fyld, hvorudi var 56 Lispund 4 fö, hvormed
de øfrige Closterets Sænge Klæder alle ere fyldte.
Eet Skillerum i Kielderen afdeelt til Spiise Kammer med Dør laas
og Hengsler. 4re Fyr Hylder i Spiise Kammeret. 1 Real til Tiin i Køkkenet. 2de Fyr Hylder. 1 *Bord i Kiøkkenet med Foed, samt Hylde under. 1 liden Tiin-Stoel. -
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1 Oval Bakkelse Bret. 3de Spæk-Fiele. 1 Vadske Bænk med Foed. 1 Bord med Sæng under. 1 Bord til Bagstuen. 1 stor Bag-Trug. 1 mindre Dito. 1 stor Bøge Salt Trug med Log. 1 Salt Bord. 2de Bøge Hakke-Bretter. 2de heele Salt Tønder. 1 halv Dito. 2de salt Fierdinger. 3de heele Tønder til Gryn. 4re halve Dito til Gryn. 4re Bøtter. 2de Spande med lern Grebe. 2de Stripper. 8te Saldt-Kar med Loge til, af 4re Oxehoveder42) som er overskaaren. 3de lange lern Keddel-Kroge til Skorsteenen i Køkkenet. 3de lern Tre Fødder. 2de lern til Steege venderen, hver med 4re Tridser udi. 1 lidet Bord i Kiøkkenet med Skab under. 2de Fur Bænke i Spiise-Stuen, hvor Folkene Spiiser.
2de Fur Hylder i samme Spiise-Stue. 248 lern Maller og Kroge til 62 store Gardiner i Closterets Vinduer.
*Een Afdeling i Kielderen til at sætte Viin udi, opført af Bredder
med Dør, Laas og Hengsler. Eet Flue-Skab. Kreature
2 de sorte Hester. 8te Kiør. -

Forestaaende Meubles og Vahre ligesom de mer Specificerede ha
ver Closterets Directeur høyædele og velbaarne her. Stiftsbefalings
mand de Schauboe43) ved forvalteren Andres Lungbye44) ladet mig
underskrevene rigtig leveret, som leg lover at være ansvarlig for, og
hermed for annammeisen vedbørlig quiterer
Støvringe Closter d. 4 febrourari 1761.
E. B. RosenKantz*5).
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Efter forestaaende Inventarii og Qvitterings Datum, er mig end
vildere til Closterets Brug leveret efterskrevne:

1 *Sølv Sukker-Bysse48) merket med Sal: geheime-Raadinde Harboes Vaaben
vog: 13 Lod
1 *Dito Potage-Skee47) ligeledes merket, vog 16 Lod 31/2 Quint
1 Lyse-Bord48) med 20 stk Brikker49)
2 Par Hørgarns Lagner
Disse 2de stk er af mig betalt, og
1 Kobber Terte-Pande med °g l anført i Regnskabet i Huushold1 stor lern Gryde
' ningens Hoved-Bog. For hvilke Vahre ieg bliver ansvarlig ligesom for det forrige, og
for annammeisen vedbørlig qvitterer.

Støvring Closter d. 30te May 1763

E. B. RosenKrantz
•k

Ovenstaaende fortegnelse over Støvringgaard Klosters inventar
fylder 15 foliosider. Den overvejende del af de nævnte ting bruges
jo ikke mere og kendes kun fra museer og samlinger; men fortegnel
sen er vel tillige et nogenlunde rigtigt udtryk for, hvad man paa den
tid brugte og ejede i et herskabshus i by og paa land; men genstan
denes navne og den brug, man gjorde af dem, lader tydeligt fornem
me tidsafstanden, og for yderligere at understrege denne er den ori
ginale skrive- og staveform bibeholdt.
Klosterets mange gamle og sjældne ting er enkeltvis fotograferet
af Nationalmuseet i 1956.

(Til forklaring i noterne er væsentlig benyttet: Dahl og Hammer:
Dansk Ordbog).

Blichers Boghandlerregning
AF F. ELLE JENSEN

en 1. December 1840 tilstillede Boghandler Smith1) i Randers
Amtets Forligskommission en Skrivelse, hvori han anmodede
om, at pastor Blicher i Spentrup, der efter en til Dato foretagen Op
gørelse var ham 35 Rbd. 16 Sk. skyldig, og som trods flere Erin
dringer ikke havde betalt, maatte blive indkaldt til et Møde, for at
Sagen derved muligt kunde blive ordnet i Mindelighed.
De to Mænd havde ellers tidligere haft det bedste indbyrdes For
hold, og Smith havde været Forlægger for nogle af Blichers Publika
tioner, i 1838 den Prædiken, han havde holdt ved Ophængningen af
et til Spentrup Kirke skænket Kirkeskib, Visen om »En Kromand og
hans Søn« og Digtsamlingen »Trækfuglene«, men nu var der kom
met kold Luft imellem dem. Det sidste Aars Tid havde i økonomisk
Henseende været meget vanskeligt for Blicher, der i December 1839
endog var blevet truet med Tvangsauktion for ubetalte Skatter, saa
der maatte en Landsindsamling, iscenesat af Venner af hans Digt
ning, til for at redde ham. Den indbragte ca. 1.000 Rbd.2), hvormed
han kunne dække de værste Gældsposter; men alt blev dog ikke
betalt, og blandt dem, han stadig skyldte Penge, var Boghandleren,
som nu, da han ikke mente at kunne faa dem paa anden Maade, alt
saa søgte Rettens Hjælp dertil.
I Overensstemmelse med Smiths Anmodning tilsagdes da Blicher
til den 9. December at give Møde paa Randers Amtshus, hvor Kom
missionen, hvis Formand var Amtmand Lorentz3), havde sit Lokale.
Der blev dog ikke sluttet noget Forlig den angivne Dag, idet kun
Boghandleren havde indfundet sig, mens Blicher var udeblevet; saa
det eneste, der skete, var, at Kommissionen nu maatte henvise Smith
til at søge Sagen afgjort ad Rettens Vej4).
Den Vej gik han da ogsaa, og Følgen var, at Herredsfoged Wesenberg5) paa hans Vegne den 16. December udfærdigede en Stævning
til Blicher om den 24. December at møde for Retten for dér at over
være Sagens Behandling og ved Dom modtage den Kendelse, der

D

LVIII

Blichers Boghandlerregning

S. T. Hr. Boghandler N. Schmidt i Randers.
Som Forskud paa fremtidigt Honorar for mine til Dem afgivne Digtsamlin
ger »Vinterbestilling 1842—43 1ste og 2den Deel« har jeg modtaget 30 skri
ver tredive Rigsbankdaler, og overlader jeg til Dem, hvad De fremtidigen
kunde see Dem istand til at give mig deerfor. Jeg renoncerer hermed paa no
gensomhelst Fordring fra min Side.
Spentrup 28. August 1843.
Ærbødigst
St. Blicher.

Fornævnte min Ejendomsret til afdøde St. St. Blichers Vinterbestilling 1842
—43 i to Bind udkomne paa mit Forlag transporteres hermed til Hr. C. A.
Reitzel i København. —
. Randers 1. Sept. 1862.
N. Schmidt.

F. Elle Jensen
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ville blive afsagt8). Men da Stævningsmændene Dagen efter indfandt
sig i Spentrup Præstegaard, kunde de ikke træffe Blicher; derimod
var hans Datter Christiane til Stede, og hende paalagde de da at
meddele sin Fader deres Ærinde. Men Blicher udeblev ogsaa fra Rets
mødet den 24.; derimod mødte paa hans Vegne hans hjemmeværen
de Søn Charles Christian7), der overleverede Herredsfogden følgende
Skrivelse fra sin Fader:
Velbyrdige Hr. Krigsraad, Herredsfoged Wesenberg! Af Boghandler Smith
er jeg indstævnet for en ringe Pengefordring at møde i Dag i Retten. Jeg er
Præst, har tvende Tjenestedage efter hinanden. Jeg veed ikke, om Smiths
Fremgangsmaade er lovlig; men jeg føler, at den er ubarmhjertig. Jeg har
helligere Pligter at opfylde. Jeg har aflagt Embedsed, og jeg vil holde den.
Skulde jeg tilsidesætte mine præstelige Forretninger for at strides om et mis
ligt Krav? Jeg anholder om Udsættelse til i Dag 14 Dage.
Spentrup, 24. Dec. 1840.

5. 5. Blicher.

Heroverfor er imidlertid at bemærke, at Forligskommissionen slet
intet Møde afholdt den nævnte Dag, saa det var ikke saa sært, at
den unge Mand ikke saa noget til Smith. Formentlig har han over
været et Retsmøde eller ventet udenfor i den Tro, at det var Kom
missionen, der arbejdede her. Da han kom på sin Faders Vegne,
forstaar man ogsaa, at Blicher maa have taget fejl af Dagen, da han
skulde møde for denne, og at det var derfor, han ikke var til Stede
den 9.
Paa sin Side fremlagde Smith ved Retsmødet den 24. til Støtte for
sine Krav en Opgørelse over hele sit Mellemværende med Blicher i
Aarene 1836-40, og da det kan have sin Interesse at se, hvad denne
har købt hos ham, anføres den nedenfor.

Datum
1836
Febr. 26
19

May 18
Octob. 1
Nov. 5

Decb.

7

Velær værdige
her pastor St. St. Blicher i Spentrup
til
I. F. Smith, Randers.
Porto af en pk. bøger .........................................
2 Psalmebøger 10 Mk., 1 Lærebog 24 Sk..........
1 bog bikube ..........................................................
Molbechs Dialect Lexicon 3 H ........................
Neckelmann om Kommunevæsenet ....................
12 Ries valset Bikube .........................................
12 „
„
Propatria .....................................
1 Catechismus ......................................................
Molbechs da. dialect Lexicon 4 H...................
1 Almanak ..............................................................

0—3— 8
1—5— 8
0—3— 0
0—4— 4
1 — 3— 0
4—1— 8
2— 2— 0
0—0—10
0—4— 4
0—0—10
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1837
Febr. 15
Juny 19
25

29
Septb. 15
Novb. 28
Decb. 3
1838
Jan. 9

Marts 7
April 11

28
29
May 28
Septb. 18

Novb. 1
Decbr. 29

1839
Jan. 4

Febr.

Marts

April
May
Juny

2

9
16
28
2
30
3
4
10

Novb. 24

1840
Febr. 18
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1 Ries (??) ..........................................................
De jydske Zigeunere .............................................
1 Æske Oblater 24 Sk., 1 Blyant 8 Sk..............
1 Stk. rødt Lak ......................................................
!/2 Ries Musketpapir .........................................
1 Billed (?) ..........................................................
i/2 Bog Post (papir) 24 Sk., 12 Penne 20 Sk.
Christian den Syvendes Reise ............................

4—4— 0
0—2— 8
0—2— 0
0—0—12
2—0— 4
0—1—12
0—2—12
0—4— 0

1 Bog Concept 1 Mk., 1 bog Propatria ...........
25 Penne 2 Mk., gummi elast. 4 Sk...................
3 Blyanter 30 Sk., 1 (?) 4 Mk., 1 Lomme
bog 24 Sk.................................................................
Papiir 2 Mk. 4 Sk., Blyanter og Lak 16 Sk. ...
Høsts Fremmedordbog uindb................................
Papir 20 Sk., Penne 3 Mk., Pennekniv 3 Mk.
1 Pennekniv 3 Mk., 1 Lommebog 2 Mk.............
1 Weilands (?) om Kør .....................................
Rest paa en Violinstreng .....................................
Porto af 3 Ex Trekfugle, der bleve sendte med
Posten
..................................................................
Do. af en Bog til Dr. Raundrup (?) ................
3 Bøger Papiir ......................................................

0—2— 8
0—2— 4

1 Stk. Lak og 1 Almanak .....................................
8 Papiier 8 Sk., 1 Staalpen 5 Sk.......................
Papier og Penne ..................................................
1 Lommebog ..........................................................
4 Ark Post ..............................................................
Post for 16 Sk., Penne 3 Sk...............................
Porto .......................................................................
Penne 24 Sk., 1 Notesbog 8 Sk. (?) ................
1 Blyant 1 Mk., Trekfuglene 36 Sk. (?) .......
1 Blyant 4 Sk., 25 Penne 24 Sk.......................
Blomstersproget
.................................................
11/2 Bog Papier ......................................................
Cramers Regnebog .............................................
Lesecontingent fra 20. April til 6. Juny .......

0—1— 2
0—0—13
0—0— 9
0—3—12
0—0— 8
0—1— 3
0—0— 8
0—2— 0
0—2— 0
0—1—12
0—2— 4
0—2— 2
0—1— 8
0—2— 0

1 — 2— 2
0—3— 4
2—3— 0
1— 1— 4
1—4— 0
0—0—12
0—0—12

0—3— 8
0—1— 1
0—4— 8

Porto for en Pk. Bøger fra Kbh...........................
0—1— 8
Fra Skolekommissionens Conto overføres herved
Molbechs Julegave for 1838 ........... 3 Mk.
Halders Srtaahistorier ................ 4 Mk.
2 Ex. Stahls do...........................
3 Mk.
Schaldemoses Fabler ................ 2 Mk.
Emilie (?)
1
Mk. 4Sk.
ialt

3-1—4
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July 30

An

Aug.

6

„

Octb.

2

„

Octb.

3
5
6
8

„

,,
„

20
21
Nov. 25

„
„
„

Hjorts (?) (?) Grammatik, brugt ....................
Riis (?) (?)
1 Staalpen i Fouteral.............................................
Bjørns Arithmetik .................................................
Bentziens da. Gramatik .....................................
1 Staalpen med Skaft .........................................
Ingerslev en Geographie .....................................
Breesemanns Parleur .............................................
Meislings Cornelius Nepus ................................
Bentziens d. Gramatik .........................................
Borgens lat. Lesebog .........................................
Krossings poet. Lesebog .....................................
Kofods fr. Historie .............................................
1 Skrivebog ..........................................................
Ingerslev en Geographie .....................................
2 Octaver og 2 Staalpenne ................................
Ursin: Regnebog .................................................
2 Notabøger ..........................................................
Linial og 1 Staalpenne .........................................
1 Pengepung og 1 Æske St...................................
Porto af en Pk.........................................................
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0—3— 0
0—4— 8
0—0— 8
2—2— 0
0—3—12
0—0— 4
0—2— 6
1—0— 0
0—3— 0
0—3—12
0—4— 8
0—4—12
1—0—12
0—2— 0
0—2— 6
0—1—12
0—5
0—1— 0
0—1— 6
0—0— 4
52—0—14

Pr. Dem tilgode for det paa Hr. Barfoed an
viste Beløb ..............................................................
Igjen mig tilgode .................................................
Randers den 22. December 1840.

17—0— 0
35—0—14

De 17 Rbd., Blicher kunde anvise paa Litteraten Barfoed8), har
antagelig været det Honorar, der tilkom ham for den Selvbiografi,
han netop i 1840 havde faaet offentliggjort i Barfods Tidsskrift
»Børge og Ydun«. Forøvrigt kan man vel sige, at de 52 Rbd., som
han var kommet til at skylde Smith for hele 5 Aars Handel, ikke er
nogen større Sum, men af Regningen fremgaar da ogsaa, at han i den
Tid ikke har ekstravageret i sine Indkøb med Anskaffelse af dyre
Værker; tværtimod har han stort set kun holdt sig til, hvad han
mente at have Brug for. Saaledes har han forsynet sig rigeligt med
Skrivematerialer, men det har han i sin dobbelte Egenskab af Em
bedsmand og Forfatter anset for nødvendigt. Ligeledes lægger man
Mærke til de mange Skolebøger, han særlig i det sidste Aars Tid har
bestilt. Det kan imidlertid umuligt have været for sin egen Skyld,
han har hjemtaget Cramers og Ursins Regnebøger eller hele tre Eks
emplarer af Ingerslevs Geografi; det kan næppe betyde andet, end
at han maa have brugt dem til Undervisning af sine hjemmeværende
mindreaarige Børn9) - maaske kan han ogsaa have overladt de to til
Skolelærerne, og man forstaar heller ikke, hvad han har villet med
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et Par latinske Skolebøger og en Aritmetik, hvis der ikke heri ligger,
at han har forberedt en eller anden til Optagelse i den lærde Skole.
Hvad Blicher har købt til sig selv, er ikke meget. Det drejer sig om
Høsts Fremmedordbog og Breesemanns Parlør, Randers-borgmesteren
Neckelmanns Bog om Kommunalvæsenet, Kofoeds Bog om Frankrigs
Historie, en Beskrivelse af Christian VIIs indenlandske Reise, samt
en Bog om de jydske Zigeunere og en om »Blomstersproget«, som det
nok har interesseret Digteren Blicher at stifte Bekendtskab med. Paa
Molbechs Dialektleksikon har han sikkert subskriberet. De Bøger, der
er overført paa hans Konto fra Skolekommissionens, kunde se ud til
oprindelig at være bestilt til Oplæsning for Børnene i Juletiden,
hvorefter saa Blicher har faaet dem.
Blichers Begæring om Sagens Udsættelse i 14 Dage blev imøde
kommet, da Smith ikke havde noget at indvende derimod, og nyt
Møde ansattes saa til den 7. Januar 1841. Men ved dette kom det
heller ikke til nogen Afgørelse, da Blicher atter blev borte og denne
Gang uden at sende Afbud. Man kan egentlig godt forstaa, at Smith,
der var til Stede, følte sig noget brøstholden ved sin Modparts Lige
gyldighed. Paa Herredsfogdens Forespørgsel benægtede han, og som
vi har set, med god Grund, at Blicher heller ikke havde givet Møde
for Forligskommissionen, men forøvrigt maa han have ment, at Sa
gen i sig selv var tilstrækkeligt oplyst, hvorfor han nu begærede den
afsluttet og af Retten optaget til Dom.
Herredsfogden maa dog have ment, at der burde gives Blicher
endnu en Chance for at sige, hvad der muligt kunde tjene til hans
Forsvar, og han udskød derfor atter Sagen i tre Uger. Den 28. Januar
optoges den igen, men Blicher mødte heller ikke denne Dag - hvad
der ganske vist nu ogsaa var ufornødent, idet Smith for Retten for
klarede, at han forventede en mindelig Løsning af Konflikten, saa
han fik sit Tilgodehavende, og han anmodede derfor om, at Sagen
maatte blive hævet. Dette imødekom Herredsfogden, idet det dog
gjordes til en Betingelse, at Blicher omskrev det af ham den 24. De
cember til Retten indleverede Indlæg paa stemplet Papir.
Dermed var Krigen afblæst - paa hvilke Fredsvilkaar vides ikke og det ser ud til, at Parterne atter er kommet paa den gamle Talefod
med hinanden. I 1840 havde Blicher paa eget Forlag maattet udsende
sin »Sommerrejse i Sverrig 1836«, men nu var Smith atter villig til
at være hans Forlægger, saa det blev hos ham, »E Bindstouw« udkom
i 1842.
1843 overgik J. F. Smiths Boghandel til hans Brodersøn, Niels,
der var udlært og Medhjælper hos sin Farbroder, men ogsaa med
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den nye og unge Mand (f. 1818) traadte Blicher i venlig Forbin
delse, og Schmidt - han skrev sit navn saaledes - indvilgede allerede
i Sommeren 1843 i at overtage Blichers under Titlen »Min Vinter
bestilling 1842-43« skrevne Digtcyklus, en Slags Sidestykke til
»Trækfuglene« og handlende om Træer og Planter. Blichers Honorar
var 38 Rbd., hvormed han erklærede sig tilfreds, idet han dog hen
stillede til Schmidt selv at afgøre, om der muligt senere kunde blive
noget mere til ham.
Det er nu vistnok ikke sket, og Boghandler Schmidt har nok ogsaa
været glad for 1862 at kunne overføre sine Rettigheder, Digtsam
lingen vedrørende, til den Reitzelske Boghandel i København, hvis
Stifter, C. A. Reitzel, i mange Aar viste Interesse for Blicher og hans
Forfatterskab og udgav flere af hans Ting. Efter hans Død 1853 før
te hans Sønner Forretningen videre i deres Faders Aand - deraf
Villigheden til at overtage Digtene. De 150 Rbd., de 1862 tilsendte
Schmidt til Dækning af Fru Ernestines Gæld til ham, har vel skullet
gælde som Betaling for dem samtidig med, at de var en venlig Ge
stus overfor Digterens Minde og hans Enke. Forøvrigt var Blichers
Stjerne nu i saa stor Stigning, at hans Forlæggere nok kunde tillade
sig denne Udgift.

Gamle kort over Randers
AF LANDINSPEKTØR F. SCHRØDER

Christopher Møllers kort over Randers købstads markjorder

fra

7803

å vej- og bygningsvæsenets kontor hænger to gamle kort bag glas
og ramme. Det ældste og det største af kortene er meget omhyg
geligt tegnet, og som så mange andre gamle kort er titlen på kortet
udarbejdet i en vignet, i dette tilfælde forestillende en sten. Selve
titlen lyder således:
Original Kaart
over
Randers byes ejendomme
saavel Publique som Private
opmaalt efter begæring af Magistraten i Randers
i aaret 1803 af Christopher Møller.

P

Der står ikke »landinspektør«, men forfatteren er nok identisk med
den Christopher Møller, som blev landmåler 14. januar 1801 og fik
bestalling som landinspektør den 13. juni 1804. Møller var premier
løjtnant og fik sin afsked fra militæret den 29. august 1815. Han har
været bosat i Løgstør og blev iøvrigt kammerråd i 1844.
Kortet er tegnet nordret og forsynet med en flot kompasrose som
nordpil. Der er indtegnet en transversalmålestok i 1:4000, og i
kortets venstre hjørne findes en signaturfortegnelse, »Kaart tegnenes
Betydning«, med angivelse af signaturer for »Bygninger, Publique
Agre, Private Agre, Embeds Agre, Eng, Tør Eng eller Grønne, Tørbe
Moese, Heede, Bakker og Høye, Vei, Diger og Grøfter, Vandsted og
Bække samt Jordbrud«.
Signaturerne er de til udskiftningskortene anvendte, bortset fra de
specielle tre slags signaturer for agre. »Jordbrud« er grus- eller ler
grave.
Kortet er forsynet med en dobbeltramme, og inden jeg går over
til at beskrive selve kortet, skal jeg omtale, at det er tegnet på 20
stk. papir, der er klæbet sammen og opklæbet på lærred. Dette for-
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undrer for så vidt ikke. Måske har det nok været vanskeligt at frem
skaffe tegnepapir i den her ønskede størrelse, men alt tyder dog på,
at kortet er fremstillet ved bordmåling, og at målebordets størrelse
har været bestemmende for den enkelte kortplans størrelse. I den
gamle instruks for landmålere af 18. april 1768 anvises, at kortene
skal tegnes i målestoksforholdet 100 danske alen lig i/2 decimaltomme
eller 1:4000 (en decimaltomme er Vio fod eller V20 alen), og at de
skal udføres på målebord med »Mensulæ Blade« - 3000 alen langt og
2000 alen bredt i 1:4000, svarende til papir i formatet 31X^7 cm.
De enkelte »beskårede« papirstykker har på dette kort et format af
35X43 cm. Kortets samlede størrelse er 126X175 cm.
Ved signatur og ved påskrift er som nævnt angivet, om jorden er
»Publique Agre«, altså jorder, der bortforpagtes eller udlejes af det
offentlige, »Private Agre«, som ejes af privatpersoner, eller »Embeds
Agre« med angivelse under hvilket embede den pågældende jord
hører. På de »offentlige« agre er nogen steder anført et nummer, slet
ikke alle steder, men på de private agre er der anført et lod-nummer,
som man kan genfinde i skøder fra den tid.
Det ser ud til, at kortafsnittet om de vestre enge er klistret på efter
det øvrige korts udarbejdelse, endog i tre småstykker, nemlig embeds
engene for sig, de private enge for sig og endelig den såkaldte
»Beede Engen« med broen for sig, den sidste noget forskubbet i for
hold til dens egentlige beliggenhed.
Der er for disse enge også udfærdiget specielle fortegnelser, an
bragt ude i kortets hjørner. Fortegnelsen omfatter dels kommunens
enge, dels de i privat besiddelse værende enge.
Ovenover står: »Forklaring over agrene i Vester Kiær fra Øster«,
og »forklaringen« omfatter kommunens enge syd for Viborgvej fra
Gudenåbadet til Hornbæk-skellet. Engene ejes efter forklaringen
skiftevis af byen og magistraten. Et par enge ejes dog af sognepræsten
og 1. og 2. capelianen. Man skal kende lidt til kommunens admini
strationsforhold for at forstå disse mærkelige ejerforhold. Vi træffer
andre steder på kortet tilsvarende betegnelser for »embedsjord«, og
disse agre og enge giver altså de pågældende embedsmænd en del af
deres løn.
Engene har numre som agrene i de. fire ejendoms vange, og hver
enkelt eng kan identificeres efter kortet. Morsomt nok ejes engene
stadig af kommunen bortset fra den vestligste eng ved amtsskellet.
Den anden fortegnelse omfatter engene, der er beliggende øst for
Gudenåbadet, altså enge, som også i dag for størstepartens vedkom
mende ejes af private.
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»Øvrige Enge fra Nr. 1 i Vesterkiær og Øster paa til Sønderbro
fra Vester«
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eiernes Navne
Madame Fischer.
hr. Terkildsen.
Hospitalet.
Madame Knabe.
Magistraten.
hr. Lars Mammen.
Magistraten, er Beede Engen.

løvrigt omfatter kortene samtlige byens markjorder, indefter be
grænset af den gamle voldlinie, og udad følger den ganske nøje den
nuværende kommunegrænse mod Hornbæk, Helsted, Bjergby, Lem
og Bjellerup. Dog er der »kommet for meget med« oppe ved nisse
huens top, idet et areal, der senere er mageskiftet med Lem, er ind
tegnet, men med en senere påskrift om, at arealet er afgivet.
Derimod mangler ganske de østre enge og de mange holme neden
for broerne. Hvorfor - ja - det er gætteri, de havde vel ingen værdi
og derfor ikke medtaget.
Inden jeg beskriver kortets indhold, vil jeg gerne søge at udrede,
hvorfor kortet er udarbejdet.
Min første tanke var: Dette må være et kort udarbejdet til en ud
skiftning. Kortet bærer påskriften »Paa begæring af Magistraten i
Randers«, og det var da meget naturligt, at magistraten havde taget
initiativet til en udskiftning af de meget betydelige fællesjorder.
Men så kom årstallene. Kortet er udarbejdet i 1803, og vi er bekendt
med, at rentekammeret i en resolution af 23. oktober 1802 netop har
sat en stopper for udskiftningçn med den motivering: »At da bemældte saakaldede fælles Vange efter de hertil indkommende Oplys
ninger, ere hele Byen, som et Commune og ikke Borgerne som pri
vate Ejendomme tilhørende, saa kan Udskiftningen paa den ansøgte
Maade, for saavidt disse Jorder angaaer, aldeles ikke finde Sted, da
ej allene endeel af Byens nuværende, men og dens mueligen tilkom
mende nye Indvaanere, om Byen blev udvidet, derved bleve udeluk
kete fra de dem tilkommende Rettigheder og Fordele. . .«. Det frem
går i øvrigt også af skrivelsen, at »Justitsraad Borgemester Carøe.. .
med saa megen Iver . . . har sørget for Jordernes Opdyrkning, til det
de nu ere . . .«, så den udmærkede borgmester har nok også interes
seret sig for udskiftningen.
Det var i oktober 1802, og kortet er udarbejdet i 1803.
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Ved et besøg i landsarkivet i Viborg kom opklaringen. Under
journal nr. D 21-1140 med titel »Randers Raadstue. Opmaaling af
private og offentlige Vangejorder i Randers, 1804« lå en fin areal
fortegnelse. Udenpå stod: »Beregning over Randers Byes Eindomme saavel Publique som Private. Opmaalt i Aaret 1803«. Fortegnel
sen var opdelt i hovedgrupperne Private Vange, Ejendomme i for
skellige Mænds Eje, Embeds jorder og Byens Jorder.
Og fortegnelsen var underskrevet således:
»Forfattet af C. Møller kongl. Landmaaler. Kbh. den 25. Maj 1804«.
Altså udskiftningen blev ikke til noget, og så har magistraten be
sluttet, at så skal der også orden i jordebogen eller markregisteret.
Byen måtte have et kort og en arealberegning.
At arealberegningen og kortet passer sammen, er jo ligetil, men
det er interessant at se, at Stadfeldts meget detaljerede redegørelse
for byens jorder passer særdeles godt med kortets beskrivelse, bort
set fra arealernes størrelse.
Stadfeldt opregner i sin fortegnelse over markjorderne foruden de
såkaldte »ejendomsvange« en række jorder under betegnelsen »Fæ
driften (De publique Jorder)« og gør nøje rede for kommunens
udlejning af disse arealer. Jeg skal ganske henvise til hans udførlige
redegørelse og kun fremhæve, at byen faktisk betalte alle sine »offent
lige« udgifter ved indtægter fra byens jorder.
Stadfeldts fortegnelse er meget omhyggelig, og på kortet genfin
des alle de 16 vanges navne, som er anført hos Stadfeldt. De enkelte
vanges grænser er indtegnet, så man med megen sikkerhed kan fast
slå deres beliggenhed og altså også de senere matrikulære betegnelser
for jorderne.
Efter kortet er vangene i de fleste tilfælde adskilt af stengærder
eller diger. Flere af disse diger eksisterer endnu, men andre steder er
vangedigerne forsvundet, og vangeskellet er ikke bevaret ved den
senere udskiftning.
Man kan fastslå med nogenlunde sikkerhed, at de »fald« (i de
publique Vange), som blev udlejet, ikke har haft grænser, som se
nere er blevet anvendt ved udskiftningen, i modsætning til ejendomsvangens agerskel, som er blevet ophøjet til skel ved ejendoms
vangenes udskiftning.
Det vil være ugørligt at beskrive grænserne for alle vangene, som
Stadfeldt nævner, men i nedenstående oversigt har jeg forsøgt at an
føre de matrikelnumre, som de enkelte vange fik ved udskiftningen
i 1848. Hvor et matrikelnummer omfatter dele af to vange, er ma
trikelnummeret sat i parentes. Det skulle derefter være muligt med
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nogenlunde sikkerhed at finde frem til, i hvilken vang en ejendom
i sin tid har ligget. Eks.: Matr. nr. 163b, Højgade 24, er en parcel
af matr. nr. 163, som lå i Nye Vester Vang.
De publique Jorder (Fadriften) :
Stadfeldts betegnelse:
1. Den nordre Skeel vang
2. Nye Udervang
3. Nye Mellemvang
4. Nye Vester Vang

5. Øster nye Vang
6. Den vestre Jord
7. Vesterbakker
8. Tyvetoften (på kortet
Fyrtoften)
9. Nordre nye Østervang
eller Lergravsfaldene

10.
11.
(12
14.
15.
16.

17.

Matr. nr. efter udskiftningen:
65 til 67, 74, 75, 81 til 83, 93 til 95, 102 til 104.
68 til 72, (73), 76 til 78, (79), 80, (84).
(84), 85 til 92, 96 til 101.
105, 106, (107), (110), 114, 115, (116), 120,
128, (132), (140), 141 til 201.
170 til 172, 176 til 182, 184, 186, (187), 194
til 199, 215, 216, 222 til 226, 228 til 238, 263.
149 til 152.
(107, 110, 112, 116, 140), 153 til 155, 157 til
161, 202 til 208, 406 til 417.
156. Blegen 419. ’

108, 109, Hl, 113, 117 til 119, 121 til 127, 129
til 135, 137 til 139, 144 til 148, 183, 185, 188
til 192, 209 til 213, 217 til 220, 227, 318 til 321,
(335), 322 til 325, 240, (241).
Den østre Jord
173, 174 og 175.
Flintebjerg Vang
247, 248, 250 til 260 samt del af Skovbakken
421a.
og 13 er agre i Østervang og Ydervang).
Jomfru Lykken
50, 51, 61, 62, 63, 64.
(Forten)
(73, 79, 80, 84).
420u til 420v.
Engene i Vesterkær
Voldum Mark
(51), 52 til 60, 34 til 49.
Brims a£re matr. nr. 50.
Brems og Tueengene
Tyveenget
Matr. nr. 54.
Engkylling engen

Ejendomsvangene :
Stadfeldts betegnelse:
1. Østervang
2. Vestervang
3. Næstnyvang
4. Udervang
5. Engene i Vesterkær
Raadmandsvangen
Jens Møllers Toft
. Slyngborg Toft

Antal
agre

Tdr.
land

Areal efter
Møllers
beregning

Agrens
bredde

Matr. nr.
efter udskiftningen

192
143
146
164

320
188
110
176

291 tdr. 1.
203 tdr. 1.
112 tdr. 1.
164 tdr. 1.

10 al.
20 al.
12 al.
12 al.

matr.nr. 452 til 503
matr.nr. 550 til 561
matr.nr. 423 til 451
matr.nr. 510 til 549
matr.nr. 3 til 6, 21
matr.nr. 347 til 394
matr.nr. 11
matr.nr. 9
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Kortet har to slags veje, de indgrøftede veje og markvejene. De
gamle landeveje er selvfølgelig indgrøftede, men vi kan se, at der er
foretaget betydelige reguleringer af vejene siden da. Der findes et
gammelt projekt med reguleringen af Viborgvej, og derfra véd vi,
at den gamle Viborgvej som alle andre gamle veje har fulgt terrænet
noget mere end vore ingeniørveje. På kortet kan vi se, hvordan Vi
borgvej har fulgt bakkernes kant helt inde fra Reberbanen ved Vester
port til det sted, hvor i dag Vester Tværvej findes. Herfra har vejen
drejet lidt mod syd og gået ud over engdraget på den dæmning, som
endnu kan ses i engen - »Flasken« - over til Niels Ebbesens Vej i
Hornbæk. Syd for Viborgvej ser man på kortet Møllegraven indteg
net helt fra »Flasken« til Hvide Mølle.
Den nuværende Hobrovej er jo anlagt 50 år senere, men Gammel
Hobrovej kan vi følge på kortet fra Nørreport op over Markedsplad
sen og videre mod nordvest, hvor nu Gethersvej går. Den har gået
lidt ind over Hobrovejens skoles sydvestlige hjørne og videre til
Næstnyvangs sydvestre hjørne, tæt ved rundkørslen, og videre mod
nordvest omtrent med sin nuværende beliggenhed.
Mariagervej har haft et ordentligt sving for at komme uden om
lergravene, hvor nu Rådmandsgården ligger, men er ellers uændret.
Hadsundvej starter ved »Stakkels Port« og snor sig med signatur
som en uindgrøftet vej op gennem slugten ved Møllerens toft og
videre langs Flintebjerg Vang og Østervang til Jomfruløkken.
Den eneste af de gamle veje, som er næsten uændret, er Udbyhøjvej. Vester Boulevard og Hobrovej anlægges jo langt senere.
Flere af kortets markveje kan vi identificere, f. eks. Nyvangsvej,
Nørrebrogade (GI. Jennumvej), Nordostvej, Marienborgvej og Sol
stien. Den sidste var en særdeles betydende markvej, som havde sit
udspring i Stakkelsgade (Thorsgade), lige uden for porten, og som
over Rakkerens Jord kravlede langs Flintebjergets skråning norden
om den senere Østre kirkegård til den nuværende Solsti. Markvejen
endte midt i Østervang, omtrent hvor kommunens gartneri i dag
findes.
Af andre interessante gamle markveje kan nævnes vejen ved van
drerhjemmet. Den har gået op gennem Vestervang fra Viborgvej.
Udsnit af kortet fra 1803 i halv størrelse (1:8000).
Vejen lige under Fyrtoften og Blegen er den gamle Viborgvej inden
reguleringen. Nedenunder ser man Hvidemølleaen med damning og
med mølledammen »Flasken«. Nord for Viborgvej ses en del af den
private vang, Vestervang, med de smalle agre.
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Fra Parkboulevarden er den nu forsvundet, men den har fulgt slugten
fra Drejervej til Vester Boulevard, hvor stien i dag findes. Så har
vejen slået et slag mod syd og kan derefter identificeres som den nu
værende Vester Bakkevej og Egestien til GI. Hobrovej. En anden
markvej gennem Vestervang gik fra sogneskellet, hvor Gørrilds Allé
i dag passerer skelbækken, syd om bygningerne til Kærsminde og op
gennem den meget karakteristiske slugt, som blev jævnet ved Vester
vangsskolens anlæg. Fra Vestervangs-diget har den gået noget syd
for Tranekærs bygninger og syd for Sluderhøj på Høj vangsvej for
at munde ud i GI. Hobrovej ved Næstnyvangs-diget.
En ret vigtig vej, GI. Jennumvej, er næsten helt forsvundet. På
kortet går den som en naturlig fortsættelse af Nørrebrogade - der
i øvrigt har haft navnet GI. Jennumvej - øst om den nuværende ka
serne og tværs over den nuværende militære øvelsesplads ud til Lem
vejen og videre langs byskellet mod nord.
En helt forsvundet markvej har gået fra Mariagervej ved Markeds
pladsen mod nordøst over elværkets areal til Nørrebrogade.
Stadfeldt nævner en række lokaliteter, som man ved hjælp af kortet
nøje kan stedfæste. Det drejer sig dels om mindre grundstykker uden
for byens volde, som har tilhørt private, dels om stedbetegnelser
m. v. Nedenfor er matrikelnumrene efter 1844 sat i parentes:
Sløngborre Toft (matr. nr. 9) har en påtegning om arealets stør
relse underskrevet »Høgh«. Slyngborgtoftens beliggenhed mellem
Vestergade, Vester Altanvej og Hobrovej er jo i øvrigt de fleste be
kendt.
fens Møllers Toft (matr. nr. 11) kaldes i Stadfeldt for »den gamle
nordre Staldgaard«. De i 1744 nedbrændte bygninger i den østre del
af toften har formentlig ligget lige uden for »Mølleporten«. Sten
diget, der har dannet toftens nordgrænse, har gået lige syd for Fabersvejens skole.
Ammidsbølles Toft (matr. nr. 37), formentlig ejet af »SukkerRafinadeur« Ammitzbøll, lå nord for Udbyhøjvej lige over for Tøj
huset.
fens Eriksens Toft (matr. nr. 16) lå nord for Sandgade og øst
for Ladegårdsgaden.
Udsnit af kortet fra 1803 i halv størrelse (1:8000).
Man ser det mærkelige terræn nord for Udbyhøjvej og »Kirkegården«
placeret syd for Udbyhøjvej og vest for Tøjhuset pa »den lille Ride
bane«. Læg mærke til ridehuset på hjørnet af Østergade og Sandgade.
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Rakkerkulen lå ligeledes ved Ladegårdsgaden, hvor senere Thors
gades kaserne blev bygget.
Gregers Jord lå øst for Rakkerkulen neden for Flintebjerget.
Trøjborre lå, hvor den gamle ridebane blev anlagt, og hvor politi
gården nu opføres.
Kortet viser i øvrigt, at der nord for Udbyhøjvej og Sandgade har
været et meget uregelmæssigt terræn med bakker og slugter. Jøde
kirkegården er anlagt i sådan en slugt, men der må have været fore
taget betydelige jordreguleringer såvel ved anlæg af Østre kirkegård
som ved ridebanen.
Nørre Jyllands Tøjhus og Krudt Torn er selvfølgelig indtegnet,
men på arealet vest for Tøjhuset, det vi kalder »den lille ridebane«,
og som hos Stadfeldt benævnes som »von Hattens Toft«, står anført
»Kirkegaard«. Det kunne tyde på, at et projekt om anlæg af kirke
gård er kommet med som en kendsgerning, men jeg er i øvrigt ikke
bekendt med, at man i 1803 havde planer om kirkegårdens flytning.
Galthens klage over kirkegårdens tilstand fandt sted i 1802.
Reberbaner. Der er på kortet indtegnet tre reberbaner, nemlig en
bane nord for Jens Møllers Toft (matr. nr. 34b), altså på det nuvæ
rende elværks grund, en reberbane uden for Vesterport (matr. nr.
35), lige efter Bertelsens Gade, samt en reberbane nord for Sand
gade, hvor nu den nye politigård opføres.
Galke Bakke lå umiddelbart nord for den nuværende bebyggelse,
der kaldes »Vester Port«.
Svine Dahl er slugten i Vestparken neden for Set. Clemens kirke.
Blegen, hvor tennisbanerne i dag findes.
Fyrtoften, hos Stadfeldt »Tyvetoften«, (matr. nr. 156) omfatter
bl. a. de bebyggede arealer nord for Viborgvej, som findes mellem
stadion-indgangen og træningsbanen øst for Bettysminde.
Dødmands Hul ved Hadsundvej lige nord for Glarbjergvej.
Øst. Koe Dam ved Ymersvej og Asavænget. Boligforeningen af
1940 har opkaldt sin bebyggelse på dette sted herefter.
Vest. Koe Dam (matr. nr. 563k m. fl.) ved Baldersvej.
Lerke Siig vest for Tranekærs hovedbygning.
Sludre Høye ved Høj vangsvej.
Pouls Mose (matr. nr. 54 og 55) i Voldum Mark vest for Mariagervej.
Lille Grønborg, arealet mellem Odinsgade og Hospitalsgade.
Piletørven, hvor kåghavnen og senere svineslagteriet blev anlagt.
Bigums Enge (matr. nr. 18) og Karoes Enge (matr. nr. 28a) lå
øst og vest for den senere Fjordgade.
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Øerne vest for broerne er indtegnede, og der er knyttet interes
sante navne til dem og til løbene mellem øerne:
Byens Gaardes Knapper og Syestue Pollen, holme i Gudenåen vest
for Randers Bro (matr. nr. 22a).
Møllegaards Strøm hed det løb af Gudenåen, som var ud for Hvidemøllebækkens udløb.
Apoteker Renden og Apotekerens Udgang nm to løb mellem hol
mene lige syd for Møllegaardens Strøm. Konturerne af disse to hol
me og
Den lange Holm til Clausholm er nu ændrede meget, og øerne er
i øvrigt matrikuleret under Vorup.
Kylling Eng (matr. nr. 34c) ved Bjergby-skellet vest for Mariager
landevej.
Nordre Holm og Tyveengen ved Brastrupholm er indtegnet, men
med påtegning om, at arealerne er afgivet efter magelæg.
Mødding Plasse, arealerne syd for Fabersvej.
Lergravene (matr. nr. 565), hvor nu Boulevardgården og Råd
mandsgården ligger.
Pottemager Grave (matr. nr. 108 og 109) vest for Nørrebrogade
ved Klintevej.
Endelig skal nævnes, at der flere steder ved sogneskellet mod nord
øst er indmålt og angivet »Tre Sten«. Man har altså dengang kunnet
påvise den i tidligere tider anvendte skelafsætning, som omtales flere
gange i gamle dokumenter. I 1535 holdt Christian III retterting i
Randers og befalede fire adelsmænd til at »ride markskel« ved Jom
fruløkken, og det kunne tænkes, at »Tre Sten«-afmærkninger stam
mer fra den tid. Men netop omkring 1803 har man søgt en afgørelse
om ejendomsforholdene ved byens nordøstlige grænser. Det tidligere
omtalte magelæg med Tyreen gen er jo resultatet. Det er i øvrigt gan
ske i overensstemmelse med landmålernes instruks ved opmåling til
udskiftning, at strid om sogneskel skulle afgøres inden udskiftnin
gen. Her drejer det sig ikke om en udskiftning, men alt tyder dog
på, at det udflydende skel mod nordøst er blevet sikret ved en skel
afmærkning.
Kortet har som nævnt først og fremmest været udarbejdet for at
få revideret markregistret, men det har siden været anvendt flere
gange. Ved påtegninger er anført arealer f. eks. for Slyngborgtoften,
og man kan konstatere, at en lodinddeling med 30 lodder for Vester
Bakker og Flintebjerg Vang er påført senere. Ved et sært træf fandt
jeg på landsarkivet i en pakke om markjorderne i Randers et doku
ment med »Conditioner, hvorefter de saakaldte Vester Bakker og
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Flintebjerg Wang til Opfyldelse af Forordningen af 6. Nov. f.a. ud
lejes og bortliciteres til Kornsæd og Græsning i 10 Aar fra 1. Januar
d.a. at regne til Udgangen af 1820. Fornævnte 2’ Vange indeholder
i 30 lige store Lodder, hver Lod paa 6 Tønder Land geometrisk Maal
og skulde disse ikke udgøre saa stort et Areal, da tages Resten af den
tilstødende Nye Øster Vang«. Dokumentet er underskrevet den 11.
april 1811 af Stadfeldt, Stabeli og Bendixen.
Men kortet kopieres, suppleres og anvendes ved den første matri
kulering af markjorderne i 1844.
Matrikelbetegnelse, tinglysning m. v.
Forinden vi går i gang med at se^på det næste af de gamle Randers-kort, vil jeg gerne redegøre for, hvad en matrikel og et matri
kelkort er, netop fordi det kort, som vi har beskæftiget os med, er
stamfaderen til byens første matrikelkort for markjorderne.
Der er selvfølgelig mange, der véd alt om matrikler, men jeg har
den erfaring, at der trods alt er flere, som har svært ved at finde
frem til de nødvendige kendsgerninger om matrikelnumre m. v.
En »matrikel« er det latinske ord for en fortegnelse, og det er i
tidens løb blevet en betegnelse, der dækker dette: et jordregister uden
kortværk, i modsætning til ordet »kataster«, der i internationalt sprog
brug dækker et jordregister baseret på et kortværk. Her bruges ordet
matrikel også om vort nuværende jordregister med kort.
Disse matrikler eller katastre er fra første færd slet ikke udarbej
det - skal vi sige - af ordénsmæssige grunde for grundejernes skyld,
altså heller ikke for at have en betegnelse ved handeler m. v., nej,
de har været erobrerens fortegnelse over det erobrede som f. eks. Vil
helm Erobrerens »Domesday Survey and Book« fra 1085, eller de
har været enevoldskongens register over skatteobjekter som f. eks.
Christian den 5.s danske matrikel fra 1664 og 1688, altså en skatte
matrikel, der er skabt af armod efter svenskekrigene. Napoleon den
Stores cadastre fra 1808 blev også skabt med det formål at skrabe
penge sammen til krig.
Medens den danske matrikel fra 1664 var meget ufuldkommen,
var matriklen fra 1688 så god, at den blev anvendt i 150 år. AlleUdsnit af det første matrikelkort for Randers købstads markjorder
(1:4000), udarbejdet som kopi af kortet fra 1803 med nødvendige sup
pleringer, bl. a. af holmene. Ved anlag af »H esfebanen« er kortet berigtiget.
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rede ved rentekammerets plakat af 2. august 1786 blev der indfølt
en vigtig bestemmelse, der skulle medvirke til bevaring af matriklen
fra 1688, nemlig pligten til, at alle delinger af bestående ejendomme
- udstykninger - skulle approberes af rentekammeret, dels for at be
vare hartkornet, dels for at hindre nedlægning af gårde. Alligevel
havde matriklen fra 1688 så store mangler, at man ved kgl. reso
lution af 16. maj 1804 besluttede at udarbejde en ny matrikel, denne
gang baseret på kort, altså egentlig et kataster. Denne matrikel blev
imidlertid først færdig i 1844, og det er denne matrikel, (for den
kaldes trods alt en matrikel), vi i dag anvender såvel i administratio
nen som i retsvæsenet.
At man var i stand til at lave denne nye matrikel som et kataster,
et jordregister baseret på et kortmateriale, skyldes den kendsgerning,
at så godt som alle landets landsbyer var blevet udskiftet, og at man
havde et udmærket materiale i udskiftningskortene. De blev - efter
kontrolmålinger - ophøjede til matrikelkort.
Men - der er et stort Men - når vi taler om vore købstadsmatrik
ler og -matrikelkort, fordi købstæderne blev behandlet på en noget
anden måde end landsbyerne. Der var jo store værdier i købstads
husene, så selv om mange købstæder drev deres markjord som fælles
jord efter de samme regler som i landsbyerne, var der ekstra penge
at hente i købstæderne. Vi må jo stadig huske på, at det har drejet
sig om skattematrikler.
Den 28. januar 1682 blev der nedsat elleve kommissioner, som
skulle vurdere købstæderne til grundskat. Alle gårde, huse og plad
ser (grunde) skulle sættes i værdi efter deres mere eller mindre hel
dige beliggenhed til næring og brug. Værdien af bygning blev lagt
til værdien af grunden, og summen blev divideret med 8. Så havde
man »grundtaksten«. Ved senere vurderinger brugte man simpelthen
brandforsikringssummen i stedet for bygningens værdi. Jorderne uden
for byportene, markjorderne, blev ansat til hartkorn ligesom jorderne
i landsbyerne. Disse købstadstakseringer findes for en række jyske
købstæder i Rigsarkivet.
Jeg har fundet et notat om, at der på matrikelkontoret skal være
opbevaret en protokol nr. 1822 B med takseringerne fra Aarhus, Hor
sens, Randers, Ebeltoft, Grenå, Mariager og Skanderborg. Protokollen
skal være dateret 18. juni 1682. - I øvrigt blev grundskatten til sta
ten ophævet ved forordningen af 29. december 1694, men grund
taksten blev fortsat anvendt til ligning af de kommunale skatter, som
efter Danske Lov som regel skulle lignes med halvdelen efter ejen
dommenes værdi og halvdelen efter næring.
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For Randers købstad blev der i overensstemmelse med cancelliets
skrivelse af 9. december 1841 udarbejdet en ny grundtakst, og da der
til denne er knyttet et meget betydeligt og interessant kortværk over
købstadens bygrunde, skal jeg senere vende tilbage til dette emne.

Markjorderne blev altså behandlet som almindelig landsbyjord. De
blev skyldsat med hartkorn, og Stadfeldt nævner, at »Randers Byes
Jorder ere i Landmaalings-Matriculen ansatte for Hartkorn 192 Tdr.,
3 Skpr., 2 Fkr., l/2 Alb.«. Han angiver omhyggeligt hartkornet for
de enkelte vange.
Imidlertid fik den gamle matrikul fra 1688 sit grundstød, da det
ved kgl. resolution af 16. maj 1804 blev bestemt, at der skulle ud
arbejdes en ny matrikul dog kun omfattende det egentlige landbrugs
areal.
I matrikelinstruksen fra 14. juni 1806 er udtrykkeligt anført, at
købstædernes gader, torve samt bygningsgrunde og haver, hvortil hen
regnes ubebyggede grunde og deres »Haugepladser« ikke skulle med
tages. Og efter instruksens § 4 skulle matrikuleringsarbejdet sættes
i bero i byer, hvor fællesskabet ikke blev ophævet, altså også for
Randers.
Bygrundene fik som nævnt sin nye grundtakst efter 1841, og først
ved loven om den kommunale beskatning af 11. februar 1863 blev
det påbudt, at al købstads jord skulle sættes i hartkorn, og at der til
dette formål skulle foretages ny opmåling af købstædernes bygrunde.
Herefter skulle grundtaksten bortfalde.
Tinglysning
Inden jeg går over til at omtale udskiftningskortet for markjorderne
og grundtakstkortene for købstadens bygrunde, vil jeg gerne til sup
plering af ovenstående oplyse følgende om forbindelsen mellem ma
triklerne og tinglysning.
Tinglysning er ældgammel, oprindelig en påtegning om, at et do
kument var læst på tinge, senere et protokolat i »Tingbogen« om ting
lysningen. Tingbøgerne blev afløst af skøde- og panteprotokollerne,
og efter lov af 7. februar 1738 skulle der sideordnet med selve skødeog panteprotokollerne - hvor dokumenterne blev indført i kronolo
gisk rækkefølge - oprettes registre, der gjorde det muligt at finde
frem til de pågældende skøder. Registrene blev indrettet i alfabetisk
orden, idet de enkelte ejendomme ikke havde numre. Disse real
registre eller realfolier - hvor hver ejendom blev anført på sin egen
side - blev dog ikke udarbejdet på én gang over hele landet.
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I landsarkivet i Viborg findes to bind registre til Randers skødér
for tiden fra 1694 til 1728. Fra 1728 til 1796 har man alfabetisk
ordnede registre og fra 1797 til 1818 kronologisk ordnede registre.
Fra 1817 til 1832 findes registre for bygrundene med matr.nre efter
grundtaksten, og fra 1832 med såvel gamle som nye grundtakstmatrikelnumre. For markjorderne findes et alfabetisk register fra
1818 til 1833 og et realregister fra 1825 for ejendomsvangene Næst
Nyvang, Østervang, Vestervang og Ydervang, hvor der jo var fast
lagt agernumre i de enkelte vange, og for de få ejendomme, der uden
for ejendomsvangene tilhørte private personer. Ved en gennemgang
af dette register viser det sig, at der findes en særlig afdeling for
disse ejendomme, benævnt »Enge, Tofter, Hauger, Laxegaarde og
Holme«, og at der til det strengt alfabetisk ordnede register er til
føjet med anden skrift de matr.numre, som ejendommene fik ved ma
trikuleringen.
Ja, det lyder indviklet, og det er heller ikke let at finde frem til
et skøde, medmindre man kender lidt til maskineriet i tinglysningen
og registreringen. Flere gange har man da også lavet hjælperegistre,
f. eks. i 1844, hvor man har en fortegnelse over bygrundene med
ejendommene ordnet efter de gamle grundtakstnumre med angi
velse af de nye numre og ejendommens beliggenhed samt en forteg
nelse med de »nye« numre, der henviser til registrenes numre og
folie.
Rent bortset fra, hvordan man kan finde frem til gamle skøder i
landsarkivets protokoller, kan man altså i gamle skøder forvente at
finde følgende betegnelse for den enkelte ejendom:

Bygrundene:
Før 1800: En beskrivelse af ejendommen med angivelse af dens
beliggenhed og tidligere ejere.
I 1798 påmales gadenavne og husenes numre, men det slår ikke
igennem lige straks.
Udsnit af det første matrikelkort i halv størrelse (1:8000).
De punkterede linier, der ender i B og C med længden 6131, er prøve
linier, som blev gennemmålt for at konstatere kortets nøjagtighed, inden
kortet i 1844 blev ophøjet til matrikelkort. — Kortet er efter 1844 he
rigtiget, idet Vi borgvej er reguleret og omlagt, og de »nye« jernbane
linier er indtegnet tværs hen over Hvidemølledæmningen. Kortet an
vendes som matrikelkort uomtegnet til omkring 1810.
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Omkring 1799: Grundtakst-nummer, altså f. eks. Nygade, nr. 95'.
Efter 1832: Såvel gamle som nye grundtakstnumre.
Efter 1875: Nugældende matrikelnumre.

Markjorderne :
Ejendomsvangene: Indtil 1892: Agernumre med angivelse af van
gens navn. For Vestervang helt til 1901.
Efter udskiftningen henholdsvis 28. oktober 1892 og 1. november
1901 nugældende matrikelnumre.
For de øvrige jorder i marken: Indtil 1844. Der findes meget få
skøder inden udskiftningen, kun for de ganske få tofte, som var over
gået til privat eje. Disse skøder er beskrevet uden nummerangivelse.
Efter 1844: De nugældende matrikelnumre indtil matr. nr. 39.
Efter ca. 1850: De nugældende matrikelnumre til matr. nr. 421.

Udskiftningen af fællesjorderne begyndte som allerede nævnt i
1844, og kortet er udarbejdet 1850, men det har varet noget med
at få den afsluttet.
Den stærke udstykning gjorde det efterhånden til et studium at
finde frem til det folie, hvor den enkelte parcel var opført, men ved
tinglysningsloven blev såvel registre som skøde- og panteprotokoller
i den gamle form afskaffet. I dag kan man finde en ejendoms blad
i registrene anbragt i den rigtige nummer-rækkefølge, idet de enkelte
sider kan flyttes om ved et særligt indbindingssystem. De egentlige
dokumenter indføres ikke mere i skøde- og panteprotokoller, men
bekræftede genparter opbevares i arkivmapper, en for hver ejendom.

Udskiftningskortet fra 1849-50
Det andet af de gamle kort, som her skal omtales, har følgende
titel :
Kort over Randers Købstads Kommunej order.
Copieret og udskiftet i Aar 1849-1850.
Johansen
landinspektør.
Formentlig er forfatteren identisk med landinspektør Poul Win
ther Johansen, der blev landmåler den 22. februar 1820 og fik bestal
ling som landinspektør den 21. december 1833. Han har tillige
været landvæsens- og tiendekommissær i Århus amt.

LVIII

Gamle kort over Randers

83

»Copieret«, ja, her har vi forbindelsen med kortet fra 1803. Ved
en undersøgelse af de to kort vil man se, at landinspektør Johansen
har brugt kortet fra 1803 som grundlag for sit udskiftningskort. Alle
detaljerne fra 1803-kortet er med. Selv på de steder, hvor en af fæl
lesvangenes grænser ikke er blevet anvendt ved udskiftningen, finder
vi vangegrænsen indtegnet som takstgrænse for den bonitering, der
hørte med til udskiftningen.
Kortet er 105X137 cm og er sammensat af seks stk. tegnepapir,
hvoraf de tre, der ikke er beskåret, har en størrelse af 48X60 cm.
Tegnepapiret er klæbet på lærred ligesom kortet fra 1803. Da det her
drejer sig om en kopi, må årsagen til denne form for fremstilling
af kortet være, at man ikke har været i stand til at fremskaffe tegne
papir af den rigtige størrelse.
Kortet har intet udstyr, der kan sammenlignes med kortet fra 1803.
Titlen er skrevet med en simpel stejl »teknisk skrift«, og alt tyder
på, at det her drejer sig om konceptkortet til det egentlige udskift
ningskort.
Målestoksforholdet er 1:4000, kortet er ikke forsynet med hverken
målestok, målestoksforhold, nordpil eller ramme om kortet.
Selve de nye udskiftningsskel er indtegnet med sort og skygget
med rødt, og hvad der er mest interessant for os landinspektører:
Samtlige nye skel er målsatte, ligesom alle veje er angivet med de
bredder, som de ved udskiftningen blev udlagt med. Desuden er den
bonitering, der er grundlagt for udskiftningen, indtegnet med rødt.
Kortet omfatter kun de egentlige fælles jorder, som Stadfeldt kaldte
de »Publique«, og på de tilgrænsende ejendomme, f. eks. Slyngborg
toften, er anført - med sort - matr. nre, som vi godt kender. Ikke
så underligt, for mellem udarbejdelsen af de to kort er der sket en
matrikulering af al markjord. Denne matrikulering blev startet efter
1804 som tidligere nævnt og er vel nok senest gennemført for købstædernes markjorder. Det første matrikelkort over Randers købstads
markjorder findes i matrikelarkivet, og det er såmænd vor gamle ken
ding fra 1803, der er blevet ophøjet til matrikelkort, endog med titel
om, at det er udarbejdet på begæring af magistraten i 1803 af C.
Møller. Kortet er meget medtaget. Det har forskellige påtegninger,
og det vil sikkert fremgå af disse og af de dokumenter, som hører
til den første matrikulering, at kortet er blevet prøvet, og at der er
blevet foretaget en bonitering af jorderne, for at man har kunnet
fordele hartkornet. Og så har de enkelte ejendomme fået matr. nre.
Tøjhuset har fået matr. nr. 1. Jorderne til hospitalet nr. 2 og 3, de
private enge, holme og de få haver og tofter i privat eje har fået
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eget nummer, de private fællesvange blev alle matrikuleret under rir.
33, og alle jorderne, som tilhørte kommunen under en eller anden
form, under matr. nr. 34, fattiggårdens jord nr. 35, den nye østre
Kirkegård nr. 36 og jødekirkegården nr. 37. Og så var der simpelt
hen ikke flere numre i den matrikel.
Hvornår disse numre blev taget i anvendelse, véd jeg ikke be
stemt. Efter 1844 er der sikkerhed for deres anvendelse, men i det
alfabetiske register for skøde- og panteprotokollerne fra 1832 over
netop disse ejendomme i privat eje under markjorderne er der efter
registrets udarbejdelse påført matr. nr. svarende til de her nævnte
numre. De kan jo af en omhyggelig skriver være påført efter 1844.
Men tilbage til kortet fra 1849-50. Det omfatter alene matr. nr.
34a, og det er altså kun den del af markjorderne, som udskiftes.
»Udskifte«. Vi kender jo så godt udskiftningerne af landsbyernes
jorder, hvor hver enkelt gårdejer fik sin jord samlet, og hvor man
søgte at foretage en retfærdig deling af jorderne gennem en vurde
ring af jordernes kvalitet, en bonitering. Men at dele fællesjorden
mellem byens grundejere i en købstad som Randers - det er trods alt
en usædvanlig opgave, og det fik da også en usædvanlig løsning.
Men det er forståeligt, at man i 1802 veg tilbage for opgaven.
I 1802 fremkom der en begæring fra byens borgere om en udskift
ning af byens markjorder, såvel de private som de offentlige. Men be
gæringen blev afslået ved rentekammerets skrivelse af 23. oktober
1802. I 1838 blev ønsket om en udskiftning igen fremsat, men først
i 1844 blev der nedsat en borgerkomité med det formål at få udskift
ningen påbegyndt. Først ved reskriptet af 18. november 1847 forelå
vilkårene for udskiftningen. De blev i øvrigt ændret noget ved et
senere reskript af 28. marts 1849, hvor det bl. a. blev bestemt, at der
ved udskiftningen ikke alene skulle tages hensyn til jordens bonitet,
men også til dens beliggenhed.
Jeg tillader mig at citere det første reskript, da det indeholder en
lang række interessante enkeltheder.
Reskript af 18* November 1847
angaaende Udskiftning af Randers Kjøbstædjorder:
Vi Christian den Ottende, Konge af Danmark, Vor synderlige Bevaagenhed: Fra Magistraten og Borgerrepræsentanterne i Vor Kjøbstad Randers i
Vort Land Nørre-Jylland er til Os indkommet et Andragende om allerhøjeste
Tilladelse til at foranstalte de til bemeldte Kjøbstad liggende Jorder udskif
tede mellem Byens Grundejere. Efter at have taget denne Sag tilligemed de
derover afgivne Erklæringer og indhentede Betænkninger i allerhøjeste Over
veielse, give Vi Dig hermed tilkjende, at Vi allernaadigst ville tillade, at de
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Udsnit af matrikelkortet i halv størrelse (1:8000).

Bemærk bebyggelsen mellem Sandgade og Udbyhøjvej, den lille jødekirke
gård med en 6 alen bred adgangsvej og markvejen op til Østervang lige øst
.
for V afdeling af kirkegården.
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til fornævnte Kjøbstad hørende Kommunejorder maa udskiftes og udloddes
til Kjøstadens Grundejere i Forhold til den Enhvers Grund paahvilende
Grundtaxt, saaledes at disse Jorder, imod en aarlig Afgift til Kæmnerkassen, gaae over til private Eiendom, under følgende nærmere Bestemmelser:

1) Fra denne Udskiftning undtages Engene i Vesterkjær, Kyllingeengen og
Holmene i Fjorden, hvilke ikke antages at egne sig til Udskiftning, men
tilligemed Plantagerne og mindre offentlige Lystanlæg nærmest om Byen
samt Fattiganstaltens Grund og Have fremdeles blive at forbeholde Kom
munen. Endvidere blive fra Udskiftningen at undtage de Arealer, som af
Kommunalbestyrelsen maatte ansees nødvendige til Exercerpladse, Markeds
plads, Møddingspladse, Blegeplads, Reberbaner samt almindelige Leergrave,
Sandgrave, Vandingssteder og Veie.
2) Da Fleerheden af Lodsejerne i de 4 saakaldte private Vange, nemlig Øster
vang, Vestervang, Udervang og Præstevang, hvilke i sin Tid skulde være
udlagte til privat Eiendom, have modsat sig, at disse Vange medtages under
Udskiftning, og disse Jorder, efter hvad der er oplyst om deres Beliggen
hed, maae betragtes som særskilte Fællesfang, adskilte fra de egentlige
Kommunejorder, vilde disse Vange ikke blive indbefattede under den al
mindelige Udskiftning af de egentlige Kommunejorder.

3) Derimod tillades det, at de adskillige geistlige og verdslige Embeder i
Randers tillagte Jorder i Voldum Mark og i Raadmandsvangen med de
vedkommende nuværende Beneficiariers dertil meddeelte Samtykke med
tages under Udskiftningen, dog saaledes at de Jorder, der i Ækvivalent
derfor tillægges dem ved Delingen, udlægges de vedkommende Embeder,
hvert især i samlede Lodder og paa passende Steder.
4) Af de Jorder, der paa foranførte Maade kommer under Udskiftning, er
lægges en aarlig Afgift til Kæmnerkassen af 2800 Tdr. Byg, som betales
med Penge efter Aarhuus Stifts Kapiteltaxt paa hvert foregaaende Aars
Afgrøde, med en Fjerdedeel hvert Kvartal, og reparteres pr. Tønde Land
boniteret Jord af samtlige udskiftede Jorder. Som en Følge heraf bliver
ingen Afgang heri at beregne for de Jorder, der i Henhold til det Foran
førte blive at udlægge til Exerceerpladse eller til andet kommunalt eller
offentlig Brug. I Tilfælde af en Jordlods Overdragelse ved Salg eller paa
anden Maade til en udenbyes boende Mand, forhøies Afgiften for dennes
Besiddelsestid med et aarligt Tillæg af respektive 50 eller 20 Procent, saa
ledes som nærmere nedenfor vil blive bestemt. Derimod skulde de i Fdn.
af 18de Oktbr. 1811 §§ 4, 5 og 6 indeholdte Bestemmelser ingen Anven
delse finde ved Salg af de heromhandlede Kjøbstadjorder. Den enhver
Jordlod paahvilende Andel af de ovenmeldte Afgift hefter paa samme som
et onus reale fremfor enhver privat Gjeld eller Heftelse, og inddrives i
fornødent Fald hos Eieren ved Udpantning ligesom Skatter.

5) Ligesom det skal staa enhver Grundeier frit for, forinden Delingsplanen
lægges, at renuncere paa eller til Andre at overdrage sin Ret til at erholde
Andeel i Jorderne i Forhold til sin Grundtaxt, saaledes skal han ogsaa
være berettiget til, efterat Udskiftningen er foretagen, at afhænde eller paa
anden Maade at disponere over den hans Grund tillagte Jordlod til hvem
han vil, indenbyes eller udenbyes, boende Mand, dog i sidste Tilfælde saa
ledes, at den ovenberørte aarlige Afgift til Kæmnerkassen af den paagjæl-
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dende Jordlod bliver at forhøie med et Tillæg, der, saafremt Lodden enten
afhændes til en udenbyes Mand, eller bortforpagtes eller bortleies til en
saadan for et Tidsrum af 50 Aar eller længere, bestemmes til 50 Procent,
men i Tilfælde at Jorder bortforpagtes eller bortleies til en udenbyes
Mand for et kortere Tidsrum end 50 Aar, fastsættes til 25 Procent. Denne
Forhøielse bortfalder, naar Jordlodden atter kommer i en indenbyes boende
Mands Besiddelse.

6) De i Anledning af Udskiftningen medgaaende Omkostninger afholdes forskudsviis af Kæmnerkassen, og blive efter Fortagendets Tilendebringelse
at repartere til Inddrivning hos Lodseierne, paa samme Maade som ovenfor
bestemt med Hensyn til den aarlige Afgift til Kæmnerkassen; dog for
beholdes Kommunalbestyrelsens Ret til, om det maatte ansees fornødent
til at lette Udredelsen af Beløbet, forskudsviis gjennem Kæmneren at lade
en Del af samme indkræve i passende Afdrag hos de vedkommende Grundeiere i Forhold til Grundtaxten.
7) Under Udskiftningsomkostningerne henregnes Udgifterne til Veienes før
ste Anlæg med tilhørende Grøfter, hvorimod deres Vedligeholdelse for
Fremtiden besørges, forsaavidt de offentlige Veie angaar, af det Offentlige
ved dertil svarende Bidrag som hidtil, og Markveiene af Lodseierne selv.
De saakaldte udvendige Hegn eller Hegnene mod Landsbyjorderne skulde,
forinden Udskiftningen, sættes i fuldstændig og forsvarlig Stand for Kæmnerkassens Regning. Derimod blive de indre Hegn at opføre paa de ved
kommende Lodseieres egen Bekostning.
8) Til Foretagendets Fremme bemyndiges Kommunalbestyrelsen til at antage
en Landinspektør til at foretage de fornødne Forarbeider, og derefter at
fremlægge en foreløbig Plan til Udskiftningen af samtlige de omhandlede
Jorder.

Til reskriptet skal jeg knytte følgende bemærkninger:
ad 1. Engene i Vesterkær, Kyllingeengen og holmene i fjorden er
i overensstemmelse med reskriptet ikke med i udskiftningen og hel
ler ikke anført på kortet. Derimod er »Plantagerne og mindre offent
lige Lystanlæg nærmest om Byen samt Fattiganstaltens Grund og
Have, og . . . Exercerpladse, Markedsplads, Møddingspladse, Blege
plads, Reberbaner« ... m. v. medtaget, og de blev tildelt udskift
ningens sidste matrikelnummer, nr. 421. De offentlige enge fik matr.
nr. 420.
ad 2. De private vange er ikke med og udskiftes som nævnt først
ved århundredets slutning.
ad 3. Embedsj orden i de forskellige vange blev ved udskiftningen
samlet sammen i enkelte lodder.
ad 4. Bestemmelsen om bygafgift har betydet meget - økonomisk
set - og kommunebogholder Gleerup har i sin artikel om byens mark
jorder i Randers Købstads Historie på udmærket måde omtalt denne
afgift og dens betydning, hvorfor jeg ganske skal henvise hertil.
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ad 5. Retten til at afhænde sin andel i fællesjorden må være an
vendt i adskillige tilfælde. Ved udskiftningen opstod, som det frem
går af kortet, 380 lodder, men grundtaksten af 1848 har omfattet
656 ejendomme i byen, hvortil der altså henhørte en andel i fælles
jorden.
I reskriptets indledning bestemmes det, at fælles jorden skal udlod
des til købstadens grundejere i forhold til den grundtakst, som hvi
ler på vedkommende ejendom inde i byen. Som det fremgår af kom
munebogholder Gleerups redegørelse fastsætter reskriptet fra 1849,
hvordan jorderne skulle deles i otte »proportionale Belter«, hvorved
en grundejer med 5 rdl. grundtakst kunne få 10.630 kvadratalen bon.
jord i det nærmest byen beliggende afsnit eller 15.945 kvadratalen i
Jomfruløkken eller 18.602 kvadratalen i Voldum Mark. Derfor er de
yderste lodder så store.
Udskiftningen må have været et kolossalt arbejde. Først skulle det
samlede areal - i alt 770 ha - boniteres, idet den ved matrikulerin
gen i 1844 foretagne bonitering ikke er blevet anvendt ved udskift
ningen. Derefter indkaldelse af grundejerne for at få klarhed på,
hvor mange der ønskede areal af fælles jorden, og om de måtte
foretrække at få arealet placeret nær byen eller længere ude. I en
afskrift af grundtaksten fra 1848 er anført 656 ejendomme med en
samlet grundtakst på 4020 rdl., altså med en gennemsnitsgrundtakst
på 6 rdl., hvilket svarer til en lod på ca. 0,5 ha bon. areal. Men
grundtaksterne varierer fra vicekonsul N. N. Bays ejendom på Store
gade med 3714 rdl. til snedker Sørensens ejendom i Nygade med
1/2 rdl. Kun ca. 100 har over 10 rdl., og 230 har under 2 rdl. Den
største grundtakst findes dog på hospitalets ejendom med i alt 70
rdl., men det er en undtagelse.
De færreste har vist tænkt sig, at med udskiftningen blev hele den
fremtidige udvikling i marken ‘fastlagt. Der opstod en række nye
markveje og skel, som har præget udstykningen af grunde siden den
gang.
Som typiske udskiftningsveje kan nævnes Set. Peders Gade, Lods
ejervej, Vinkelvej, Tjørnevej, Frederiksborg Allé, Vester Altanvej,
Udsnit af udskiftningskortet fra 1849 i halv størrelse (1:8000).
Matr. nr. 9 er Slyngborgtoften, matr. nr. 11 Jens Møllers Toft, arealet
omkring Schousgade. Gi. Hobrovej er vist med sin gamle vejføring,
men med en udlægsbredde på kun 8 alen. Derimod er den nye chaussé,
Hobrovej, indtegnet med en bredde på 23 alen. Reberbanen, matr. nr.
34b, har ligget, hvor i dag elværket har sin turbinehal.
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Vester Bakkevej, Øster Allé og Glarbjergvej. De opstår først ved
udskiftningen som adgangsveje til de udskiftede lodder. Nord for
Fabersvej har vejsystemet været meget »tæt«, idet alle udskiftningens
små lodder har været placeret her. Veje som Lervangen og Natter
galvej er senere placeret i loddernes bagskel, og de mange fortviv
lede bajonetknæk hidrører fra forskydninger af lodderne i forhold
til hinanden langs to udskiftningsveje. Dengang tænkte man jo ikke
på villagrunde og villaveje.
Kortet viser endvidere, at der ikke er sket synderligt store ændrin
ger af det øvrige vejsystem. Den nye chaussé - Hobrovej - er dog
indtegnet, men Viborgvej er endnu ikke reguleret.
Selvfølgelig er der sket sammenkøbning af jorder omkring de for
holdsvis få gårde, som opstod på markarealerne, både af de her ud
skiftede jorder og af fælles vangene. Bettysminde mod vest, Kærs
minde i Vestervang, Tranekær ved Hobrovej, Langvang i Ydervan
gen osv., men i langt de fleste tilfælde er de ved udskiftningen op
ståede skel blevet bevarede, og senere udstykninger til haveselskaber
og til villagrunde har måttet følge skellene. I den nyeste tid har man
forsøgt at bryde de gamle skels tyranni, men man kan på én hånd
opregne, hvor mange gange det er lykkedes. F. eks. ved udstyknin
gerne nord for Gråpilevej.
De, der kender vejnettet og byggegrundene i markjorderne på godt
og ondt, sukker, når de gennem et sådant gammelt kort bliver klar
over, hvilke tilfældigheder der skabte de senere vanskeligheder. Hvis
kommunen havde beholdt jorderne og først givet dem fri til udstyk
ning, når grundene var byggemodne, ja, man kan sagtens sige hvis måske havde resultatet ikke været stort bedre.
Grundtakstkortene fra 1841 for bygrundene
Matrikulkortene over købstædernes bygrunde, som blev udarbejdet
efter lov af 11. februar 1863, er i næsten alle byer de ældste kort
i større målestoksforhold, hvor man kan konstatere grundenes ud
strækning og bebyggelse. Disse kort blev fremstillet i 1:800. I gan
ske enkelte byer findes der dog et kortværk, som er udarbejdet ved
fremstillingen af grundtaksten fra 1841.
I Randers har vi bevaret to tykke protokoller med alle købstadens
ejendomme og to supplementsprotokoller med senere tilkommende
ejendomme. Og hvad der er endnu mere spændende: Vi har også
de originale karrékort, som har dannet grundlag for udarbejdelsen
af denne sjældne matrikel.
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Titelbladet for grundtakstmatriklen for Randers købstads bygrunde. 1842.
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Som tidligere nævnt blev det ved kancelliskrivelse af 9. december
1841 bestemt, at der for Randers købstad skulle iværksættes en ny
opmåling og matrikulering, der skulle danne grundlag for udarbej
delse af en ny grundtakst for Randers købstads bygrunde.
Der blev nedsat en matrikuleringskommission bestående af to ma
gistratspersoner, to borgerrepræsentanter og en »stadsconduktør«
(d: en landmåler), der skulle udarbejde regler for den nye matri
kels udarbejdelse og dens vedligeholdelse.
Kommissionen kom til at bestå af borgmester og byfoged, kam
merjunker Kofoed, rådmand, købmand Krogsgaard og borgerrepræ
sentanterne, købmændene Klein og Borup. »Stadsconduktøren« var
land væsenskommissær, landmåler Tørslew, som er identisk med ju
stitsråd Hans Frederik Bryggermann Tørslew, f. 1799, død 1881. Han
var exam. jur. og blev fuldmægtig på byskriverkontoret i Randers,
senere rådmand og kæmner.
I vedtægten for grundtakstens affattelse og vedligeholdelse står
bl. a. anført:
Efter at samtlige Grunde vare opmaalte og Grundtegninger affattede af den
fungerende Stadsconducteur og disse indførte i de dertil bestemte Protokoller
vedtog Kommisionen følgende Regler for Ordningen af den nye Grundtakst.

a. Grundene inddeltes efter deres mer eller mindre fordelagtige Beliggenhed
for Næring og Brug, i Klasser som takseredes saaledes:
1’ Klasse til Værdi 50 rdl.
100 Kv.alen
"
100 Kv.alen 2’ Klasse til Værdi 331/s Rdl.
100 Kv.alen 3’ Klasse til Værdi 25 Rdl.
100 Kv.alen 4’ Klasse til Værdi 162/s Rdl.
100 Kv.alen 5’ Klasse til Værdi 10 Rdl.
100 Kv.alen 6’ Klasse til Værdi 8Vs Rdl.
100 Kv.alen 7’ Klasse til Værdi 5 Rdl.
hvorefter enhver Grunds Areal blev paaført til den eller de Klasser den
skjønnedes at svare til og Arealet beregnet for ethvert Grundstykke i de
forskellige Klasser.
Til de Værdi, der paa den Maade udkom for enhver enkelt Grund
blev, forsaavidt Grunden var bebygget, ført 10 pCt.af Bygningernes Assu
rancesum, og af den saaledes indkomne Værdi af en Grund med dens Byg
ninger eller forsaavidt Grunden ikke var bebygget, af Værdi alene, bereg
nedes 1 pCt. som Grundtakst.
b. Enhver privat Grund indenfor Byens Porte, saavel som de Grunde i Nær
heden af Portene, der var bebyggede og hvorpaa dreves borgerlig Næring,
blev ansat til Grundtakst, uanset om slige Grunde vare paasatte Hartkorn
i hvorimod længere fraliggende Steder udenfor Toldlinien hvis Beboere
kun drive Avlsbrug, ei inddrages under Grundtakst.
Offentlige Grunde, hvad enten de tilhørte Staten eller Kommunen und
tages fra Grundtakst, saafremt de vare til offentlige Brug, men i modsat
Fald blive de ansatte.
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Side i grundtakstmatriklen i halv størrelse (ca. 1:1000). Matr. nr. 4 er identisk
med nuværende matr. nr. 8, Storegade 13, altså ejendommen, som vi kalder
Niels Ebbesens hus. Man kan se den oprindelige bebyggelse med stalde og
magasiner omkring gårdsrummet, og man kan af påtegningen se, at den bage
sse del af gården og en »tagdrypsret« er solgt til ejeren af naboejendommen.
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På grundlag af det foreliggende materiale har det været muligt
for mig så nogenlunde at finde frem til den klassificeringsform, som
er anvendt.
Man har sat grundene ved de enkelte gader i samme klasse. Nogle
steder er gaderne dog i flere klasser, f. eks. Vestergrave, hvor grun
dene fra Storegade til Apotekerstræde er i klasse 2, medens grundene
herfra mod vest er i klasse 3. Alle dybe grunde er igen delt i flere
klasser, f. eks. »Bojes Gaard« i Brødregade har en facadegrund i
klasse 2 og resten i klasse 4. Arealet omkring Burschesgade er endnu
ikke udstykket og er ansat til klasse 6, den samme klasse, Slyngborggaardens have og Bursches have (nu bryggeriet Thor) m. v. er ansat i.
Der var engang, da en rigsdaler var det samme som 2 kr.
Lad os med det som udgangspunkt* prøve at finde frem til de vær
dier, der blev ansat ved denne vurdering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

1
1
1
1
1
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ansat
ansat
ansat
ansat
ansat
ansat
ansat

til
til
til
til
til
til
til

2,50
1,67
1,25
0,84
0,50
0,42
0,25

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Da det giver os noget begreb om datidens vurdering af byens grun
de, skal jeg nedenfor anføre de klasser, som facadegrundene ved de
enkelte gader blev ansat i.
Kl. 1 : Søndergade, Storegade, Middelgade, Torvegade, Nørregade
og Kirkestræde (Kirkegade).
Kl. 2: Lille Torv, Adelgade, Rådhusstræde( !), Slotsgade, Vestergrave(!), Houmeden og Brødregade (fra Storegade til Dytmærsken),.
Kl. 3: Vestergade, Store Voldgade, Østre og Vestre Kirkestræde,
Skolestræde, den vestlige del af Vestergrave.
Kl. 4: Ved Havnen, Trangstræde, Tørvebryggen, Frederiksplads,
Stakkels eller Ladegaardsgaden, Provstegade.
Kl. 5: Nordregrave, Fabrikstræde, von Hattens Stræde, Carolinegade, Staldgårdsgade.
Kl. 6: Vinkelstræde, Hans Bays Gaard, Kirkegaardsstræde (Set.
Laurentii Gade), Schousgade, Markedsgade, Sandgade og Bursches
gade.
Kl. 7: Thinghusbakken, Bursches Have (bryggeriet Thor).
Flere af gaderne er udstykket efter udarbejdelsen af grundtaksten,
men er altså ansat til de nævnte klasser.
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Selve udregningen af grundtaksten kan jeg bedst klargøre ved et
eksempel :
Matr. nr. 1, købmand Jacob Schou:
1825 k.alen 1. kl. å
50/100 rdl. = 912V2 rdl.
1430 k.alen 4. kl. a I673/IOO rdl. = 238V3 rdl.
Sum
Hertil lægges 10 pct. af brandassurancesummen eller

115O5/e rdl.
1799 rdl.

I alt
hvorefter grundtaksten blev 10 pct. af denne sum eller
idet brøken blev rundet af i hele kvarte.

29 495/a rdl.
29V2 rdl.

Tallene stammer fra en beregning for samtlige ejendomme i 1848,
altså den beregning, der har ligget til grund for udskiftningen af
byens fællesjord. Grundtakstens samlede sum udgjorde 40201/^, hvil
ket altså vil sige, at købmand Schou ved udskiftningen har haft et
krav på ca. 0,7 pct. af byens fællesjord.
I vedtægten står endvidere anført, at »Grundenes ældre Matr. Nr.
bleve ved denne Lejlighed forandrede for at undgaa en Del Litera og
hist og her opnaa en bedre Orden i Nummerfølgen«. Det er nu et
mildt udtryk for den omnummerering, som fandt sted. Kun numrene
1-9 er sammenfaldende i den gamle og den nye matrikel. De øvrige
ca. 800 numre er alle ændrede.
Vedtægten indeholder bestemmelse om denne matrikels vedlige
holdelse. Udstykningen skulle foretages af en af kommissionen auto
riseret mand. Alle forandringer i brandassurancen skulle indberettes
til kommissionen, og intet skøde måtte tinglyses, medmindre »det er
påtegnet Samtykke fra Matr.kommissionen«.
Det var vedtægtens hovedpunkter. Tørslew blev »Stadsconduktør«
og har udarbejdet den smukke matrikel og senere ført den ajour.
På protokollens første side findes det smukt udførte titelblad, der
fortæller, at det er »Matriculs-Protokol for Randers Kiøbstad inde
holdene Grundene no. 1 til 313 inclusive, gi. Matr.nr.« På bladet er
tegnet en smuk transversalmålestok for forholdet 1:500.
Protokollen er ordnet efter de gamle numre, men de nye numre er
anført på de enkelte blade. Slår vi op på det første blad, finder vi
foroven påskriften »Søndergade. GI. Matr.no. 1, nyt Matr.no. 1.«
På bladets midte er selve grunden tegnet med bygninger, der er
skygget med gråt langs husenes højre og nederste side. Husene er
i øvrigt smukt farvelagte med carminrødt, gårdspladser med terresiçnna og havejord med en grøn farve. Der er ikke angivet udvisere

96

F. Schrøder

LVin

Konceptkortet til grundtakstmatriklen i halv størrelse (1:1000). Området øst
for Storegade og Søndergade. Man ser de store købmandsgårde, nr. 1, 2, 3, 4
og 6 fra hovedgaden og helt ud til de små grunde ved Østergrave.

LVIII

Gamle kort over Randers

97

eller numre på tilgrænsende ejendomme, men derimod er de tilgræn
sende gaders navne anført. Endelig er den førnævnte klasseinddeling
indtegnet med rødt og angivet med røde tal, f. eks. 3. Cl.
Under tegningen er ejendommens areal anført i de klasser, som
ejendommen er opdelt i. Ved senere udstykninger findes der en på
tegning f. eks. for matr nr. 6:
»Den paa Tegningen med Bogstavet A betegnede Grund, hvis
Grænser ere anlagte med bruun Skygge, er afhændet herfra og nu
forenet med Grunden Matr. Nr. 7. Den saaledes afhændede Grund
udgiør 470 kv.alen, hvorefter bliver tilbage for Matr. Nr. 6
1180 kv.alen
I l.ste Classe
2300 kv.alen
I 3.die Classe
1070 kv.alen
I 4.de Classe

4550 kv.alen
Opmaalt efter vedkommendes Paavisning den 19. April 1847.
Tørslew.

Hvis en ejendom blev totalt ombygget, blev der udfærdiget et helt
nyt grundrids på bladets bagside.
Den anden af de tykke protokoller indeholder grundene matr. nr.
314 til 642 samt en del grunde uden gammelt matr. nr.
På protokollens sidste side står anført:
De i denne Protokol indtegnede Grunde ere i Løbet af Aarene
1842 & 43 opmaalte, Grundtegninger derefter udførte, enhver Grund
efter Classification beregnet og Sammes Qvadratindhold vedføj et af
H. F. B. Tørslew, Landmaaler.
At foranførte paa Grundtegningerne antydede Classification er sket
efter Bestemmelse af undertegnede, i Anledning af ny Matriculering
af Randers Kiøbstads Grunde nedsatte Commission, attesteres.

Koefoed.

Randers den 15. December 1843.
Krogsgaard.
J. Klein.
Chr. Jensen.

Tørslew.

Da der kom nye ejendomme til under bygrundene, måtte der sup
plementbind til. Den første af de to tynde protokoller, Tillæg 1, in
deholder nyt matr. nr. 698A til matr. nr. 794 (slut i juli 1862) og
den anden protokol indeholder matr. nr. 795 til 806. Det er bl. a.
Schousgade-kvarterets udstykninger, der giver den store tilvækst in
den for bygrundene.
Denne matrikels formål var at danne grundlag for grundtaksten, og
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vedtægten indeholdt bestemmelser om ajourføring af grundtaksten.
Vi er i besiddelse af en hel række udskrifter af matrikuleringskommissionens forhandlingsprotokol fra årene 1845 til 1863, og jeg
citerer udskriften fra 1863:
»Aar 1863 den 17. Januar holdt Matriculeringscommissionen Møde
for at ordne Grundtaxten pro 1863 i henhold til den fra Byskriveren
modtagne Fortegnelse over de i afvigte Aar foregaaede Forandringer
med Brandforsikringerne, saavel som de i samme Aar forefaldende
Udstykninger af grundtaxtpligtige Grunde og Opmaalinger af nye
Grunde, der skulde inddrages under Grundtaxt, hvilke alle ere udførte
af Commissionens Medlem, Raadmand Tørslew, som Landmaaler.
Grundtaxten for følgende Matr. No bliver derefter at beregne saa
ledes . . .«
Den vigtigste bestemmelse i vedtægten er vel nok den, at intet
skøde på nogen grund måtte antages til tinglysning, før der var givet
samtykke af matrikuleringskommissionen. Såfremt ejer og køber er
klærede, at den solgte ejendoms grænser ikke var forandrede siden
sidste opmåling, afgav kommissionen den ønskede attest. Var der sket
udstykning, skulle Tørslew måle op og foretage den nødvendige for
deling. I flere tilfælde foretoges opmålingen af en landinspektør, og
Tørslev foretog da fordelingen af arealet i de forskellige klasser.
Bestemmelsen om udstykning inden tinglysning af skøder genta
ges senere, da indenrigsministeriet og senere landbrugsministeriet
overtog matrikuleringskommissionens opgave.
Kortværket fortæller en masse om byens ejendomme, om gaderne
på daværende tidspunkt m. v., men det vil føre alt for vidt at gå
i detaljer. Vi finder arealet omkring Burschesgade som en stor ejen
dom, og vi kan nøje følge udstykningen af denne ejendom omkring
»Gaden uden Navn«. Og sådan kan vi blive ved. Jeg kan kun hen
vise interesserede til at studere det smukke kortværk.
Som nævnt har vi også konceptkortene til opmålingerne. Tørslew
har formentlig foretaget opmålingen, og det ser ud til, at hver karré
er opmålt for sig selv ved en slags linietriangulation. På enkelte af
planerne kan vi endda finde de målelinier, som er anvendt i gaderne.
Hvert hus er opmålt og dimensionerne indskrevet på kortet. Hver
gårdsplads er opmålt med mange skrålinier, der har gjort det muligt
at konstruere ejendommene ind i karreerne. Den enkelte karré giver
et nøjagtigt billede, men alligevel er opmålingerne ikke så nøjagtige,
at det er muligt at samle karrékortene til et kort. Kortene tåler trods
alt ikke at sammenlignes med de i 1874 af landinspektør Hald frem
stillede kort over Randers købstads bygrunde.
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Om Albæk kirkes alterkalk
AF MUSEUMSINSPEKTØR, MAG. ART. ERIK SKOV

or nylig fik Nationalmuseet forevist en alterkalk hjemmehørende
i Albæk kirke ved Randers. En mindre reparation var påkrævet,
og da den samvittighedsfulde sølvsmed, Bent Exner, Hald, til hvem
den var indleveret, fandt kalken interessant og derfor ikke ville fore
tage noget indgreb, som kunne tænkes at medføre en forringelse af
kalkens værdi som historisk kunstværk, ønskede han at rådføre sig
med museet om fremgangsmåden. Der er god grund til taknemme
lighed over, at kalken var kommet i så gode hænder; thi en nær
mere undersøgelse efterlod ingen tvivl om, at der var tale om et
meget værdifuldt stykke.
For en flygtig betragtning kunne kalken, der er af forgyldt sølv,
vel nok tage sig ud som et ganske vist lidt særpræget renaissancearbejde. Denne opfattelse støttes først og fremmest af den sekskan
tede fod, der forneden løber ud i seks halvrunde tunger, hvis lodrette
standkant er ornamenteret med det på renaissancetidens alterkalke
meget almindelige rudemønster - dog med den lille variation, at de
to eller tre små lodrette stave, som normalt adskiller rudefigurerne,
her erstattes af et netværk mindende om et murstensforbandt på høj
kant. Til fodens udsmykning hører endelig et hastigt graveret lille
krucifiks på oversiden af en af tungerne. Om den nøjagtige datering
får man antagelig besked af en indskrift på fodens underside, hvor
der med store versaler er graveret: »DENNE KALCK HØRER TIL
ALBECK KIERCK 1652«. I betragtning af renaissancepræget kan
dateringen forekomme noget sen, men dog langtfra usandsynlig, og
for dens gyldighed taler et indslået stempel, som fortæller, at foden
er udført af den københavnske sølvsmed Jørgen Jørgensen Prytz, som
vides at have virket i tidsrummet 1630-54. Jørgen Prytz’ navn er
i forvejen ikke ukendt på Randers-egnen, idet hans mestermærke
også findes på en alterkalk med tilhørende disk i slotskapellet på
Clausholm. Dette sæt har Otte Marsvin og fru Mette Brahe i 1638
skænket til »Clausholm kirke«, hvilket muligvis skal forstås som
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sognekirken i Voldum. At kalkens bæger bærer dronning Anna So
phies navnetræk og årstallet 1733, kunne i hvert fald tyde på, at sæt
tet først ved denne tid er kommet til slotskapellet1).
Albæk-kalkens bæger, der harmonerer smukt med foden, skyldes
ganske sikkert også Jørgen Prytz; i det mindste kan det efter sin
form vanskeligt være af senere dato. Så vidt er kalkens alder og her
komst ingenlunde problematisk. Anderledes stiller sagen sig, når
man vender blikket mod kalkens mellemstykke, der traditionen tro
består af et »skaft« med tilhørende »knop«. Det er ikke svært at se,
at disse dele ikke har meget med det øvrige at skaffe. Allerede skaf
tets cylindriske form viser, at det må stamme fra en anden kalk, da
Jørgen Prytz’ sekskantede fod ubetinget kræver et ligeledes sekskan
tet skaft. Sandsynligvis har det voldt' sølvsmeden lidt besvær at skulle
sammenpasse de to umage dele, og opgavens løsning kan måske også
forekomme en kende brutal, idet han ganske enkelt med sin hammer
har lempet skaftets nederste del efter fodens sekskant. Som type er
det runde skaft karakteristisk for den ældre middelalders kalke; senere
findes det side om side med det polygonale, som i senmiddelalder
og renaissancetid er det absolut fremherskende.
Mens tendensen i middelalderen stedse går i retning af en slan
kere udformning af kalken som helhed, forekommer Albæk-kalkens
trinde, i forhold til sit tværmål ganske korte skaft naturligt som be
standdel af en romansk kalk med dennes lave, runde fod og brede,
halvkugleformede bæger. Dette modsiges ingenlunde af knoppen, som
med sine otte lodrette bujder eller ribber kan henføres til en både i
13. og 14. århundrede velkendt type2). Det er dog påfaldende, at
mens ribberne i langt de fleste tilfælde er skarpryggede og ofte i
tværsnit nærmer sig trekløverform, findes disse gotiserende træk
ikke på Albæk-kalken, hvis ribber skiftevis har flad og blødt af
rundet ryg. Helt tilsvarende paralleller har ikke kunnet påvises; nær
mest kommer på dansk grund kalken i Øsløs kirke, Vester Hanherred,
hvis knop dateres til 1200-tallet3).
Det væsentligste bidrag til dateringsproblemets løsning er at finde
i den graverede ornamentik, som smykker både skaft og knop. I de
glatte mellemrum mellem knoppens ribber veksler et prikket bølge
ornament med trekantede palmetblade, og på skaftets øverste del er
graveret en bølgende bladranke, mens en frise af trekantblade danner
et zig-zag mønster på det nederste skaftled. Dette er en fra romansk
kunst særdeles velkendt ornamentik. At nævne eksempler kunne føre
vidt, men det forekommer dog ret nærliggende at henvise til en be
rømt gruppe metalarbejder, de prægtige gyldne altre, hvor såvel
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bølgeranken - i talrige variationer - som skaftets karakteristiske tre
kantblad hyppigt har fundet anvendelse4).
Det vil på dette grundlag næppe være uforsigtigt at tidsfæste alter
kalkens skaft og knop til første halvdel af 1200-tallet, hvilket vil sige,
at kalken for disse deles vedkommende kan regnes blandt de allerældste ibrugværende alterkalke i Danmark. Forudsat at det er Al
kæk kirkes egen gamle kalk, som i 1600-tallet er fundet værdig til
delvis genanvendelse - og herom kan der næppe med rimelighed rej
ses tvivl - kunne man måske endda vove at forestille sig, at det er en
rest af kirkens oprindelige alterkalk, som den dag i dag tjener menig
heden.

Større arbejder ved Randers amts kirker 1963-64
VED PROVSTERNE RIISAGER, EXNER OG ASMUND

Støvring og Galten Herreders Provsti

Gimming kirke. Efteråret 1963 gtnåbnedes Gimming kirke efter
en stor hovedistandsættelse, udarbejdet og ledet af arkitekt Edvard
Thomsen, Randers. Samlet udgift: 87.652,04 kr.
Omstøbning af blytag og nyt varmluftsanlæg; anlægget installeret
på kirkeloftet. Nyt gulv under stolestaderne.
For nogle år siden var altertavlen restaureret; nu restaureredes
prædikestolen, der vist nok har været en lektoriestol. Lydhimlen, der
fandtes på kirkeloftet i »1000 stykker«, samledes og ophængtes over
stolen, der anbragtes direkte mod triumfvæggen imod syd, idet en
opgang udhuggedes i triumfvæggen ; denne væg er genopført fra ny
ved kirkens restaurering omkring århundredskiftet. Arbejdet udførtes
af kirkemaler Einar V. Jensen, Køge, og stolen fremtræder nu som
én af de meget smukke prædikestole på Randers-egnen.
Desuden maledes stoleværket, og belysningen omordnedes, bl. a.
ved anskaffelse af enkelte nye lampetter. Nyt gulv under stolene.
Harridslev kirke. På grund af stærke svampangreb erstattedes træ
gulvet under stolestaderne af gulv af gule mursten, svarende til mid
tergangens gule klinker. Februar 1963. Ca. 8500 kr.
Nr. Borup kirke overgik til selveje 1. januar 1964 efter at have
været »ejet« af sognets hartkornsejere fra begyndelsen af det 19. år
hundrede.
Mellerup kirke genåbnedes 4. oktober 1964 efter en hovedistand
sættelse, planlagt og ledet af arkitekterne Buhl og Klithøj, Randers
(arkitekt Ferdinandsen). Udgifterne 130.000-140.000 kr.
Nyt varmluftsanlæg installeret: Kedel og blæser anbragt i rum bag
ligkapellet. Loftet fornyet, således at de bærende bjælker er synlige.
Selve loftsbrædderne står i lyst træ, bjælkerne er malet lyst blå.
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Altertavle og prædikestol restaureredes og nymaledes, ligesom det
romanske korbuekrucifiks af kirkemaleren Ernst Trier, Vallekilde,
der også ansatte kirkens øvrige farver. Foran alterbordet hængtes et
klæde af dybrødt fløjl; alterskranken nymaledes, og knæskamlen blev
betrukket med mørkegrønt stof. Krucifikset ophængtes på sin gamle
plads over korbuen.
Nyt gulv af gule mursten i midtergangen, af træ under stolesta
derne, hvorimod de gamle sten bevaredes i koret foran alterskranken,
ligesom det gamle, hvidskurede gulv bag denne.
De defekte, blyindfattede vinduer i kor og i skibets nordside er
stattedes af trævinduer, svarende til eksisterende vinduer mod syd.
På prøve er vestvinduet i vestgavlen, der forsynedes med en skalmur,
blændet.
Døbefonten flyttedes fra korbuen til kirkens vestvæg; på prøve i
mindst ét år.
Nyt orgel fra Starup og Søn, Kongens Lyngby.
De moderne lysekroner i barokstil erstattedes af lampetter.
Våbenhuset istandsattes i lighed med kirken.

Haslund kirke genåbnedes efter en meget langvarig restaurering
26. april 1964. Arbejdet planlagt og udført af arkitekterne Inger og
Johannes Exner, København. Når arbejdet trak så længe ud, skyldes
det dels, at hvælvingerne var så defekte, at først langvarige målinger
vedr. bevægelserne i murværket måtte foretages, og dernæst afstivning
ved stålbånd m. v., dels at der på hvælvingsbuerne fandtes to ind
skrifter fra middelalderens slutning, og at disse måtte restaureres ved
Egmont Lind, Odense. Samlet udgift omkring 160.000 kr.
Foruden istandsættelse af hvælv og vægge istandsattes og »møb
leredes« våbenhuset. Der installeredes varmluftsanlæg; varmeværket
anbragt på våbenhusloftet.
Inventaret istandsattes, og for stoleværkets og panelets vedkom
mende nymaledes ved kirkemaler Kristiansen, Silkeborg, som også
istandsatte epitafiet. På alterbordet var ved istandsættelsen i 1948 an
bragt kirkens kongekrucifiks; dette fjernedes atter og ophængtes på
sin gamle plads. Det i 1948 opførte kampestens-kvader-alterbord står
nu uden tavle eller lign, og hævder sig smukt i korrummet.

★
For øjeblikket er Ølst kirke lukket, idet der skal installeres nyt
varmluftsanlæg i stedet for den gamle tromlekakkelovn, og ligeledes
Hadbjerg kirke, der skal gennemgå en hovedistandsættelse.
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Nørhald medflere Herreders Provsti

Dalby over kirke. Arbejdet er tilendebragt. Elektrisk varmeanlæg
har afløst den gamle kalorifere. Nye blyindfattede ruder er indsat.
Gulvet foran orglet er blevet fornyet. Endvidere er kirkebænkene for
synet med hynder, og den ydre våbenhusdør er blevet erstattet med
en ny. Udgifterne har beløbet sig til ca. 50.000 kr. Arkitekt: Edvard
Thomsen, Randers.

Udbyneder kirke. Arbejdet er i gang. Alle forvitrede, dårlige sten
i ydermurene udskiftes, og nye vinduer indsættes i kor, skib og tårn,
blyindfattede og i oprindelig størrelse. Korets nordvindue lukkes af
belysningsmæssige grunde. På korets sydvæg, triumfvæggen, samt ved
opgangen til prædikestolen afhugges det glittede senere tilkomne
pudslag. Træværket restaureres og omstafferes. Ligeledes repareres
stoleværket, omstafferes og forsynes med hynder. Pillen, som præ
dikestolen hviler på, afstives. Udgifterne anslået til ca. 140.000 kr.
Arkitekter: Rolf Graae, København, og Edvard Thomsen, Randers.
Kousted kirke og kirkelade. Projektet er godkendt og står foran
igangsættelse. I kirken skal der installeres nyt varmeanlæg med varmegiveren anbragt i kirkeladen, der stammer fra middelalderen og nu
er fredet i klasse B. Kirkeladen vil blive gennemrestaureret på tag
og fag, og desuden vil der i laden blive indrettet præsteværelse, lig
rum, toiletter og redskabsrum. Udgifterne er anslået til ca. 80.000 kr.
Arkitekter: Inger og Johannes Exner, København.

Hald kirke. Projektet er indsendt til godkendelse. Blytaget vil blive
delvis omstøbt. Nyt varmeanlæg installeres med varmegiver i toilet
bygningen, gulvene skal fornyes og kirkebænkene belægges med hyn
der. Udgiften er anslået til ca. 150.000 kr. Arkitekt: Edvard Thom
sen, Randers.
Kastbjerg kirke: Projekt er udarbejdet og skal indsendes til god
kendelse. Den udvendige kvaderstensmur skal delvis omsættes, da
der er konstateret tydeligt skred i denne. Nyt varmeværk skal instal
leres og gulvet fornyes. Orglet vil blive restaureret, og det samme
gælder kirkens epitafier, bl. a. det meget skønne epitafium af herre
manden Jacob Høeg til Trudsholm og hans hustru. Endvidere skal
tagværket delvis fornyes. Anslået udgift ca. 200.000 kr. Arkitekter:
Inger og Johannes Exner, København.

Vindblæs kirke: Projekt er udarbejdet og skal indsendes til god
kendelse. Varmeværket udskiftes med nyt. Orglet vil blive hoved-
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restaureret eller erstattet med et nyt, gulvene omlægges, og alter
partiet skal delvis ændres. Altertavlen restaureres. Endvidere står
tagværket foran delvis fornyelse. Udgiften anslået til ca. 150.000 kr.
Arkitekter: Inger og Johannes Exner, København.

Rougsø og Sønderhald Herreders Provsti

I løbet af året 1964 genåbnes ikke mindre end fire af provstiets
middelalderkirker efter afsluttet hovedistandsættelse. Det drejer sig
om Holbæk, Hørning, Marie Magdalene og Lime. Desuden er den
ændrede korindretning i Essenbæk kirke (fra ca. 1870) gennemført
i dette år, jfr. årbogen 1963.
Man fremhæver kun nødigt den ene af de fire kirker fremfor den
anden. Og efter sit ydre fortjener Hørning kirke i hvert fald ikke at
nævnes først; men den er dog den af alle egnens kirker, der tiltræk
ker sig størst opmærksomhed. I de foregående bind af årbogen har
den meget langvarige hovedistandsættelse været sparsomt omtalt - her
burde skrives side op og side ned om dette særsyn blandt danske
landsbykirker. Men jeg giver afkald derpå, fordi Den Hørningske
Stiftelse har skænket et beløb til udarbejdelse og udgivelse af en sam
let beskrivelse af kirken. Historisk Samfunds medlemmer har både
under arbejdet og nu efter dets afslutning i stort tal aflagt besøg i
kirken under kyndig ledelse, og alle interesserede vil nok, når beskri
velsen foreligger, sikre sig et eksemplar. Kun dette skal siges: Ar
kitekterne Rolf Graae og Edv. Thomsen har skilt sig mesterligt fra
den meget krævende opgave. Billedhugger Vitus Nielsen har på frem
ragende måde istandsat de kostelige skulpturer, som kirken rummer.
Og kirkemaler Einar V. Jenseri har lige så storartet sørget for restau
reringen af det pragtfulde inventars bemaling. Berettigelsen af dette
glosevalg må enhver søge bekræftet ved selvsyn: i denne temmelig
lille kirke er samlet historiske minder og arkæologiske værdier i en
hel overdådighed. Og så skal det stå på tryk, at sognets menigheds
råd som »bygherre« har sat denne bedrift igennem med beundrings
værdigt vidsyn og udholdenhed. Kirkeværgen er Klaus Moltesen, for
manden Kr. Juul Christensen.
Holbæk kirke har bygningsteknisk været en meget besværlig op
gave for arkitekterne (de ovennævnte). De meget flade hvælvinger
truede med sammenstyrtning, og en kostbar forankring af murværket
.måtte udføres. Store dele af udvendigt murværk måtte omsættes. Den
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indvendige istandsættelse har skabt et lyst og festligt kirkerum, hvör
man kun savner et til det ædle hele svarende orgel.
Marie Magdalene kirke er med rette berømt for sine kalkmalerier
og træskærerarbejder. Det har under kirkens hovedistandsættelse væ
ret en hovedsag at konservere disse. Konservator Egmont Lind har
nået et glædeligt resultat, og der vil forhåbentlig komme til at fore
ligge en beskrivelse af kirkens skat af kalkmalerier. Arkitekt Rolf
Graae har ledet kirkens istandsættelse.
Lime kirke er, mens dette skrives, endnu under arbejde, men inden
jul (1964) bliver den genåbnet. I gammel tid har voldsomme øde
læggelser, bl. a. brand, gjort stor fortræd, og murværksistandsættelsen
har været omfattende og vanskelig. En tilsyneladende umulig opgave
stod arkitekterne (Graae og Thomsen) og museet overfor med hen
syn til prædikestolen: den var forfærdelig mishandlet ved en tidligere
ombygning, og som den nu opstilles, er den knapt til at kende, men
sikkert historisk betydelig mere korrekt end før - og langt mere smuk
og værdig. Kirkens indre er mørkt, men med sit gode inventar (alter
tavlen istandsat på værksted i Køge hos E. V. Jensen) og med sine
fine dimensioner er Lime kirke en meget fin og seværdig bygning.

Nu venter vi så på afslutningen af Gjesing kirkes istandsættelse.
Derom kan forhåbentlig fortælles i næste årbog. Og så kan vi her i
provstiet, efter at mere end tyve kirker er blevet hovedistandsat i løbet
af mindre end 25 år, tænke på at begynde forfra. Det hele begyndte
så småt i 30’erne, og der er fra den tid adskilligt, der nu trænger til
at sættes i bedre stand, end det dengang lod sig gøre.
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Kulturhistorisk Museum, Randers

I det forløbne år har Kulturhistorisk Museums arbejde i høj grad
været præget af - og tildels også hæmmet af - den nødvendige ud
flytning fra den gamle museumsbygning i Fischersgade. Vintermåne
derne gik således næsten udelukkende med inventering og nedpakning
af samlingerne, og først i den sidste uge af april kunne det sidste
flyttelæs køres ud. Museets samlinger er nu magasinerede på tre lof
ter i Bojes Pakhus på De Danske Spritfabrikker. Desværre tillader
hverken økonomien eller pladsforholdene, at der her kan holdes
publikumsudstilling - denne side af museets arbejde bliver derfor
stærkt indskrænket de næste år, indtil den nye museums- og biblio
teksbygning står færdig. Til gengæld er der ved stor imødekommen
hed fra Randers kommune skabt gode muligheder for fortsættelse af
museets mange andre arbejdsopgaver. Der er således indrettet både
værksted og kontorrum for museet på Bojes Pakhus, og selv om for
holdene ikke er de helt ideelle, er de trods alt bedre end dem, mu
seet flyttede fra.
Det må beklageligvis siges, at ikke alle genstande i museets sam
linger er i samme gode bevaringsstand - svingende temperatur- og
fugtighedsforhold samt for overfyldte magasinrum i det gamle mu
seum har haft en ret hård indvirken på adskillige sager, og der fore
står således et stort konserveririgsarbejde i tiden fremover. Museer
nes opgave er jo ikke blot at indsamle og gemme ting, men i lige
så høj grad at kunne bevare de indkomne sager. Dette turde være
så indlysende, at det ikke burde være nødvendigt at sige det, ikke
desto mindre er vedligeholdelses- og konserveringsproblemerne efter
hånden noget, der volder adskilligt hovedbrud for mange museer.
For Kulturhistorisk Museums vedkommende forsøger vi nu at over
komme så meget som muligt selv, men visse sager kræver specialist
behandling, og vi har derfor søgt kontakt med specialister indenfor
hver enkelt gren af konserveringsarbejdet for at få disse særlige sager
ordnet - dette sidste forudsætter dog, at de fornødne midler kan
skaffes til veje.
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At samle, bevare og udstille genstande er dog kun groft sagt, hvad
et museum bør tage sig af. Skal museet bestå af andet end rækker af
forskellige enkeltgenstande, må man vide mere om de enkelte ting,
end det man direkte kan se - om tingene synes grimme, kønne, mor
somme eller kedelige er i denne forbindelse ikke nok. Vore forfædres
efterladenskaber, som vi møder dem i museerne, er jo håndgribelige
udtryk for den kulturudvikling, der har gået forud for vor egen tid,
og uanset om disse efterladenskaber er tusinde, hundrede eller halv
treds år gamle, kan man ikke nøjes med en æstetisk vurdering af dem,
dersom det er kendskabet til udviklingens forløb, man vil uddybe.
Med baggrund i Kulturhistorisk Museums anerkendelse som lands
delsmuseum for Randers amt fra 1. april i år ses museets opgave i
endnu højere grad end før at være arhejdet med at undersøge og frem
hæve landsdelens særpræg gennem de forskellige perioder af vor hi
storie. Målet er således ikke at fremtræde som et lille nationalmuseum,
men på national baggrund at få områdets særlige og lokale træk frem
hævet. Dette mål skabes ikke af sig selv, det bliver nødvendigt at fore
tage en nøje gennemgang af det materiale, museerne indenfor områ
det har i sine samlinger, og hvad der eventuelt i særlig grad bør
søges suppleret. De arkiver, der på denne måde efterhånden bygges
op, vil selvfølgelig også kunne benyttes af andre interesserede, f. eks.
dem, der arbejder med lokalhistoriske problemer indenfor det fælles
arbejdsområde i amtet. Til orientering kan her oplyses, at Kulturhisto
risk Museum nu snart har en komplet afskrivning af Natianalmuseets
1. afdelings sognebeskrivelse for Randers amt og nærliggende sogne
i Viborg amt. Foreløbig dækker denne afskrivning kun de forhisto
riske mindesmærker, men det er vort håb efterhånden også at få til
svarende afskrifter vedrørende middelalder og nyere tid frem. Side
løbende med denne afskrift af Nationalmuseets arkiver vedrørende
Randers amt har vi selv påbegyndt et genstandskartotek over (forelø
big) genstande i Kulturhistorisk Museums egne samlinger, dette
suppleret med fotoarkiv. Det ville være meget ønskeligt at råde over
fotografisk materiale også vedrørende de faste mindesmærker inden
for området, men dette er foreløbig en uoverkommelig opgave for
museet. Interesserede er dog meget velkomne til at hjælpe med denne
indsamling - om arbejdet startes udenfor museet eller af museet, er
i denne forbindelse ligegyldigt, det er resultatet, der tæller.
»Museet i pakkasser« har, som det fremgår, nok af indendørsopgaver, så selv om den udadvendte aktivitet i form af publikumsudstil
linger for en tid må ophøre, går museets virksomhed ikke i stå af
den grund.
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Udsnit af udgravningsfeltet ved Nr. Borup. T.h. i baggrunden ses den første
grav nedsat i den delvis tømte grøft. T.h. i forgrunden rester af nok en grav
af samme type, og midt i forgrunden skimtes et par sten, der viste sig at dække
over en dybt nedgravet, stenomsat urne fra bronzealderen. Yderst i højre side
et par af stenene i randstenskæden. Øverst t.v. ses rester af den centrale sten
lægning, og uden om denne stenene, der fylder den indre grøft. Den næste
række afm indre sten synes at have ligget op ad foden af en høj, der har dæk
ket det indre anlæg. Endelig ses i venstre side i den nederste del af billedet
den endnu stenfyldte del af den ydre grøft.

Arbejdet i marken, besigtigelser og udgravninger, kunne på grund
af museets flytning i år ikke komme igang før omkring 1. maj. Un
dersøgelserne blev da genoptaget på gårdejer Fiskers mark ved Nørre
Borup. Sent sidste efterår blev der her fundet en stensat grav fra
romersk jernalder med rigt udstyr af keramik. Under de fortsatte un
dersøgelser, der stadig pågår, viste det sig, at den førnævnte grav
blot var en af mange. Indtil nu er ca. 35 større og mindre grave fra
forskellige afsnit af yngre bronzealder og ældre jernalder undersøgt.
De er alle anlagt i et stort system af stensatte kredse og stenfyldte cir
kelformede grøfter. Anlæggets udstrækning har krævet langt mere
arbejde end først beregnet og har ligeledes helt slået benene væk un
der de løfter, museet indtil flere gange har givet gårdejer Fisker om
arbejdets varighed. En udgravning er i alle tilfælde til en vis gene for
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Kjellerup-runestenen og dens finder

grundejeren, og når en undersøgelse trækker i langdrag - som denne
ved Nørre Borup - er ulemperne ikke mindre. Museet er derfor i
stor taknemlighedsgæld til gårdejer Fisker, som stadig finder sig i os.
For et museum med begrænset arbejdskraft er langvarige under
søgelser af denne art - hvor interessante de end er - også til ulempe,
idet flere mindre undersøgelser, der var planlagte denne sommer, har
måttet udsættes til senere tidspunkter. En af de mange opgaver, dette
er gået ud over, er en eftergravning på fundstedet for Kjelleruprunestenen. Denne runesten blev fundet ved pløjning på Kjellerup
Hovedgård sidste vinter. Meddelelsen om fundet blev straks givet vi
dere til Nationalmuseets runologer, der stadig arbejder med tolkning
af indskriften. Omkring det sted, hvor runestenen fandtes, er der
iagttaget murbrokker, og det er muligt, man her kan lokalisere det
kapel ved Kjellerup, som Aage Sørensen har fundet efterretninger
om. Forhåbentlig vil en sådan undersøgelse kunne foretages næste
sommer.
På gårdejer Kaspersens mark ved Skjellerup er der igen i sommer
foretaget udgravninger. De københavnske amatørarkæologer J. Skik
kild og H. Pedersen stillede igen deres arbejdskraft til rådighed for
Kulturhistorisk Museum i deres ferie, og undersøgelserne på boplad-
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sen fra romersk jernalder blev fortsat. Det rige materiale af keramik
blev stærkt forøget ved sommerens udgravning, og desuden blev et
stampet lergulv med bl. a. en fin arneplads af 1er fundet.
Den overpløjede høj på samme mark, hvori der blev foretaget en
mindre prøvegravning sidste sommer, undersøgtes videre i år af stud,
mag. H. Brinch Madsen, København. En fint opbygget stengrav af
ældre bronzealdertype fandtes i højens centrum, og som gravudstyr
i denne fandtes et lille, meget særpræget lerkar. Karret er 10 cm
højt med tragtformet hals, en lille, båndformet hank, 5-kantet bug
parti og en lille, cylindrisk fod. Denne lerkartype var hidtil ukendt i
danske fund, og foreløbige undersøgelser synes at vise, at stykket må
ses som import fra Mellemeuropa, uden at det dog er muligt at af
gøre, om det er lerkarret i sig selv eller det eventuelle indhold som vi ikke kender - der har været genstand for importen.
Med støtte fra Statens almindelige Videnskabsfond er undersøgel
serne på Konens Høj, Nybrogård ved Stubbe sø, blevet fortsat i som
mer. Arbejdet blev udvidet til et større område af den boplads fra
yngre stenalder, der omgiver graven, der undersøgtes med så godt re-

Lerkarret på sin plads i østenden af den smukt brolagte grav ved Skellerup
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sultat sidste år, ligesom graven blev færdig udgravet. Bopladsunder
søgelserne resulterede i en fin forøgelse af keramik- og flintmateria
le, og i forbindelse med graven blev flere detaljer af dennes opbyg
ning iagttaget. I tilknytning til forrige sommers undersøgelser blev
trækulprøver fra såvel bopladsen som graven indsendt til kustof 14datering på Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling. Resulta
terne har vi nu modtaget, og de giver de meget glædelige og over
raskende oplysninger, at bopladsen ved Konens Høj dateres til ca.
3300 f. Kr. og graven til ca. 2900 f. Kr. Begge dateringer er ældre
end nogen tidligere, der er nået for yngre stenalder i Danmark, så
alene herved stilles undersøgelserne i en særstilling. Indtil andre resul
tater foreligger, kan man således også sige, at gårdejer Kaj sen på Ny
brogård driver landbruget videre på. landets ældste gård; - 5200 år
må vel også siges at være en pæn alder for dette erhvervs udvikling
på samme sted.
Kulturhistorisk Museum har desuden foretaget mindre undersø
gelser sammen med Ebeltoft museum (se beretning herfra), og sam
men med Nationalmuseets 2. afdeling på bagermester Skovgaards
grund ved Fløjstrup ved Alling å. Her var der i foråret fundet for
skellige træsager i forbindelse med drænarbejder. Udgravningen viste,
at sagerne, især hjul og forarbejder til sådanne, sandsynligvis er ned
lagt på sumpet grund som underlag for et vadested.
Foruden udgravningsarbejdet har inspektør Stiirup efter modtagne
meddelelser i årets løb foretaget en række besigtigelser i distriktet.
Flere af disse besigtigelser gav grund til, at videre undersøgelser bur
de foretages de respektive steder, og det, der ikke kunne nås i år, vil
man prøve at få klaret i løbet af næste forår og sommer. Museet
beklager meget ikke at være i stand til at foretage de fornødne un
dersøgelser, efterhånden som meddelelserne indløber, men arbejds
kraften er begrænset, og skal arbejdet foretages på fuldt forsvarlig
måde, må visse opgaver desværre vente en tid.
Atter i år er Kulturhistorisk Museums samlinger blevet forøget med
værdifulde større og mindre gaver, spændende over genstande med
tilknytning til såvel forhistorie som middelalder og nyere tid. Det
ville være uretfærdigt at fremhæve enkelte gaver på de andres bekost
ning - de er alle lige betydningsfulde for museets arbejde. Dog er
vi meget glade for supplementerne til samlingen af legetøj, som i år
igen er indkommet i anseeligt antal. Legetøj har jo sin store betyd
ning deri, at det ikke blot giver et indblik i børnenes specielle ver
den, men at en masse genstande også afspejler de voksnes virksom
hed - indtil børnene er store nok til at tage del i det almindelige
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arbejde, har de kunnet leve sig ind i dette ved hjælp af legetøj, der
er miniaturemodeller af de voksnes redskaber. I forbindelse med børns
legetøj er museet også interesseret i at få oplysninger om, hvilke fæl
les lege der har været blandt børnene både i byen og på landet, hvilke
lege der har været specielle for piger, og hvilke der især har været
drengelege, om der har været lege knyttet til bestemte årstider og
dage, f. eks. fastelavn, osv. Samtidig med, at museet naturligvis frem
deles gerne modtager legetøj, vil vi også meget, meget gerne modtage
beretninger om, hvad De legede som barn, og ligeledes hvad børn
leger i dag. Dette ville i høj grad hjælpe til at udbygge baggrunden
for en legetøjsudstilling, som museet planlægger, og desuden vil
kendskabet til forskellige lege, som efterhånden går i glemmebogen,
kunne bevares.
Selv om Kulturhistorisk Museum ingen udstilling har for tiden,
betyder dette ikke, at der er komplet lukket på museet. Interesserede,
der måtte ønske at se specielle genstande, som vides at befinde sig
i museets samlinger, er naturligvis velkomné til at henvende sig. Dog
vil det være en fordel for begge parter, om der gives besked om et
sådant besøg et par dage i forvejen, idet mange ting stadig ligger i
pakkasser. I øvrigt henvises der til museets udstilling på Helligånds
huset, der er åben for besøgende, og desuden til de andre museer
i distriktet.
Skriftlige henvendelser til Kulturhistorisk Museum bedes adres
seret til Postboks 180, Randers.
Museumsassistent Guri Dybsand.

Randers byhistoriske arkiv

Der er meget at glæde sig over - allerførst de mange mennesker,
der finder indom arkivet: Randers-folk og turister, folk, der forsker
efter slægt, billedstof og lign., eller bare nysgerrige - ældre menne
sker og forholdsvis mange unge, bl. a. skoleelever fra byens tekniske
skole. Det sidste er vel noget af det allerfornøjeligste, fordi det for
tæller om en ny og meget værdifuld landvinding.
Medens det for år tilbage var sådan, at disse elever opmålte en
eller to bestemte bygninger i Randers, er det nu i de senere år ændret
derhen, at vi nu ligger med en række udmærkede opmålinger af nu
nedrevne og truede gadepartier, samt af endnu stående værdifulde
gårde og gadebilleder. Bag initiativet til denne bemærkelsesværdige
indsats står flere institutioner, først og fremmest naturligvis Teknisk
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skole med arkitekt Richard Larsen i spidsen, dernæst Nationalmuseets
3. afdeling og stadsingeniørens kontor samt selvfølgelig byens mu
seum og nærværende arkiv og endelig fonden til gamle bygningers
bevarelse, der vel for tiden fører en stilfærdig tilværelse, men har sine
følere ude mange steder. Randers byråd har hidtil bevilget de for
nødne pengemidler og vil forhåbentlig fortsætte hermed.
Det kunne være fornøjeligt engang at vise by og omegn, hvordan
byen omtrentlig så ud for 200 eller 300 år siden - et morsomt, men
meget krævende arbejde, som man først nu gennem de foretagne op
målinger, der stadig fortsætter, ligesom kan begynde at ane en smule
lysning over. Og så er det fornøjeligt - gennem arkitekt Larsen at er
fare, at eleverne fra teknisk skole med interesse går igang med disse
arbejder.
Vi har et par af de gamle Randers-gårde på smuk måde fremstillet
i papmaché, og vi har nu fra børstenbinder Alfred Hartogsohn mod
taget en sådan model af hjørneejendommen Snaregade-Klostergade

(tidligere Taarnstræde) udført af afdøde skiltemaler Nielsen, Apo
tekerstræde. Sådanne modeller af gårde ville jo - om vi havde mange
flere af dem - være os en stor hjælp, når vi engang giver os i kast
med den ovenfor skitserede opgave. Jeg kunne i øvrigt tænke mig, at
Randers amtshistoriske arkiv ville være interesseret i, om der fandtes
sådanne modeller af gamle gårde ude i amtet.
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Mange nyerhvervelser — mange gaver. Når man sidder og læser
fortegnelsen igennem, er der så mange, man får lyst til at standse
ved, fordi så ét, så et andet har noget morsomt at fortælle om gamle
Randers og Randers-borgere. Men jeg må begrænse mig til det allervæsentligste: dokumenter, fotografier m. m. fra pastor Bjørnbaks
dødsbo og fra kontorist Niels Kondrups dødsbo. Videre fra fuldmæg
tig frk. Johanne Larsen, borgmesterkontoret, fra fhv. afdelingschef
I. C. Gleerup og fra tidligere medarbejder ved arkivet, bager Ejnar
Lund. Fra fru arkitekt Hjersing, kopibog fra 1807-19 ført af told
betjent og havnefoged i Randers Hans Daugaard Rasmussen. Fra
læge fru Gerda Nielsen, f. Würtzen, stationsforstander F. W. Würtzens erindringer fra krigen 1864, som hun har fået udgivet. En fin
pennetegning af Rosengården 1943, tegnet af arkitekten og sangeren
Poul Methling. Et par af byens landsretssagførere har haft den ud
mærkede idé at sende gamle skøder og panteobligationer til arkivet
til kassation eller opbevaring.
Fra landsarkivet i Viborg er indkøbt mikrofilm med fortegnelse
over landsarkivets arkivalier fra Randers, ligesom arkivets samling af
bånd er forøget med optagelse fra de to sidste lokalhistoriske spil,
»Byen og Borgen« og »1814«.
De gamle bybilleder (malerier, tegninger o. a.), der tidligere væ
sentlig hang i møntsamlingen på det gamle museum, er nu overført
til byhistorisk arkiv, hvor samlingerne derefter er blevet hængt om
- her findes altså også, indtil det nye museum bliver færdigt, en
stump »museumsudstilling« ligesom den på Helligåndshuset.
Povl v. Spreckelsen.

Hobro Museum

Hobro Museum er ved at have tilendebragt sin omordning. I stuer
ne er opstillet en del nye montrer således, at sølv- og porcelænsam
lingerne kommer til deres fulde ret. Loftsetagen er indrettet til for
historisk samling, og overalt er der opsat lysstofrør.
Bestyrer Svend Søndergaard, Fyrkat, som forestår udgravninger
for museet, har undersøgt en lokalitet ved »Lille Skovsgaard«. Loka
liteten var en mandslang forsænkning overdækket med store sten,
men uden randsten. Umiddelbart her op imod fandtes en mindre for
sænkning overdækket med kun én stor sten. Der fremkom ingen fund,
der kunne datere forekomsten. På en mark ved Skellerup er blandt
lerkarskår og brændte ben opsamlet bronzebrudstykker udgørende
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midterdelen af en bælteplade samt det meste af en dolkklinge. Stedet
er en overpløjet gravhøj, der står for nærmere undersøgelse.
Museet har i det forløbne år modtaget mange gaver, hvoraf skal
nævnes brænderiarbejdernes gamle fane, to stueorgler, en udskåret
seng, indrammede billeder og malerier, buste af Bertel Thorvaldsen,
gallionsfigur, træbalje og strip, porcelænsfad og -skål, en fluefan
ger af glas, to penneskafter af sølv, briller og ure, halssmykke og
kæde af flettet damehår, enkelte beklædningsgenstande, lovbog fra
1846 og skudsmålsbøger. Endvidere er der indgået en del løsfundne
stenalderredskaber samt en lansespids af jern antagelig fra middel
alderen.
Den fortsatte konservering af genstande udføres af museets ku
stode, H. Dahl Pedersen, under konservator G. Lange-Kornbaks vej
ledning, og man håber, at den udvidelse af museet, der i lang tid
har været ventet, nu snarest må kunne gennemføres.
Museumsleder Eilif Larsen.

Djurslands Museum, Grenaa

Djurslands Museum har i den forløbne sæson haft godt besøg af
gæster, hvorimellem mange udlændinge. Udbygningen af museet fort
sætter stadig, og der arbejdes endnu i vinter med nyindretningen af
den forhistoriske afdeling. Den vil komme til at omfatte tre ret
store lokaler, hvor der er blevet opbygget nye montrer, som giver god
mulighed for at få den righoldige samling til at fremtræde smuk og
overskuelig.
I årets løb er der modtaget flere gaver af forskellig art.
Museets tidligere formand, malermester Jørgen Jensen, Grenaa, er
afgået ved døden. Før sin død oprettede han et testamente, som efter
en årrække skal komme museet til gode.
Museets æresmedlem, Grenaa bys æresborger, Carl Svenstrup, efter
lod ved sin død et meget stort materiale fra sit mangeårige arbejde
med Grenaas byhistorie. Dette omfattende arkiv er af arvingerne ble
vet overladt til Djurslands Museum.
Overlæge Ejnar Hovesen.

Ebeltoft Museum

Ebeltoft Museum har foruden det traditionelle indsamlingsarbejde
i sommeren 1964 været engageret i fabrikant G. Guldagers udgrav
ning af den store Ertebølle-boplads ved Stubbe sø på en bakkeskrå-
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ning tilhørende gårdejer Jens Poulsen, Gravlev. Arbejdet udføres
under tilsyn af museumsinspektør Bjørn G. Stürup, Randers.
Foruden af Guldager er udgravningerne blevet foretaget af arkæo
logistuderende H. Brinch Madsen, Kirsten Thornberg og Stine Wiell,
København, m. fl., og der er fundet flere interessante genstande, som
vil blive udstillet på Ebeltoft Museum.
På »Godthaab«s arealer syd for Stubbe sø blev fundet en jernalder
boplads, som blev udgravet af G. Guldager. Der blev fundet adskil
lige skår, men de har ikke kunnet sættes sammen til kar, hvorfor man
formoder, de stammer fra en affaldsplads.
På en bakketop mellem Ebeltoft og Elsegaarde begyndte man ud
gravning af en formodet hellekiste, men ved en nøjere undersøgelse
viste det sig at være en stor sten, som i sin tid er sprængt, men ikke
fjernet.
Museet har med interesse fulgt udgravningerne i Konens Høj ved
Stubbe sø, og en del af fundene herfra har i sommer været udstillet
på museet.
Det byhistoriske arkiv, som er en afdeling af museet, fortsætter sit
arbejde med indsamling af arkivalier, fotografering af bygninger,
som står foran nedrivning eller ombygning, fotografering af om
råder, som inddrages til bebyggelse m. v., optegnelser af kulturhisto
risk stof. Således har man fået optegnelser om nedlagte røgerier, tid
ligere tiders maltkøller, deres indretning og brug, brandvæsenet før
det blev kommunalt, næringslivet i tiden efter første verdenskrig
med dens mange krak i byen, livet på en herregård, fortalt af en land
arbejder, og lignende stof.
Arkivet har et nært samarbejde med aviserne og modtager herfra
et stort billedstof, som indgår i samlingen. Til gengæld er arkivet
til rådighed med oplysninger om personer og historisk stof, som ved
rører byen og egnen. Det er arkivets opfattelse, at en sådan udveks
ling er af stor betydning. Den øger arkivets materiale og medfører,
at offentligheden får større kendskab til arkivets arbejde. Man har
modtaget adskillige gaver i form af billeder og arkivalier.
Redaktør Poul Hvitved.

Mariager Museum

Selskabet til bevarelse af gamle bygninger i Mariager A/S har
i sommeren 1964 købt en del af »Købmandsgaarden« i Kirkegade,
hvor bl. a. museet bor til leje, og som tidligere var i privateje.
Der har i sæsonen 15. maj-15. september været ca. 2600 besøgende.
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Museet har modtaget en del gaver af forskellig art. Fra en slægts
gård i omegnen er kommet en række ting, heriblandt et meget smukt
og velbevaret skørt fra sidste halvdel af 1700-tallet og en gildesfrakke
med sølvknapper fra omkring 1850.

★

Agnete Sparle.

»Clausholms Venner«

Restaureringsarbejdet på slotskapellets orgel var netop påbegyndt,
da sidste årsberetning forelå, og ganske naturligt blev det »Claus
holms Venner«s fornemste opgave at koncentrere sig helt og holdent
om dette. Ret snart skulle det vise .sig, at orglet gemte en ganske
uventet skat.
Thi ved orglets nedtagelse af Th. Frobenius & Co., Horsens afde
ling ved orgelbygger Rasmussen, var denne straks opmærksom på, at
der til indvendig lufttætning af bælgens og vindladens egetræsfal ter
(= lameller) var blevet anvendt beskrevet papir, og den 29. februar
blev dette på orgelbyggeriet iagttaget som nodefragmenter og bl. a.
læst: »Finis Hafniæ Melcher Schilt Anno 1634, 8. Juli«.
I forståelse af fundets art imødekom statsbiblioteket i Århus ønsket
om kopiering på dets Xerox-anlæg af nodeskriftstykkerne, hvis afblødning fra falterne blev foretaget af konservator Lange-Kornbak,
Forhistorisk Museum, Århus.
Nodematerialet blev derefter overgivet til professor, dr. phil. Sø
ren Sørensen, Århus Universitet, og docent, dr. phil. Henrik Glahn,
Københavns Universitet. De oprindelige 220 større og mindre brud
stykker er i løbet af sommeren blevet samlet til 65 enheder, dobbelt
sider, enkeltsider og mindre brudstykker, det ikke har været muligt
endnu at samle til større enheder. Noderne er for størstedelen skrevet
i den gamle orgeltabulatorskrift, en mindre del er skrevet i alminde
lig nodeskrift. Det har været muligt at påvise værker af følgende
komponister: Melcher Schild (en tid kapelmester hos Christian IV),
Heinrich Schütz (hofkapelmester i Dresden, en tid gæstekapelmester
hos Christian IV), Jacob Prætorius, Heinrich Scheidemann, Johann
Radeck, alle tilhørende den fælles nederlandsk-nordtysk-danske or
ganisttradition i midten af det 17. århundrede. Et større arbejde fore
står med at omsætte noderne i den nu gængse nodeskrift og at sam
mensætte siderne i den rigtige rækkefølge, men det kan allerede nu
siges, at fundet er ganske enestående, det største i sin art fra Chri
stian IV’s tid, hvorfra det meste af den musik, der har lydt, er for-
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svundet. Det er således et væsentligt bidrag til billedet af det kultur
liv, der har udfoldet sig på den tid i Danmark.
Et sådant fund forpligter. Sammen med de videnskabsmænd, der
indtil nu har gjort et uvurderligt og ganske uegennyttigt arbejde, for
hvilket der her skal udtrykkes en hjertelig tak, vil foreningen uddybe
kendskabet til dette nodemateriale, der så uventet kaster lys over
nævnte kulturperiode.
Genopbygningen af selve orglet skrider planmæssigt fremad, og
det kan ventes afsluttet om ca. halvandet år.
Ejnar Kornerup.

Amtshistorisk Arkiv

Amtshistorisk Arkiv har i år modtaget sin til dato største tilvækst.
Fra omkring 1814 til 1927 blev der ved domstolene taget genparter af
de dokumenter, der blev tinglæst. Hidtil har disse arkivalier været
opbevaret i landsarkiverne, men fra 1962 er der givet tilladelse til, at
de må deponeres i de lokalhistoriske arkiver.
I denne anledning har Amtshistorisk Arkiv fra Landsarkivet i Vi
borg som depositum modtaget genparter af tinglæste dokumenter
(1814-1927) fra Hobro købstad, Hobro købstad, Rinds-Gislum hrd.,
Grenaa købstad samt Nørre og en del af Sønder hrd., Mariager køb
stad, Mariager købstad og en del af Gerlev-Onsild hrd., Gerlev-Onsild
hrd., Nørhald-Støvring-Galten hrd., Rovsø, Sønderhald og 0. Lisbjerg
hrd., Rovsø og en del af Sønderhald hrd.
Arkivalierne, der repræsenterer knapt 400 bind og pakker (30 m
hyldeplads), er foreløbig anbragt i Historisk Samfunds arkivrum;
men pladsforholdene tillader desværre ikke en opstilling, der mulig
gør udnyttelse af dokumenterne.
Fra Matrikelsarkivet i København har Amtshistorisk Arkiv fået
overdraget en samling (ca. 70) matrikelskort. Det drejer sig om tryk,
væsentlig fra første halvdel og midten af forrige århundrede. I øvrigt
er arkivet blevet forøget med en del billeder og andet værdifuldt ar
kivstof. Fotograferingen af de gamle skoler skrider sindigt fremad.
Endelig kan det nævnes, at Værum by er blevet gennemfotograferet af hr. stud. mag. Ole Villumsen Krog, Aarhus.
Ole Warthoe-Hansen.

Til medlemmerne

ndnu et år er gået; rapporten skal skrives, selv om det ikke er de
usædvanligt store begivenheder, der kan registreres.
10., 12. og 13. marts opførtes atter et byhistorisk spil, forfattet af
kontorchef Povl von Spreckelsen, betitlet »1814«. Det var så nogen
lunde den sædvanlige stab af spillere, der fremførte det, og atter
havde vi den glæde at se Helligåndshusets sal så godt som fyldt tre
aftener. At spillet handlede om forholdene i Randers i året 1814, da
dragonerne vendte hjem fra krigen, og en engelsk spion blev afslø
ret, behøver vel kun at nævnes.
19. september var godt 100 af medlemmerne på den traditionelle
udflugt. Først gik turen til Hørning kirke; det var tredie gang i løbet
af de sidste år, at man besøgte denne kirke, nu for at se restaurerin
gen tilendebragt. Billedhugger Vitus Nielsen, Nationalmuseet, for
klarede om restaureringen, specielt om stukornamenterne og Friis’
gravmæle. Sognepræst Kristensen gav oplysninger om arbejdets prak
tiske og økonomiske gennemførelse. Man sang en salme. Efter fæl
les kaffebord på Sjellebro kro, hvor landinspektør Folmer Schrøder
fortalte om Skaføgaard, gik turen videre til Skaføgaard, som man
ved kammerherre Estrups store velvilje havde fået lov til at bese.
På grund af regnvejr måtte anden halvdel af landinspektør Schrøders
foredrag afvikles i det nyistandsatte kælderrum, men dette foredrag
bidrog i meget væsentlig grad til, at besøget på gården blev så udbyt
terigt, som det gjorde.
29. oktober holdtes den ordinære årlige generalforsamling på Høj
skolehotellet i Randers. En meget lille skare var mødt. Efter beret
ning og regnskabsaflæggelse foretoges valg til bestyrelsen. Genvalgt
blev overlærer Warthoe-Hansen og skovejer Troensegaard, Mariager;
overbibliotekar frk. Glahn fratrådte efter eget ønske, og vi takker hen
de for godt samarbejde i bestyrelsen; i stedet valgtes overbibliotekar
Hans Hoick, Randers, idet man ønskede forbindelsen med Randers
centralbibliotek bibeholdt. Overlærer Warthoe-Hansen holdt et meget
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interessant foredrag om håndværkerlærlinges kår i Randers i det 16.
og 17. århundrede.
12. november var der møde i Helligåndshuset i Randers, hvor mu
seumsinspektør, mag. art. Bjørn G. Stürup, Randers, talte om »Tanker
i et pakhus«.
Og så er der naturligvis årsskriftet, vor fornemste opgave. Vi hå
ber, at medlemmerne vil finde dette årsskrift interessant og vægtigt.
Jeg skal beklage, at det ikke har været mag. Hans Stiesdal muligt
at få sin artikel om godsejer, cand. jur. Aage Brask færdig så betids,
at den kunne komme med i dette årsskrift; vi regner med, at det kan
ske næste år.
Medlemstallet er så stort, som det aldrig har været før; 606 med
lemmer. Selv om tilgangen på ingen måde er eksplosionsagtig, er den
dog støt og kan rigeligt opveje afgangen.
yagn Rijsager

HISTORISK SAMFUNDS ÆRESMEDLEM
Fhv. gårdejer Aage Sørensen, Mellerup.
* 28. februar 1873 . 14. april 1964.
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REGNSKAB
for tiden fra 1. oktober 1963 til 30. september 1964

Indtægter:
Beholdning overført fra sidste regnskabsår ........................
Tilskud fra kulturministeriet .................................................
Tilskud fra amt og kommuner .............................................
Medlemskontingent ................................................................
Bogsalg ................................................. '................................
Annoncer i årbog ..................................................................
Renter ......................................................................................
Papirafgiftsgodtgørelse .........................................................
Legat (godsejer Aage Brask) .............................................

338
1330
910
7451
1815
1725
115
39
2700

03
00
00
07
48
00
22
71
00

16424 51
Udgifter:

Lønninger ................................................................................
Årbog: Honorarer ............................................. 1186 35
Trykning ............................................... 6033 79
Udsendelse .............................................
596 25
Kontorartikler, porto, telefon .............................................
Møder, repræsentation .........................................................
Kontingenter ..........................................................................
Annoncer .................................................................................
Amtshistorisk arkiv ...............................................................
Overført til reservefond (etableringsfond) ........................
Anskaffelser ...........................................................................
Renter ......................................................................................
Bestyrelsesudgifter .................................................................
Overført til legatfond .........................................................
Diverse ....................................................................................
Beholdning at overføre ............................

1258 85
781639
822 29
337 34
135 90
37 55
253 90
1000 00
485 00
68 49
73 60
2700 00
113 74
1321 46
16424 51

LVIII

Regnskab

125

Status pr. 30. september 1964
Aktiver:

Legat: Obligation, Kreditf., litra b 735 .......
Sparekassebog 49139 ....................................

1000 00
27 90 1027 90

Reservefond I: B 9234 ................................
Reservefond II: 7028 ....................................

2387 14
2700 00 5087 14

Beholdning af gamle årbøger ........................ 10000 00
Duplikator .......................................................
120 00
Skrivemaskine ..................................................
194 00
Båndoptager ....................................................
318 00
Adressograf .....................................................
570 00
Regnemaskine ........................................ ,.........
436 50 11638 50

Handelsbanken C 4369 ................................
Postkonto 48522 .............................................
Kontant kassebeholdning ..............................

990 36
301 83
29 27

1321 46
19075 00

Passiver:
Afskrivninger .....................................................................
285 00
Kapital ................................................................................ 18790 00
19075 00
Randers, den 6. oktober 1964.
Christian Petersen.

Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet rigtigt. Tilstede
værelsen af værdipapirer, bank- og girobeholdninger er konstateret.
Randers, den 22. oktober 1964.
K. Kjellerup Hansen

Randers, den 24. oktober 1964.
Kay Ahrentecht

Henvisninger og noter

En landsbydegns erindringer
9 Niels Sørensen Podemand, f. 1771, d. 5.2.1847 og Kirstine Sørensdatter,
f. 1778, d. 5.2.1853 af kolera (Århus Hospitals kirkebog). 2) Kun Træden er
sognenavn. Troelstrup ligger i Træden sogn. 3) Andreas Birch (1758—1829),
biskop over Århus stift 1805—29. 4) Sandsynligvis Fr. Julius Christian Gyldencrone, amtmand 1804—20. 5) Ove Høegh-Guldberg (1731—1808) var søn
af købmand og bedemand i Horsens Jørgen Pedersen Høg (1683—1751).
Dette »familiesagn« har intet på sig. 6) Høl = dybt sted i vand, især i vand
løb (Ordb. over det danske sprog). 7) i en ulykkelig tid: ulykkelig her nærmest
= usalig, pokkers (Ordb. o. d. da. spr. bd. 25, sp. 1096). 8) Madvælling =
sulevælling (Ordb. bd. 13, sp. 731). •) Sandsynligvis Carl Caroc, senere gene
ralmajor (1811—82). 10) Gårdfæster Christen Christensen, der 1856—64 re
præsenterede Hornsletkredsen. 11 ) Carl Ulrik Boesen (1801—1868), 1848—61
provst i Hjortshøj, derefter i Høje-Tåstrup. 12) = brøndvand. 13) Klovsav:
stor tomands sav til gennemsavning af store planker. 14) Bilade: det fordybede
rum bagest i høvlebænken. 15) Rettere: »Prins Ferdinands Søndagsskole«, iden
tisk med Århus tekniske Skole, grundlagt 1828. Prinsen havde gennem sit
dragonregiment tilknytning til Århus, og da han i nogle år ydede tilskud til
skolens drift, honorerede borgerne dette ved at knytte hans navn til skolen.
(E. Sejr. Århus tekniske Skole 1828—1928. Venligst meddelt mig af over
arkivar Vagn Dybdahl, Erhvervsarkivet, Århus). 18) Mindet = åmundingen.
(Se Århus gennem tiderne II, 183). 17) ziimphti Svend: tillægsordet er det
tyske zünftig, afledt af navneordet Zunft »lav«, der i ældre tysk havde formen
Zumft. Tillægsordet brugtes om en svend, der var optaget som lavsmedlem.
18) Frimester: mester, der stod uden for lavet. En sådan måtte kun drive sin
næring alene, uden fremmed arbejdskraft.

★
Dagbog fra Krigen 1864
1) På dagbogens sidste side er skrevet: »Dersom jeg skal falde i denne
Krig eller blive syg og døe, da er det mit Ønske, at denne lille Bog maatte
blive sendt til Anders Gregersens Kone i Lillebrøndum, Bæl um Sogn pr.
Aalborg«. — 2) 11. regiments indkaldte mandskab mødte i Randers den 28.
november 1863. Udrustningen var sendt hertil fra Ålborg. Da alt var i orden
den 29. november, samledes hele styrken på torvet for at aflægge faneeden.
(Jenssen Tusch: 11. Bataillon i Krigsaarene 1848—49—50 og 1864. (Ålborg
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1897). — 3) De to byer ligger 20—30 km nordvest for Hamborg. — 4) I et
tysk militært leksikon fra 1911 oplyses følgende: »Exekution: Ein Zwang, den
ein Bundesstaat oder Staatenbund gegen einzelne Glieder ausübt, um sie zur
Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten. Das geschieht durch aufstellen von Exe
kutionstruppen«. (Oversat: En tvang, som en forbundsstat eller et statsfor
bund udøver overfor de enkelte medlemmer for at tvinge dem til opfyldelse
af deres pligter. Det sker ved at. opstille exekutionstropper). Den 30. marts
1863 udstedte Danmark den kendte kundgørelse om hertugdømmernes mand
skabs militære tjeneste. Den 1. oktober 1863 vedtog de tysk-østrigske for
bundsstater Exekution, hvis martskundgørelsen ikke blev taget tilbage. Østrig,
Preussen, Sachsen og Hannover skulle stille exekutionstropperne i fællesskab.
— 5) I 1864 anvendte det danske artilleri blandt andre pjecer også en 84 pund
let, glatløbet granatkanon, altså beregnet til skydning med 84 punds granater.
— 6) Dette stednavn kendes ikke. Tages marchruten i betragtning, kan der gis
nes om fejlskrivning af navnet Søllested ved Glamsbjerg. — 7) Johan Carl
Ernst Berling (1812—1871). Fik typograf uddannelse i det af hans oldefader
grundlagte trykkeri. Bogtrykker og avisudgiver (Den Berlingske Tidende).
Efter Frederik VII’s tronbestigelse knyttedes Berling til den nye konge som
hofembedsmand, blev kongens privatsekretær og etatsråd, senere kammerherre.
— 8) Før stormen på Dybbøl 18. april arbejdede soldaterne på skansernes ud
bedring. Officielt benævnedes skanserne med romertal, men om den jævne sol
dat har kendt dette, er måske tvivlsomt. Derimod lå nogle af skanserne nær
de stedlige gårde. Skanse X, der nærmest kun var et batteri, ved gården »Sur
løkke«. Det benyttede udtryk kan altså formodes at dække batteriet ved Surløkkegård. — •) Dette og følgende stednavne findes på Als. — 10) Piket: tidl.
benævnelse for et forpostkompagni. — 11 ) Forf. mener sikkert 4. maj. —
12) (Armatur) våbeneftersyn. — 13) Læsningen af dette ord er meget usikker.
Muligt fejlskrivning af stednavnet Sundsmark. — 14) I 1864 — især til at be
gynde med — benyttedes endnu i mange danske afdelinger de gamle, glatløbede forladegeværer, kaldet »taprifler« efter konstruktionen (Gregersen skriver
selv senere under opholdet på Fyn, at de stiller til ombytning af de gamle
geværer). — 15) Dette og følgende navne er fynske stednavne. — 16) På dette
tidspunkt var det 3. division, hvortil 11. regiment hørte, der stod for Fyns
forsvar. Paraden, der omtales, fandt sted den 22. juni 1864, og da var general
major F. C. W. Caroc divisionsgeneral. Det er muligt, at paraden har været
holdt for general Caroc. Da imidlertid også de samlede danske styrkers over
general for Fyn, generalløjtnant G. D. Gerlach, havde hovedkvarter på Fyn,
kan det muligt også være ham, der har holdt paraden. Det skete imidlertid
også, at de respektive våbens generalinspektører afholdt inspektion og parade.
På baggrund af de foreliggende oplysninger kan det således være svært at pege
på en bestemt general. — 17) Stednavnet ukendt. Kan være fejlskrivning af
navnet Hækkebølle, ca. midtvejs mellem Højme og Kustrup. — 18) Dette og
følgende stednavne ligger omkring Middelfart—Strib. — 19) Betegnelsen har
næppe nogen militær relation. Muligt tør man foreslå »konduktøren«, da der
jo er tale om en byggeplads. — 20) Må være identisk med oberstløjtnant Jo
hannes Michael Frederik Rist, født 1. januar 1824, premierløjtnant 1842 i 7.
bataillon, kaptajn 1849 i 10. bataillon, major 1859 i 5. bataillon, oktober
1863 kommandør af 11. bataillon (senere 11. regiment), oberstløjtnant april
1864. Såret ved Sankelmark, kommandør for regimentet under dets ophold på
Fyn. — Litteratur: E. Jenssen Tusch: 11. Bataillon i Krigsaarene 1848—49—
50 og 1864 (Alborg 1897).

128

Henvisninger og noter

LVIII

En inventarieliste fra Støvringgaard Kloster
1) Alterkalk med disk og alterkande. Stempler: Stadsguardein Peter Nico
lai v. Haven. Københavns bymærke, 1748. Maanedsmærke, Krebsens tegn. Me
stermærke, I L 1740. (Jørgen Nielsen Lind, København. Borgerskab som ju
veler 1740). 2) 1 dusin sølvskeer: Stempel, Københavns bymærke. I F (tryk
bogstaver). 1 dusin sølvskeer: Stempel meget afslidt, I F (skrivebogstaver).
3) Har i sit stempel en tidlig form for Københavns bymærke, »de tre tårne«,
der kan gå helt tilbage til 1600-årene. Årstallet 1803 er indprikket under stifterindens våben. 4) Stempler: Stadsguardein Peter Nicolai v. Haven, Køben
havns bymærke, 1748, månedsmærke, Fiskens tegn. Mestermærke, I L 1740.
(Jørgen Nielsen Lind, København). 5) Stempler: Stadsguardein Peter Nicolai
v. Haven. Københavns bymærke, 1747. Månedsmærke, Tyrens tegn. Mester
mærke, T M W 1735. (Tyge Madsen Werum, København, død 1738). 8) Jagt
skiltet er formet som et skjold med to bøjler på bagsiden, så det kunne an
bringes på skyttens bandoler. Skiltet har,to ens stempler: N I 1713 på bag
siden; på forsiden stifterindens våben og desuden under dette 2 spejlvendte
F’er (Frederik V) samt årstal 1746. (N I er guldsmed i København Niels
Johnsen, død 1734). 7) En mindre tøndeformet beholder, i regelen med to
ører, hvorigennem en bærestang (såestang) kunne stikkes. 8) Een er bevaret.
•) Formentlig endnu bevaret. 10) En tinterrin er stemplet: C M B samt Køben
havns bymærke. (Christian Michelsen Bonde, mester i København 1761. Kva
litet: Krontin). 11 ) Der er to bevaret. 12) Kiste Vægt: Kistemål og vægt
bestemmelse for visse handelsvarer, f. eks. vin, opium, tobak. 13) Kagerulle.
14) Sprutte: former til småt bagværk; sprutbakkelse = vandbakkelse. 15) Til
formning af bagværk. 16) Et med hjul og lodder forsynet redskab, hvormed
stegespiddet med stegen drejedes i skorstenen. 17) Ildskovl. 18) 1 lispund = 16
pund. 19) Til udblødning af malt. 20) Tylle = at hælde en væske i et kar
gennem en snæver åbning. 21 ) 9 er bevaret. 22) Jævn og enkel. 23) Jysk udtr.,
stor kiste til opbevaring af mel, korn m. m. 24) Ruslæder: russisk læder; gar
vet med pilebark. 25) Tjenerskabet. 26) Profil sammensat af et konkavt og et
konvekst led. 27) Skruepresse‘med to plader til presning af servietter. 28) Pokkenholt: Hårdt, mørkegrønt aromatisk træ fra De vestindiske Øer. 29) Jfr.
Matth. V, 3—11. 30) Pilaster: en fra væggen udtrædende flad pille. 31) Sml.
tapet-bane, felt eller afdeling. 32) Skildret: malet, fremstillet. 33) Fast, vatret
silketøj. 34)Med løst vår overtrukne hovedpuder. 35) 1 skippund = 20 lis
pund. 38) Plads til sømme. 37) Ca. 50 dusin er bevaret. 38) Af »stuf«: til
oversblevet stykke. 39) Chaise: halv-kalechet vogn. 40) Lille hus med gulve af
trådfletning, hvor den udblødte, spirede og tørrede malt tørredes yderligere.
41 ) En seng, hvis stolper kun på den ene side når op til himmelen, og hvis
overdel på den anden side går skak ( = skråt) opad. 42) Stort rummål for vin
— 6 ankre — 228 potter. 43) O. B. v. Schouboe: direktør 1758—63. 44) An
dreas Lyngbye: godsforvalter 1742—1767. 45) Elisabeth Bille Rosenkrantz:
priorinde 1751—82. I 1761 var hun 48 år. 48) Stempler: Stadsguardein Peter
Nicolai v. Haven. Københavns bymærke, .1747. Månedsmærke, Tyrens tegn.
Mestermærke, T M W 1735, (Tyge Madsen Werum, København, død 1738).
47) Denne ske er mærket IF. Skeen har to forskellige »Fabritius-stempler«.
Under stifterindens indridsede våben er indprikket årstallet 1803. 48) Et rundt
bord, hvorunder lysbrikkerne blev ophængt. 49 ) En rund træbrik med metal
kroge, hvortil vægerne var bundet. — Oplysningerne om klosterets sølvgen
stande hidrører fra: a) Nationalmuseet, som i 1956 undersøgte og fotografe-
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rede klosterets gamle og værdifulde ting, b) Chr. A. Bøje: Danske Guld- og
Sølvsmedemærker (1954). c) Meddelelser fra priorinde frk. D. Varming.

★
Blichers Boghandlerregning
J) Joh. Frederik Smith, f. 1802 i Randers, 1823 examinatus juris, derefter
Fuldmægtig og Bogholder paa Byfogedkontoret, Boghandler 1834—43. Opret
tede omkring 1830 i Haslum af sammenkøbt Bøndergods Proprietærgaarden
Frederiksdal, som han afstod 1856. Død 1870. Fader til den kendte Biblio
teksmand og Forfatter S. Birket-Smith (Bogvennen 1958, S. 87f., Traps Dan
mark VI, S. 510). 2) Aakjær: St. St. Blichers Livstragedie III, S. 139. 3) Vilh.
Conrad Lorentz (1827—54). 4) Forligskommissionens Protokol f. Støvring
m. fl. Herr. 5) Herredsfoged f. Nørhald m. fl. Herr. H. J. D. Wesenberg
(1820—45) 8) Til det fgd. Justitsprot. f. Nørh. m. fl. Herr, og Dokumenter
til samme 1841. 7) Charlis Christian Blicher, f. 1816. 8) Frederik Barfod, hi
storisk Forfatter og Politiker (1811—96). •) Hans Gustav, f. 1828, og Chri
stine Marie, f. 1832. 10) Aakjær: Blichers Livstragedie III, S. 354.

★
Om Albcek kirkes alterkalk
J) Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten’s Slægtebog III, 1. halvbd.
1947. S. 174. 2) Aron Andersson: Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden
aus dem XIV. Jahrhundert. 1956. S. 63 ff., jfr. Joseph Braun: Das christliche
Altargerät. 1932. S. 92. 3) Danmarks Kirker, Thisted Amt, s. 194. Til samme
type, men med et udtalt gotisk præg hører den 1377 daterede kalk i Gershøj
kirke, Voldborg herred. (Danmarks Kirker, Københavns Amt, s. 950). 4) Poul
Nørlund: Gyldne Altre, s. 82 ff (Lisbjerg-altret) og s. 128 (Odder-krucifikset)
m. fl. st.
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