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En Hjultorvs-mosaik
Historisk vandring omkring Hjultorvet i Viborg

Torvet som samlingspunkt

Gammeltorv
Vest for Domkirken lå i mange år Viborgs vigtigste torv. Fra første færd
har dets areal sikkert været meget større end nu og strakt sig i det mind
ste fra Set. Mathiasgade til Graabrødre Kirkestræde og antagelig til Set.
Mogens Kirkestræde nord for Graabrødre Kloster.
Torveområderne var bestemt af to ting, vejsammenløb og kirke. Kir
kens nærhed bidrog til sikring af torvefreden. Vejsammenløb gjorde, at
folk mødtes på stedet. Derfor kan det vel antages for givet, at der har
været torv ved sammenløbet af de to hovedgader Set. Mathiasgade og
Set. Mogensgade.
Det, at Graabrødre Kloster lå lidt tilbagetrukket fra Set. Mogensga
de, omtrent som Domkirken, kan tyde på, at torvet har strakt sig der
forbi.
Efterhånden blev der trangt med plads inden for den gamle befæst
ningsgrænse. Fra søen over Lille Dump, Store Dump, Gravene, Reber
banen og igen ned til søen var arealet godt fyldt med huse og gårde alle
rede på Valdemar Sejrs tid, da byen måske havde ca. 5000 indbyggere.
Udenfor voldene var der ikke trygt.
Da de gejstlige grunde tog meget plads, måtte borgerne nøjes med re
sten. Det har vel derfor ligget lige for at tage lidt af torvet. Husene er
kommet til at ligge tæt i gaderne og langs torvets kant. Trykket blev dog
mindsket af krigene efter Valdemars død og af den sorte død. Så mange
mennesker døde, at resten kunne rummes indenfor voldene til henimod
reformationstiden.
Dengang var der atter kneben med plads, men da mange af kirkernes
grunde blev inddraget, skaffede man på den måde plads.
7

Gidlevs tegning viser Gammeltorv med Domkirken ca. 1830.

Nye torve kommer til
Hjultorvet og Nytorv
Torvet ved Domkirken, senere kaldet Gammeltorv, der lå meget prak
tisk, har sikkert været for lille, men så løstes problemet på radikal vis,
idet Christian 3. skænkede byen Set. Mathias Kirkegård, som blev gjort
til torv, Hjultorvet. Dette torvs oprettelse har været af stor betydning
for den sædvanlige torvehandel. Ved særlige lejligheder var byens torve
plads dog ikke tilstrækkelig.
Da Frederik 2. i 1584 ønskede sin søn, den senere Christian 4. hyldet
i Viborg, lod han Set. Hans Kirke nedbryde for at skaffe plads til fest
lighederne og skænkede bagefter tomten til byen med ret til at benytte
den som Aksel torv, Nytorv.
Nu var byen helt anderledes velforsynet med torve end tidligere, men
det har næppe været for meget, idet byen jo var stor og hovedstad for
Jylland, da den var samlingssted for hele den jyske adel.
Tiderne gik opad, byen var ved at udvide sig, men det hørte op.
Svære nedgangstider kom. Pest, krig, brande og store prisfald tynde
de slemt ud i byen.
Mere torveplads var foreløbig overflødig.
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Hestetorvet
Et par århundreder nøjedes man med de torve man allerede havde, men
så kom der et til.
Hestetorvet, der lå lige uden for det gamle Set. Mogens Port.
Den slags torve fandtes fra middelalderen i de fleste byers udkant,
gerne lige inden for en af byportene.
Viborg hestetorvs beliggenhed uden for porten tyder på, at det er
yngre. Officielt fandtes det først efter 1800.

Dette billedey der sikkert er taget i slutningen af1940'rne, viser en side afde aktivi
teter, der har varet på torvet. Her var nemlig rutebilstation. Senere holdt busserne
fra det østlige opland i Set. Mathiasgade foran torvet.
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Krig ogfred
Gammeltorv var i middelalderen centrum for handel og vareomsæt
ning, men det var centrum for andet end det. Kom der bud om at fjen
der nærmede sig eller at voldsmænd kunne ventes, så stillede byens bor
gere på torvet med våben i hånd.
I årets løb benyttedes torvet til møder af forskellig art, og der holdtes
byting til afgørelse af stridigheder og ordning af byens forhold.
Senere kom byens rådhus til at ligge her, så byens øvrighed kunne
overvåge torvefreden og handelen.
Nyheder bragtes »til torvs«, som det stadig hedder, af rejsende. Og
når »den røde hane« galede over de stråtækte huse udgik kampen mod
den delvis fra torvet, idet byens stormklokke hang i Domkirkens ene
tårn. Her havde den hængt siden 1613. Den havde tidligere hængt i Set.
Hans Kirkes tårn.

Hjultorvet
Set. Mathias kirke
Ved en udgravning er der syd for Store Set. Peder Stræde på matr. 415418 fundet spor af bebyggelse. Bebyggelsen er blevet dateret til vikinge
tiden, inden for perioden fra 700 til tidlig middelalder.
Man regner med, at der har været drevet agerbrug herfra og der er
observeret pløjespor flere steder nord herfor.
Det dyrkede areal har strakt sig nordpå til Set. Mathiasgade og for
modes at have strakt sig ind på den sydvestlige del af Hjultorvet, idet
der vistnok også er observeret pløjespor på matr. 270-271.
Hvornår der er sket bebyggelse af området ved Hjultorvet vides ikke,
men i år 1304 nævnes der her at ligge en kirke under navnet Santi
Matei, altså Matthæus. Formen Sti Mathi, dvs. Mathias, kendes fra pe
rioden op mod reformationen.
Kirken har ligget omtrent midt på torvet. Fundamentet er opgravet
1817, 1829 og 1861. Kirken har bestået af et langhus (ca. 31x10 m).
Mod nord har kirken haft et kapel og mod syd et våbenhus. Det vides
ikke af hvilket materiale kirken har været bygget.
Kirkegården har sikkert udfyldt hele Hjultorvet og vistnok strakt sig
ind på den sydlige del af matr. 264. Her er fundet skeletter og rester af
en munkestensmur under en kælderudgravning.
Chr. Erichsøn skriver i Viborg Byes beskrivelse side 26:
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St. Mathies Kirche haver været paa dette sted / som Hiul-Torvet
nu er ! thi udi Sortebrødre Kirches Regnskaber daterit Ao: 1641.
og 1642 etc. Kaldes samme Plads St. Mathies Kirkegaard I og har
St. Mathies Gade udi Byen endnu Nafn der af. Samme Kirche søg
te de som boede i St. Mathies Gade og indtil Sancte Mathies Port.
Allerede i et brev af 23. februar 1523 fik borgerne af Frederik I. tilladel
se til at nedbryde sognekirkerne fordi deres antal er altforstor, nemlig 12.
Der handles hurtigt. Biskop Jørgen Friis skriver fra sin herregård Spot
trup 17. marts samme år:

Item haffue Borgerne wdi Viborge nu wdi thesse dage brodet alle
wore Kircher wdi Viborge wndtagen Domkirche.

Noget fik vel lov at stå, men sikkert ikke meget. Et halvt århundrede se
nere findes der med sikkerhed kun Domkirken og to oprindelige klo
sterkirker.
Frederik 2. tilbagekaldte i 1579 et ejendomsbrev på en øde jord på
Set. Mathias kirkegård, som han havde givet til Jørgen Madsen, da det
viste sig, at kirkegården allerede under Christian 3. var skænket til
byen. Kirkegårdens udlægning til torv kan derfor næppe være sket før
1579.
På et rekonstrueret kort over Viborg 1682 ses langs vestsiden af
Hjultorvet en række boder, på nordsiden 2 gårde og 1 bod, på østsiden
3 boder og 1 gård. På sydsiden af Set. Mathiasgade overfor Hjultorvet
ses at ligge 3 gårde.
Som bekendt brændte Viborg i 1726 og udfra samtidige beskrivelser
afbrændte gårde og huse kan det lade sig gøre at rekonstruere Hjultor
vets udseende nogenlunde.
På torvets vestside, op til LI. Hjultorvgyde ( Hjultorvet 5-7 ) lå der
en række boder, der ikke brændte, og heller ikke Hjultorvet 3, hvor der
lå en lille gård, som Mads Bager købte 1727, brændte. Om Mads Ba
ger har beboet en gård nord for dette område, eller han har boet tille
je hos Peder Vandet, står ikke helt klart, men da der ikke på Testrups
brandkort er afsat brandtomter vest for LI. Hjultorvgyde, og Mads Ba
ger ikke er anført som grundejer i skattemandtallet for 1726, er det
sidste nok mest sandsynligt, selvom brandlisten anfører Mads Bagers
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Hjultorvet 1 — matr. 271
Grundtaksten 1682 siger, at der på matriklen ligger en gård, Niels Nipgaard’s gaard, Sal. Mag. Keld tilhørende og hans enke ibor.
Niels Pedersen Nipgaard var rådmand i Viborg fra 1646 til 1673 og
havde en datter, Helvig, der var født ca. 1638 og som i 1680 blev gift
med købmand Hans Jørgen Majoner, der havde en meget smuk gård
lige overfor Hjultorvet, hvor nu Unibank ligger. Han var gift to gange,
første gang med Hilleborg Jensdatter. Han sad i byens råd fra 1677 til
1682 og døde i 1696. Helvig overlevede ham i 4 år. I sit første ægteskab
havde han sønnen Just, der 1691 nævnes som teologisk student, og døt
rene Cathrine (gift med Niels Krog, sognepræst i Skive), Anne Marie
(gift med kornet Hans Bønn ved oberst Prehns regiment til hest) og
Else, der 1691 var ugift.
Hans Jørgen Majoner var i sine velmagtsdage en meget velstående
mand. Han ejede endnu i 1683 flere store gårde i byen, men efterhånd
en gik det ned ad bakke og han måtte sælge sine ejendomme.
Ejendommen i Set. Mathiasgade pantsatte han, og da hans enke
døde var hans bo ude af stand til at opfylde sine forpligtigelser. Kredito
rerne fik kun 20% af deres tilgodehavende.
Hvornår købmand Mouritz Pedersen Graae har overtaget gården,
Hjultorvet 1 / Set. Mathiasgade 39, vides ikke, men ved sin død 1731
ejede han den. Han ejede også gården St. Hjultorvgyde 4 / St. Set. Mikkelsgade 27, som ritmester Levetzau købte i 1730.
Købmand Johannes Rich købte først i maj 1734 gården af Graae’s bo.
Han, der var ugift, blev 26. november 1737 Viborgs første vejer og må
ler. Han dør 1740 og 19. april 1741 får procurator Henrik Munch skø
de på ejendommen.
Han var i marts måned 1736 blevet rådmand og 3. borgmester i
byen, og 6. september 1737 blev han virkelig kommerceråd. Det bliver
ikke lang tid han får lov at bebo ejendommen, da han dør i juli 1742.
Enken bliver boende, og hun ses at bo her både 1749 og 1756.
Christen Lauritsen Nybo ejer gården 1771. Han var købmand og
havde forretning på Nytorv i nr. 6 (nuv. Stillings gård). Han overtager
gården efter sin bror Niels der var død 1760. Han selv var ved sin død
1774 gift med købmand Naaman Lassen’s datter Cathrine, der efter
mandens død bliver boende og i august 1780 gifter sig med kaptajn
Qvist.
Mens han står som ejer må han være avanceret, for da han juni 1798
skøder til avlsmand og værtshusholder Jens Wammen er han oberst. Et
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par dage tidligere har Qvist skødet 20 fag mod Hjultorvet til guldsmed
Jørgen Møller. Der er åbenbart også skødet andre parceller fra tidligere,
for den næste ejer, pastor Fog, køber ejendommen i småbidder, indtil
han til sidst ejer det hele.

En præst med krudt i
Den første brik køber han 24. april 1798 af apoteker Nielsen og Jens
Wammen. Den 24. juni 1802 skøder Wammen endnu en parcel til Fog,
og allerede inden der er gået en uge får han skøde fra guldsmed Møller.
Den sidste brik får han i august 1809, da han køber af vinhandler An
dreas Abildschou’s enke Ane Cathrine, der i januar 1811 gifter sig med
maler, senere købmand Lars Jensen Worre. Denne parcel har hidtil hørt
til Hjultorvet 3.
Fog var født i Ribe i 1764 og blev i august 1800 sognepræst ved
Graabrødre kirke, hvor han var indtil kirken 1812 ophørte som sogne
kirke. Herefter var han indtil han blev emeritus i marts 1827 sogne
præst ved Domkirken samtidig med at han var amtsprovst.
Pastor Fog var gift to gange, først med Maren Hansen, der døde
1807, og anden gang med Dorthea Groos, der var født i Lemvig.
Med sin første kone havde han sønnen, David, født i 1792 og som
blev uddannet urmager og fik borgerskab som sådan i 1810. Senere lag-

Hjultorvet den 27. juli 1978 set fra nedgangen til den »underjordiske«. Sådan hu
sker mange sikkert torvet. Fyldt op med biler og mennesker, der sidder og betragter
det forbipasserende liv.
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de han dog tildels urmageriet på hylden og blev en af byens mest kend
te billardholdere i ejendommen Set. Mathiasgade 68 ( nuv. Unibank ).
Rasmus Fog har ikke kun haft sans for de åndelige sider i tilværelsen,
også de verdslige har haft hans bevågenhed, hvilket fremgår af følgende
indbydelse:
I Gaarden paa Hiultorvet Nr. 246 sættes i Morgen den 11. April Efterm. Kl. 5 en
Gieste Ret i hvilken De Hrr. Justitarius Jespersen og Greve Ahlefeldt Laurvigen be
skikkedes som valgte Dommere, hvorved følgende Sager incamineres exageres judiceres og cito exeqveres.
1. Sagen mellem Hr. Overlærer Dorph og Hr. Advokat Niels Lykke Menings strid
angaaende verbale injurier.
2. Ditto mellem Hr. Kaptajn Undall og Hr. Overlærer Dorph Judgement Feyl
3. Ditto ditto mellem Hr. Adjunkt Erslev og Amts Provst Fog
Til Bisiddere i Retten møde Hr. General Crigs Commissair v. Schmidten. H.H.
Hr. Biskop Bloch. Hr. Justits Raad Leth. Hr. Cancelli Raad Gundelach fører Pro
tokollen. Alle møde til bestemte Tid og Sted under Falsmaals Straf - N.B. en Fla
ske Viin for hvert Quarter over Kl. 5. Udfærdiget paa Rets og Retfærdighedens
Vegne.
Viborg den 10. April 1823 af Fog ( segl )
Mig forevist og efter Udstævning skal jeg møde.
Bloch
Ligeledes v. Schmidten og Leth Dorph
Lovlig Forkyndelse modtaget paa egne og Herr. Adjunkt Erslevs Vegne
Ahlefeldt Laurvig.
Ligerviis Gundelach med 4 Flasker Rødvin i Bøder, da han først kommer Kl. 6, til
hvilken Tid en Skriver, hvis Retten tidligere sættes, behageligst constitueres.
Lovlig Forkyndelse og Møde vedtaget
J. Jespersen
Forkyndelse vedkjendes
Undall

Rasmus Fog dør 18. januar 1831 ogi oktober 1832 får købmand Chri
stian Styhr skøde på ejendommen. Styhr, der var søn af herredsfoged
Peder Styhr, var ugift og sindssyg og kom i Randers Hospital.
Den sidste dag i juli måned 1845 får fragtmand og værtshusholder
Finderup skøde på gården. Samtidig ejer han også naboejendommen nr.
3. Han ejer den nu i 20 år indtil han 1. november 1865 sælger til
købmand Carl Halberg. Også han har haft tilknytning til naboejen
dommen, idet han var søn af spækhøker Oluf Halberg.
Han blev formand for Handelsstandsforeningen og sad i byrådet i 6
år fra 1. januar 1891.
Kort før jul 1866 blev han gift med Ane Marie Gullev. Hun var dat
ter af murermester Christian Gullev, der var meget historisk interesseret
og lavede mange opmålinger af nu nedrevne bygninger, foruden at han
14

lavede mange tegninger, måske lidt naive, men dog værdifulde, som det
fremgår af denne artikels eksempler på hans værker.
Ejendommens nuværende udseende skyldes købmand Halberg.

Hjultorvet 2 og 4 — matr. 260 og 261
Ifølge grundtaksten 1682 lå der en gård på hjørnet af Hjultorvet og Set.
Mathiasgade ( nuv. matr. 260 ) Giedskes Gaard Sal. Jacob Sidentorps
Enke ibor.
Nuværende matr. 261, Hjultorvet 4, var inddelt i to matrikler. Den
søndre var baghave til nuv. Set. Mathiasgade 43, her lå to boder. Den
nordre var kun bebygget ud til St. Set. Mikkelsgade.
Den første ejer herefter, der har kunnet findes, er studehandler og
købmand Hans Werner fra Hobro, senere Viborg.
Hans Werner var en driftig mand. Han startede som studehandler,
delvis med hollandsk kapital. Da han senere kom til ære og velstand
byggede han en anseelig bygning i Viborg ( nuv. matr. 261 ), men inden
den var færdig var trængselstiderne begyndt. Han modtog skøde på
gården 22. november 1719 og samme dag fik byens apoteker en priori
tet heri på 128 rdl.
Det endte med at gården blev stillet på offentlig auktion.
I 1726 søgte han stillingen som Taksadeur ved Københavns Toldbod.
Han fik dog ikke stillingen, men udnævntes 19. marts 1727 til Inspec
teur over Tolden og Konsumtionen af Viine, Brændeviin, Salt og Tobak i
hele Jylland. Han giftede sig 1729 og blev samme år toldinspektør i Kø
benhavn, og 1730 opnåede han titel af kammerraad. Hans tid som tol
dinspektør blev dog ikke lang, for i slutningen af 1730 fandt en ned
skæring sted, og han var blandt dem det gik ud over. 30. januar 1731
beder han som en fattig brødløs mand, der med Hustru maa frygte den
alleryderste armod om et andet Emploi 6c. stillingen som toldforvalter i
Bergen. Men nådens lys kaster kun sparsomme stråler på den forhen
værende købmand. Han må 23. april 1731 nøjes med stillingen som
færgemand ved Lillebælt med bopæl i Assens. 17. december samme år
indgiver han et andragende om et tillæg, så han kan blive betalt på lige
fod med færgemanden paa den anden Side.
For at supplere de små indtægter søgte og fik han 1737 tilladelse til at
drive en liden borgerlig Naring, uden borgerlig Tynge, og derhos den Frihed
at maatte modtage dem som vilde lade sig Transportere, det vil altså sige ret
til at drive et slags gæstgiveri.
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Niels Nørgaards Gæstgiveri, Hjultorvet 4. Restauratøren selv står på trappen med et
barn på armen. Lejeren i kælderen, træhandler Bak, er også kommet med på bille
det. Han handlede, som det ses, med alt lige fra legetøj til haveredskaber.

Fra 1741 var han en syg mand og 21. november 1742 døde han.
I 1723 købte ritmester Geert Ditlev von Levetzau på auktion både
nuværende nr. 2 og 4. Ritmesteren omtales andetsteds.
Han dør 1737 og i 1738 deles ejendommen så, idet nuværende matr.
259 sælges fra.

Hjultorvet 9 - matr. 264
I 1600 tallet lå der to gårde på det nuværende matr. 264. Den østre gård
tilhørte 1682 handelsmand Jørgen Knudsen. Ved hans død i 1697 over
tog hans svigersøn Anders Eskesen, der var fjerdelektie-hører ved Latin
skolen, gården. Han solgte den til handelsmand Peder Christensen Van
det den 18 april 1719.
På den vestre del af grunden lå en gård, der var opført af Verner Pars
berg til Lynderup og Eskær.
Da det stadig var i herremændenes glansperiode, og Viborg endnu en
betydende by, var de jyske herremænd nødt til at have deres egen gård i
Viborg, hvor de kunne bo under de årlige sammenkomster, kongebe16

søg, snapsting, adelige bryllupper eller begravelser i Domkirken, eller
hvad der nu kunne kalde herremændene til byen.
Verner Parsberg holdt bryllup i Domkirken i 1604 og har måske alle
rede dengang haft gården på Hjultorvet. Han fik en søn Niels, født på
Lynderupgaard 7. august 1605 og gift i 1632 med Helle Mogensdatter
Gyldenstjerne til Restrup.
I grundtaksten 1682 står Helle Gyldenstjerne som ejer af gården,
som hendes datter Lisbeth Parsberg bebor. Efter moderens død 1686 ar
ver Lisbeth Parsberg sammen med sin bror Verner gården, som de i
1703 sælger til skomager Laurits Christensen. Han dør allerede året ef
ter, og hans enke Karen Thomasdatter Worris bor nu i gården til hun i
1712 sælger til Peder Christensen Vandet. Han ejede altså fra 1719 beg
ge gårde.

En ulykkelig ølbrygning
Den af Verner Parsberg byggede og Peder Vandet ejede gård har med
flammeskrift skrevet sig ind i Viborgs historie. Her var nemlig arneste
det for den ulyksalige brand 25. juni 1726.
Vandets kone og en tjenestepige, Abelone, skulle den dag koge en
ølbryg. Madam Vandet har, efter at have instrueret Abelone, sikkert haft
andre gøremål. Da pigen har fået ild i lyngen under bryggekedlen, er
hun kravlet op på loftet for at kaste mere lyng ned. Inden hun igen kom
ned var en gnist sprunget over i den løse lyng, og den begyndte at bræn
de. Hun kunne ikke dæmpe ilden, og da det den dag blæste en kraftig
vestenvind var grunden lagt for den brand, den alvorligste i Viborgs hi
storie, der de næste 34 timer raserede 71 gårde, 78 huse samt adskillige
offentlige bygninger, bl.a. rådhuset, domkirken og Søndre Sogns Kirke,
og som gjorde 215 familier hjemløse. Heldigvis omkom der ingen men
nesker under branden.
Vandet byggede nu på tomten en enkelt bygning, kendt fra Gullevs
tegning. Både forhuset og sidehusene var i én etage. Forhuset havde 24
fag, sidehuset i vest 15 fag og sidehuset i øst 5 fag. Der var tillige en læn
ge i nord på 14 fag samt et udhus på 4 fag. Alle bygningerne var i bin
dingsværk og med murede fyldninger og med tegltag. På forsiden var en
stor port og en karnap med kvist.
Peder Christensen Vandet dør i 1747 og 1756 sælger hans enke Anne
Nielsdatter Juul gården til murermester Peder Jensen Abildschou og
flytter ind i et hus på torvets vestre side.
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Murermesteren var tilsyneladende en velhavende mand. 1751-72
stod han for 4-5 penge i skattegrundlag og steg i årene 1777-83 til 71/:
penge.
Foruden at være murermester drev han også værtshushold. Ligesom
mange mennesker i dag syntes Abildschou også, at han betalte for me
get i skat, så i 1771 søgte han om nedslag hos taxerborgerne. Han fik af
slag, og i afslaget står at læse:
at han baade er en meget formuende Mand, og tillige med stor Fordel fortsætter
sin Murmester-Profession baade her i Byen og vidt og bredt udenfor, samt tillige
driver en god Husnæring ved Værtshushandel og Kroholderi saavelsom udi Snaps
tings-Tiden profiterer ved at logere og spise Fremmede i sit Hus saa hans borgerli
ge Næring overgaar mange af hans jævnliges.

Efter Abildschou’s død i 1782 ejer hans enke, Anne Kirstine Harboe,
huset indtil hun i juni 1787 sælger til sønnen brygger Jens Pedersen
Abildschou. Denne er nu ejer i 7 år, indtil han få måneder før sin død
sælger til politibetjent Rasmus Hiort.

En berømthedfødes
Hiort har kun ejendommen i 3 år, så sælger han til bager Peder Fogh,
der dør i 1813 og bliver begravet uden klokkeringning, hvilket plejer at
være tegn på stor fattigdom eller en unaturlig dødsmåde.
Peder Fogh var både bager og gæstgiver.
Han havde en datter, Mette Marie, der nok er en bemærkning værd,
idet hun blev moder til den dengang kendte og respekterede kgl. skue
spiller Kristian Andreas Leopold Mantzius, der blev født her i sin mor
fars hus 4. november og blev døbt i Søndre Sogns kirke 17. november
1819.
Mette Marie var født i 1796, og da hun var 19 år gammel blev hun
gift 4. oktober 1815 med premierløjtnant Carl Johan Peter Mantzius.
Vielsen foregik i hjemmet på Hjultorvet, og adjunkt Dorph fra Latin
skolen og proprietær Stabel fra Ørregaard var forlovere.
Parret flyttede snart til hovedstaden, hvor Mantzius avancerede til
major. Kristians yngre søskende, Johan, der oprettede Birkerød kost
skole, og søsteren, der blev gift med digterpræsten Christian Hostrup,
er begge født i København.
Efter Fogh’s død giftede hans enke, Marie Elisabeth Pagh, der var
hans anden kone, sig med bager Johannes Dinesen. Den ægteskabelige
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lykke fik dog ikke lov at vare længe, idet Dinesen allerede døde i 1821.
At de har levet fattigt, er der ikke tvivl om. Boet var insolvent og under
skifteretsbehandling i hele 16 år.

Et nyt hus bygges
I 1826 flyttede Carl Frederik Dragheim som administrator af boet ind i
ejendommen. Han betragtede det som en stor tjeneste han gjorde skif
teretten, og betalte derfor selvfølgelig ikke husleje i de 11 år der gik,
indtil han endelig købte ejendommen i 1837. Ti dage efter at han hav
de skrevet under på skødet døde han, og enken sad nu i uskiftet bo ind
til 1863, hvor også hun døde.
Dragheim indrettede, som omtalt andetsteds, sygehus i gården.
Efter konens død i 1863 blev ejendommen udbudt til salg, men man
måtte vente i flere år på et antageligt bud, og først i 1867 blev den solgt
til murermester Christian Wilhelm Jensen og fæstemand J. Nielsen for
2600 rbd.
De rev hele den 140 år gamle gård ned og fik arkitekt Tholle til at
lave tegninger til en fornem bygning. Resultatet blev i sin tid betegnet
som det smukkeste privathus i Viborg og kom til at dominere hele tor
vet. Huset havde, da det var nybygget, ikke helt det udseende, det har i

På Gullevs tegning fta 1890 kan man se, at torvet er ved at skifte udseende. Nogle
afde bygninger, man kan se i dag, er allerede opført.
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Der erforegået mange ting på Hjultorvet i tidens løb, både gode og mindre gode be
givenheder. Her er det bil- og togtrafikken i Triangelfra Odense, der i 1933 præsen
terer sine forskellige modeller i lastvogne og en enkelt bus for alle der måtte være in
teresseret.
dag. Der var midt på forsiden en stor port og ved siden af den en meget
bred vindeltrappe. Huset var delt i to herskabelige privatlejligheder, og
Kreditforeningen lejede en del af bygningen til kontorer, ligesom Niel
sen indrettede strømpevæveri i kælderen.
Kreditforeningen havde i sin første tid her i byen haft til huse i det
gamle rådhus og flyttede derefter 1858 til ejendommen på hjørnet af
Set. Mathiasgade og Leonistræde. Senere, i 1863, flyttede man op på
Nytorv ovenpå Svaneapoteket. Her residerede man så indtil 1868, hvor
man flyttede ind i den nye bygning på Hjultorvet. Her sad man nu til
leje i nogle år, indtil man for 48.000 kr. købte hele bygningen 27. no
vember 1880.
I 26 år havde kreditforeningen nu til huse på Hjultorvet, indtil den
store bygning ved Mathiasport blev opført.
I 1906 solgtes bygningen til Hedeselskabet for 25.000 kr. og blev i
den anledning bygget om. De to sidefløje blev forhøjet med en etage og
den brede port blev lavet om til den indgang, vi kender i dag. Også hele
det indre blev forandret. Under ombygningen fandt man to garverkuler,
den ene under vestfløjen, den anden under hovedbygningen.
Hedeselskabet residerede nu i den store og flotte bygning indtil
1980, hvor pladsen var blevet for trang og man flyttede ud øst for Søn
dersø.
Viborg kommune overtog bygningen, og Viborg Stiftsmuseum flyt
tede ind. Museet kunne vel ikke have fået en bedre placeret bygning,
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idet alle turister skal en tur om Hjultorvet, når de er i byen og vel får
lyst til at bese den smukke bygning indefra.

Fra Bartskjærer til sygehus
Barbererne kaldtes i 1600-taIlet for »Bartskjærere«. De var håndværkere,
der var uddannet hos en mester, og havde en bod.
Var der flere mestre i samme by dannedes et laug. I Viborg hørte de
ind under købmandslauget. Enken fik som regel lov at beholde embe
det mod at ansætte en erfaren svend.
Foruden barbering gav de sig af med behandling af sår, benbrud, for
stuvninger osv., desuden havde de en opgave som »Pestmestre«. Når pe
sten truede, havde de universitetsuddannede læger lov til at rejse væk,
men bartskærerne måtte blive tilbage og efter bedste evne behandle de
syge.

Dette billede, der er taget ca. ar 1900, viser Hjultorvet 7/Lille Hjultorvsgyde 5. I nr.
7 boede bødker A. C. Jensen, som også drev forretning herfra. Bemærk den kunsfær
dige vinduesudsmykning hos Viborg Frugthandel. Et par blomkål, lidt rabarber og
dagens høst afæbler.
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Dragheim var ikke den første på Hjultorvet der forenede det at være
barber med det at være chirurg.
I grundtaksten for 1682 står:

7 Boder Vester for Hiul Torv Mag. Peder Willumsen Palludan til
hørende, som Jens Badscher med flere udi bor.

Omtalte Jens Jensen Badskær praktiserede gennem en årrække i Viborg.
Han nævnes første gang i 1650. I 1673 betalte han skat af nogenlunde
den samme indtægt, som en lakaj, en perlestikker og en løjtnant havde.
Han døde i 1690 og kan ikke have efterladt sig de store rigdomme, for
da enken, Janniche Stephansdatter, døde 1701 vurderedes hendes »fatti
ge efterladenskaber« til 17 rdl.
Hvilken af boderne, han beboede vides ikke, men den lå på en af de
adresser, vi idag kender som Hjultorvet 5 eller 7.
Også en anden badskær har boet på Hjultorvet, sandsynligvis i den af
fjerdelektiehører ved Latinskolen Anders Eskesen tilhørende gård, altså
den østre af de to gårde Peder Christensen Vandet ejede ved branden i
1726. Han kan dog også have beboet en lejlighed i en af gårdene på tor
vets hjørner mod Set. Mathiasgade.
Hans Jensen Sørslev Badscher hed han og var gift med Dorthe Jens
datter Kolbech, datter af indehaveren af byens største gæstgiversted, den
meget velhavende købmand Jens Madsen Kolbech. Hun havde en
søster, Mette, der blev gift med købmand Christen Pedersen Hersom
(Set. Mathiasgade 70), og en anden søster, Maren, der var gift med Pe
der Lauritsen, en bror til den danske skolemester og stævningsmand
Jørgen Lauritsen, en plage for både børn og forældre; han døde i okto
ber 1702 i sin bolig på Hjultorvet.
Hans Badskær og Dorthe Kolbechs lej lighed bestod af en stue og et køk
ken. Stuen var møbleret med en seng, et bord, fire stole samt en feltkiste.
Han døde 1704, og hans efterladte gangklæder indskrænkede sig til:
1
1
1
1
1
1

sort Klædes Vest
brun Klædes Kjortel
par Læderbukser
par sorte Strix Strømper
gammel Hat
par Sko med Spænder

Deres kår var ganske usle.
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En afmurermester Gullevs tegninger viser Hjultorvet i 1813. Det ses, at en afbyens
offentlige brønde befandt sig på Hjultorvet. Til højre ses Hjidtorvet 2-4. Detfrem
går tydeligt af tegningen, at der på stedet drives landbrug.

Forud for det sygehus, der nu næsten er fjernet for at give plads for den
lidet skønne betonsilo, havde byen et mindre sygehus i Grønnegade,
som lå overfor hvor nu opkørslen til Føtex’ parkeringsplads er. Men for
ud for sygehuset i Grønnegade havde byen et mindre sygehus på Hjul
torvet, der lå på det sted hvor nu Stiftsmuseet ligger.
Blandt Chr. Gullevs efterladte tegninger fra sidste århundrede, findes
også et morsomt billede af det gamle sygehus. Billedet som er gengivet
her, viser hele Hjultorvet.
Sygehuset blev oprettet i 1826 og blev efter oprettelsen af Amtssyge
huset i Grønnegade i 1856 nedlagt som sygehus.

Og så lidt historie
Allerede i middelalderen fandtes en form for sygehuse, idet navnlig såre
de behandledes på visse klostre. De i de følgende år omtalte hospitaler,
også det i Viborg, var ikke sygehuse, men plejestiftelser for gamle og in
valide.
Omkring år 1800 blev det almindelig at syge, der krævede særlig
hyppig tilsyn, anbragtes i pleje hos borgere, der var villige hertil. Physicus, senere etatsraad Jens Georg Lind skriver herom:
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Lægen måtte til megen Ulejlighed for sig, stundom og forgjæves,
løbe omkring til Borgerne i Byen for at skaffe Syge fra Landet
Logi.

Ved kgl. resolution af 6. januar 1806 blev det bestemt, at der skulle op
rettes et sygehus i hvert amt. I Viborg forhastede man sig ikke, først 20
år senere kom begyndelsen til et sådant.

Dragheims sygeindretning
Distriktschirurgen i Viborg var dengang krigsråd Weihe, og ham havde
Carl Frederik Dragheim i egenskab af barber ofte hjulpet med mange
ting, især med at årelade patienterne, trække tænder ud og ved operatio
ner og obduktioner. De blev da enige om, at Dragheim skulle indrette
et sygehospital eller sygeindretning, som det hed dengang, og Weihe fik
amtmanden og andre embedsmænd til at støtte tanken, ligesom han
selv påtog sig at tilse patienterne hver dag.
Dragheim indrettede da nogle stuer til ophold for syge. Lejligheden,
der benyttedes, bestod af to værelser, et kammer og køkken. Sygehuset
blev drevet af familien Dragheim privat. Der var 12 opredte senge, og
patienterne fik fuld kost og logi, vask og pleje for 24 skilling om dagen.
Lige fra starten nød sygehuset betydelige offentlige tilskud. Der fore
ligger mange andragender fra Dragheim om tilskud både fra stiftamtet
og det kongelige rentekammer. De 24 skilling kunne nemlig kun lige
dække udgifterne til de daglige fornødenheder, så hver gang, der skulle
anskaffes noget nyt, måtte der offentlige tilskud til. Til indkøb af senge
tøj, senge og lærredstrøjer til patienterne modtog Dragheim fra starten
400 Rbd. Dette var et lån, og det blev efterhånden betalt tilbage. Den
oprindelige betaling på 24 skilling om dagen blev efterhånden forhøjet
til 48 skilling.
Dragheim omtaler i et af sine andragender, at Hs. Majestæt Kong
Frederik 6. både i 1830 og 1832 har taget Sygeanstalten i Øjesyn og tilkjendegivet Deres Majestæts allerhøjeste Bifald
I 1833 oplyste Lind, at sygehuset væsentligst benyttedes til syge re
servesoldater og veneriske patienter, selvom også folk fra byen kunne
blive behandlet. I 1834 var der gennemsnitlig indlagt 4 patienter hos
Dragheim. Efter Carl Frederik Dragheims død i 1837, overtog sønnen,
Jacob Benjamin, faderens barberforretning og hjalp moderen med at
passe sygehuset.
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Dette billede viser Skydebrodrenes afmarch fra Hjultorvet en dejlig sommerdag. Års
tallet kendes ikke, men det er taget før 1906, da det endnu er Kreditforeningen, der
har til huse i nr. 9.

Jacob Benjamin Dragheim fungerede som en slags »reservelæge«, han
hjalp med åreladninger, randudtrækninger, operationer og obduktioner.
Dette arbejde fortsatte under distriktschirurg Hoff.
Dragheim fik ved proces tilkendt 149 rbd. og 3 mk. af Hoff for assi
stance ved en obduktion, for 34 ture med ham ud på landet, for at have
trukket 113 tænder ud for ham på fanger i tugthuset, for at have klippet
Hoff og for at have holdt barberkniven i orden.
Efter Dragheims død blev forholdene på sygehuset mindre gode. Fru
Dragheim, der efter Linds mening nu var »gammel og upaalidelig«,
holdt ikke huset i stand. Vinduerne var utætte, temperaturen i stuerne
for lav, medicinen der var bestilt på apoteket blev først afhentet efter fle
re dages forløb. I 1846 fik Dragheims sygeindretning et tilsynsråd, be
stående af byfogeden, distriktslæge Berg og physicus Lind.
Man overvejede i disse år at bygge et nyt sygehus. Planerne måtte ud
skydes p.g.a. krigen, men efter fredsslutningen kom der gang i sagerne
og 9. september 1856 kunne det nye sygehus tages i brug.
I det første halve år behandledes her 19 patienter, og »en fjollet
mand« fik ophold indtil videre.

Om Dragheim
Carl Frederik Dragheim flyttede ind i bygningen i 1826 som administra
tor af det insolvente bo efter bagermester Dinesen og betalte ikke husleje
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i de 11 år der gik inden han endeligt købte ejendommen 17/4 1737. Han
fik dog ikke lang tid som husejer, for allerede 10 dage senere døde han,
og hans enke drev sygehuset videre indtil nedlæggelsen i 1856.
Samtidig med at der blev drevet sygehus i ejendommen havde Drag
heim dog også andre indtægter af bygningen, idet han desuden havde
værtshus og billardsalon her. Han fik 17/5 1814 borgerskab som
købmand og handelsmand, og tillige 9/4 1820 borgerskab som gæstgi
ver og billardholder. Dengang boede han i agent Buchwaldt’s gård på
Nytorv, som han købte i 1815, men da han ikke kunne skaffe købe
summen tilveje overtog Buchwaldt den igen 1826. Samtidig med alle de
førnævnte virksomheder var han også eligeret borger og ejendomskom
missær. De eligerede borgere var den tids byrådsmedlemmer, og den
omstændighed at de valgte Dragheim til deres formand, viser at han
havde deres agtelse og tillid, som den flittige mand han var.
Hans mange ejendomshandler, både huse i byen og parceller af mark
jordene, bragte ham ingen rigdom.

Købmand Theilgaard — Hjultorvet 4
Theilgaards forretning var af den gammeldags slags. Der var intet lys i
butikken, men døren var forsynet med en stor klokke, og når man kom
derind, blev der spurgt: »Hvem er det?« Når det var forklaret fulgte
spørgsmålet: »Hvad skal du ha’?« Et tællelys i en messingstage blev så
tændt, hvorefter ekspeditionen foregik.
Som i de andre store forretninger var der en stor stue for landboerne,
og i den var der beværtning, særligt om lørdagen.
Der hvor bygningen, der går fra Løveapoteket og op til Cafe Morvil
le ligger, lå en lang enetagers bygning ud til torvet, her havde Theilgaard
kostald. Hans besætning bestod af et par heste og 10-12 røde kreaturer.
Rundt om hjørnet var der et stendige som efterfulgtes af en toetagers la
debygning.
På hjørnet, hvor Løveapoteket nu ligger, var grunden højere, og her
havde Theilgaard mødding. Møddingen lå der endnu 1861, da Preisler
begyndte opførelsen af et møbelmagasin.
Theilgaard var en velhavende mand. Foruden bygningerne på Hjul
torvet ejede han en toft ved Vesterbrogade, der dengang hed Holstebrovej, kaldet Vejrmølletoften. Her havde ligget Viborgs vejrmølle, som
nedbrændte flere gange senest 31. maj 1822. Denne toft med bygninger
købte Theilgaard i 1837. Ved toftens yderside havde han med mellem-
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Billedefra ombygningen afapoteket efter branden 1906. Man holder rejsegilde. Alle
håndværkerne er tilstede, og det er også barber Chr. Dragheim, som. ses i hvid kittel
forrest i billedet. Han drev forretning i samme ejendom som apoteket.

rum opsat nogle 1,5 alen granitsten hvorpå hans navnetræk var indhug
get, på nogle af dem også årstal.
Den 31. juli 1861 solgte Theilgaard Vejrmølletoften til Jens Preisler.
Den købtes senere af tømmerhandler Martin Fischer, murermester
Chr. F. Jensen og entrepenør Sti Davidsen. Jyllandsgade er udlagt på
den gamle Vejrmølletoft og kaldtes i folkemunde DAJEFIGADE efter
ejernes navne.
Da købmanden blev gammel, og hans søn ikke var interesseret i han
del, solgte han 1862 alle sine bygninger og grunde. Ejendommen på
Hjultorvet blev ikke solgt samlet, idet Hjultorvet 2 solgtes til snedker
Frederik Christian Preisler, og Hjultorvet 4 til restauratør Niels Andreas
Mathiasen.
Efter salget købte han gården Odderupgaard i Aadum sogn ved Bor
ris, men det gik stadig ned ad bakke for den før så velstående mand. Ko
nen, der havde været blind de sidste 11 år, døde i 1867 og blev begravet
på Aadum kirkegård, hvor han lod mure et gravsted, som det var me
ningen engang også skulle rumme ham.
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Billedet, der er tagetfør 1877, viser den møbelforretning Frederik Christian Preisler
lod opføre 1861 på Theilgaards tidligere møddingsplads. Senere blev forretningen
omdannet til apotek. Den brandte i 1906.

I 1869 stod det så dårligt til med ham, at gården blev solgt på tvangs
auktion. Sammen med sønnen, som det også var gået skidt for, flyttede
han til København, hvor de levede i små kår.
Købmanden døde 24. marts 1873.
Theilgaard drev også tømmerhandel, og han havde sin tømmerplads
på selve torvet. Tømmerstablerne lå langs hans ejendom. Han byggede
i sin tid et halvtag mellem glarmester Schiblers ejendom (nuv. Lokalhi
storisk Arkiv) og St. Hjultorvgyde. Det lå med bagsiden op mod
købmand Boye’s ejendom, og her havde han oplagsplads for jern. En af
ejerne efter Theilgaard solgte halvtaget til bødker Jensen, der ejede det
halve af det nuværende »Centrum«, som dengang bestod af to ejendom
me. Halvtaget blev raget ned i forbindelse med en regulering af torvet
og en udvidelse af gyden i begyndelsen af 1870’erne, det viste sig nem
lig at det lå på offentlig ejendom.

Militæret og Hjultorvet — Corps de garden
Tidligere lå de militære regimenter ikke fast garnisoneret i en bestemt
by, som de er i dag. Regimenterne opstilledes når der var brug for dem
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og indkvarteredes så hos private i den by, de nu blev tilknyttede eller
passerede.
Den eneste faste militære bygning her i Viborg var en slags vagtbyg
ning, en såkaldt Corps de garde. Det var en simpel bygning og den var
meget spartansk indrettet. Inventarlisten fra 1718 meddeler, at Corps
de garden indeholdt
3 store Svedebænke
4 lange Brixer
1 stor rund Bord
1 Messing Lysestage
1 Jernbilægger
Den store komfort har der ikke været tale om.
Corps de garden har i tidens løb været placeret på alle byens torve. I
april 1683 blev den fjernet fra Hjultorvet, efter at have været placeret
her siden 1677, og af dens sten og tømmer opførtes en ny ved Gam
meltorv i rådstuegården.
At der skete ting og sager, når militæret var i byen, fremgår af bl.a.
følgende lille historie.
5die jyske nationale Rytterregiment var i tiden 1680-1683 indkvarteret
i Viborg og Ribe under oberst Lorentz’ ledelse.
En septemberaften i 1681 kom to af dette regiments ryttere ind i
Oluf Jensen Vinhandlers hus og overfaldt uden grund både vinhandle
ren, hans kone, tjeneren og en gæst, Søren Jensen Blytecher den yngre.
Det gik værst ud over gæsten, der fik forskellige sabelhug i hovedet og
på begge arme, mens tjeneren Jacob Nielsen nøjedes med et hul i den
venstre kind og kaarden gik gennem Halsen og bagud afdenne.
Ikke bare værtshusene led under militærets tilstedeværelse, også andre
erhvervsdrivende måtte bøde, således stadsmusikant Mathias Julius, der
klager over, at en dragon havde den Dristighed næst afvigte 25. juni 1720
med Spil og Sang at opvarte hos Knud Skomager imod aleneste Privilegium.
Senere blev de enkelte regimenter fast tilknyttet en bestemt by, således
fik også Viborg sit regiment, nemlig fra 1803 2. jyske regiment.
Nu kunne man ikke mere klare sig med en Corps de garde, der
krævedes helt andre faste og komfortable indretninger. Soldaterne var
dog stadig indkvarteret privat hos byens borgere. Byen havde håbet, at
de sædvanlige lokaler i rådhuset atter kunne bruges til vagtbygning,
men det ville regimentet ikke nøjes med. Så en overgang tænkte man på
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Hjultorvets Apothek efter ombygningen. Billedet er taget ca. 1907 og viser foruden
apoteket også Chr. Dragheims barberforretning.

at købe landvæsenskommissær Styhr’s gård, som dannede hele karreen
begrænset af Hjultorvet, St. Hjultorvgyde, St. Set. Mikkelsgade og Set.
Mathiasgade. Her skulle så ikke alene være hovedvagten, men også infirmeriet kunne flyttes hertil, ligesom der kunne blive plads til 5 kano
ner, 13 vogne og 12 ammunitionskærrer.
Man vedtog imidlertid at bygge en helt ny hovedvagt, den nuværen
de Gamle Vagt.

Branden 1726— den værste katastrofe i Viborgs historie
Branden den 25. juni 1726 havde sit udspring på Hjultorvet i nr. 9. Her
boede som omtalt andetsteds Peder Christensen Vandet. Det var i hans
bryggers det startede.
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Ret i vindretningen fra brandstedet lå Niels Sørensen Hosekræmmers
hus, nu Hjultorvet 11, som hurtigt antændtes. På torvets nordøstre hjør
ne lå 3 små huse, såkaldte boder, beboet af Lisbeth Sykone, Niels Hatte
mager og Jørgen Hartvigsens enke, Mette Nielsdatter. Disse boder hørte
med til den gård, der lå på St. Hjultorvgydes nordside og som strakte sig
helt ud til St. Set. Mikkelsgade og som tilhørte købmand Peder Stær. I
samme husblok lå også købmand Peder Sivertsen Harchs gård, der vend
te ud mod Vestergade ( nuv. nr. 20 og 22 ) som også fængede.
Også bebyggelsen på torvets østside antændtes. Her lå en stor gård,
tilhørende ritmester Gert Ditlev Levetzau til Tjele, som strakte sig fra
St. Hjultorvgyde 2 ned langs torvet og til og med hjørnegrunden Set.
Mathiasgade 41-43. I gården boede friherreinde Friis og bymusikant
Peder Nordenberg.
Nabo til gården lå købmand Mourits Pedersen Graaes gård ( Store
Hjultorvgyde 4 I Store Set. Mikkelsgade 27 ) også denne ejendom blev
flammernes bytte.
På Set. Mathiasgades sydside, overfor Hjultorvet, brændte nr. 66,
tinstøber Anders Sørensen Harboe’s gård, hvori boede tilleje slagter
Frants Scheeg.
Nr. 68, købmand Jørgen Krogs treetagers bindingsværksbygning
stod heller ikke til at redde, og det samme gjaldt også for nr. 70, en gård
tilhørende købmand Christen Pedersen Hersom.
Hvad der ellers brændte vil ikke blive berørt i denne artikel, men føl
gerne af branden var særdeles alvorlige. Hele den bedste del af byen var
forsvundet og mange mennesker endte i total økonomisk ruin.
Forsikring af ejendom og løsøre fandtes ikke på den tid. Først i 1761
blev det påbudt, at der skulle etableres brandforsikring i alle byer, og
forsikring af løsøre kendes først fra ca. 1800. En brand betød derfor
økonomisk ruin; man havde kun naboers og venners hjælp at trøste sig
med, og når en brand fik et sådant omfang, at hele kvarterer blev hærget
af ilden, kunne hjælpen til den enkelte kun blive af ringe omfang.
Testrup’s brandkort, der findes på Stiftsmuseet, viser det uhyggelige
omfang af branden.
Man kan endnu opleve følgerne af branden, idet én brandtomt aldrig
siden er blevet bebygget, det drejer sig om Latinerhaven, hvor der før
branden lå 4 gårde, som alle nedbrændte. Brandtomten fik nu lov til i
mange år at ligge øde, indtil rektor ved Latinskolen fik lov at lave have
her. Han byggede også det lille hus, der endnu ligger i haven og som
kaldes Rektors Lysthus.
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På torvet omsattes både levende grise og slagtekød. Hotel Dannebrog, Hjultorvet 3,
har sikkert haft en god omsætning af både mad og drikke en sådan dag. Hjultorvet
5 var dengang blikkenslagerforretning, og Lundstrøm, som indehaveren hed, har vel
også fået en lille ekstra indtægt.

Branden i 1726 var ikke den første, byen oplevede. Også i 1567,
1615 og 1667 havde man haft meget omfattende brande.

Ritmester Levetzau til Tjele — en levemand
En af de mest farverige personer med tilknytning til Hjultorvet er rit
mester Geert Ditlev von Levetzau.
Ritmesteren var søn af Hans Frederik Levetzau til Oxholm, og han
købte 1698 for 20.000 rdl. Tjele af etatsraad Jørgen Arenfeldt.
Levetzau var et mærkeligt og uberegneligt menneske, sommetider var
han omgængelig og elskværdig, til andre tider var han brutal og tarvelig.

Gården på torvet
I 1723 købte han gården på Hjultorvet ( Hjultorvet 2
4, Set. Ma
thiasgade 41 ) på auktion efter købmand Hans Werner og i 1730 købte
han yderligere købmand Mourits Graae’s gård, så han nu ejede hele
ejendommen afgrænset af Hjultorvet, St. Hjultorvgyde, St. Set. Mikkelsgade og Set. Mathiasgade.
Under den ulykkelige brand i 1726 nedbrændte også Levetzau’s ejen-
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dom. Her boede dengang tilleje Peder Nordenberg, der den 10. marts
1725 var blevet ansat som stadsmusikant i Viborg og som mistede alt sit
jordiske gods under branden; en anden lejer var Friherreinde Friis.
Levetzau genopbyggede gården.
Selve beboelsesdelen, der lå på hjørnet af torvet og St. Hjultorvgyde,
var en meget smuk bindingsværksbygning, én etage mod torvet og to
mod gyden. Mange viborgensere kan endnu huske bygningen, der i
1949 solgtes til Hedeselskabet af restauratør Nørgaard. Her havde været
både beboelse, købmandshandel og fra 1862 restauration under navnet
Torvekaféen.
Desværre fik Hedeselskabet tilladelse til at bryde bygningen ned for

Baggården til Torvekaféen, Hjultorvet 4, fotograferet en varm sommerdag i 1951.
Denne idyl måtte lade livet i 1955 som den sidste bygning afdem, der blev bygget ef
ter branden i 1726.
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Hjultorvets sydøstlige hjørne ca. 1920. Sparekassen har jaet sin nye bygning, men
Mathiasgade 66 er endnu ikke ombygget. Apotekets bygning har stort set det udseen
de, vi kender i dag.

at skaffe plads til den lidet pyntelige bygning, der idag rummer Café
Morville.

Elskerinderne
Levetzau var særdeles glad for kvinder og havde, foruden det løse to fa
ste elskerinder.
En på Tjele, Christine Frederiksdatter Bech, og en i gården på Hjul
torvet, Maren Andersdatter Bech.
Når Levetzau var i Viborg boede han altid i gården på torvet, selvom
han ejede flere andre bygninger i byen.
Maren, der var 18 år ældre end sin medelskerinde, må have haft en
stor plads i Levetzau’s hjerte, for i hans testamente fra 1726 står der at

34

læse, at hun skal arve 4000 rdl. samt alt boskab og løsøre både på Tjele
og i gården på Hjultorvet med guld, sølv, tin, kobber og klæder. Hov
bønderne forpligtedes til at befordre arvegodset indtil 4 mil bort. Hun
fik dog ingen glæde af arven, idet hun døde halvandet år før Levetzau.
Både hun og Christine er begravet på Tjele kirkegård, hvor deres
gravsten kan beses den dag i dag.

Druk, kirke og død
Selvom Levetzau jo ikke var nogen fornægter af livets glæder, tænkte
han dog også meget på sit eftermæle, og det var ham meget om at gøre
ikke at blive glemt efter sin død.
Han lod derfor billedhuggeren Frederik Ebbisch lave et epitafium
over sig. Samme kunstner lod han også skabe den sarkofag, hvori han er
stedt til hvile. Denne sarkofag blev stillet op i Tjele kirkes tårn, mens
han endnu var i live. Det er båret af 6 nøgne havfruer, for når kvinder
ne i hans levetid havde været ham til vilje, var det også rimeligt at de fik
lov at bære ham, når han var død.
Efter at sarkofaget var stillet op, siger overleveringen at det morede
ham at sætte sig i den og svire og drikke, også at han døde på låget af
den, mens han og præsten sad og spillede kort og drak. Det var juleaften
1737.
En mand af Levetzaus format kan naturligvis ikke finde hvile i sin
grav, hvorfor man da også stadig kan møde ham på Tjele, når han ved
nattetide som en rasende kører over gårdspladsens stenbro.
Efter Levetzaus død solgtes Tjele til Christian Ditlev Lüttichau, mens
gården på Hjultorvet endnu i nogle år var i slægtens eje.

Mordet på torvet — overtro, mystik og begar
Hvor Hjultorvet nr. 9 har skrevet sig ind i historien ved at være ud
gangspunkt for den største bybrand i Viborgs historie, har nabohuset,
nr. 11, også en spændende og mærkværdig historie at fortælle.
Politibetjent Lund fulgte 8. april 1799 sin kone, den 39 årige Mette
Marie til graven, og noget tyder på at han ikke sløvede hen i sorg over sit
tab, for allerede inden der var gået 2 måneder giftede han sig i Sdr.
Sogns kirke med den 30-årige Mette Borregaard.
Den gang kunne ingen ane, at Mette 32 år senere skulle skrive sig ind
i historien på en meget dramatisk måde.
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Hjultorvet 11, der i dag huser Lokalhistorisk Arkiv. Billedet er taget mellem 1938
og 1940. Familien Schibler startede i 1838 forretning i Gravene 37 og flyttede i
1855 til Hjultorvet 11, hvor den drev forretning til 1940.

Lund købte 25. juni 1799 ejendommen Hjultorvet 11 og boede her
stille og roligt med sin kone, indtil han døde i juni måned 1821. Enken
blev boende i huset og ernærede sig ved at støbe og sælge stearinlys.
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Lørdag den 19. juni 1831 fik Mette Lund besøg af sin niece Maren,
som ville blive boende indtil om søndagen. Om mandagen undrede
genboen, købmand Theilgaard, sig over at flere i dagens løb forgæves
havde banket på Mettes gadedør. Til sidst gik han over og tog i døren,
men forgæves, den var låst.
Theilgaard kendte Mette Lund godt nok til at vide, at der var noget
galt, så han gik om i gården og kikkede ind gennem vinduet til sove
værelset, hvor han så hende ligge på gulvet.
Der gik straks bud til politimesteren, der kom tilstede og beordrede
døren brudt op. Liget synedes af distriktskirurg Weihe og chirugiæ
Jensen.
Næste dag obduceredes liget af ovennævnte læger, og herom skriver
»Den Viborg Samler«:
Man fandt Mette Lund liggende i sit Sovekammer paa Gulvet i sit
bare Linned, svømmende i sit Blod, og holdende med den saarede
højre Haand fast om Bladet af en Kniv.
Halsen var saaret med en Kniv og omsnøret to gange med et Reeb,
der i Nakken var fastgjort med tre Knuder.
Resultatet af Obduktionen skal efter Forlydende være at bemeldte
Saar ei vare absolut fatale, men at hun er qvalt med Strikken samt
at hun efter Sagens Natur ei selv kan have begaaet Gerningen.

Sig så ikke at den dramatiske kriminalreportage er opfundet i vore dage
af formiddagspressen.
Den omstændighed at man fandt en del penge i den afdødes gem
mer, fik i begyndelsen politiet til at tro, at hun havde begået selvmord,
idet man mente, at en morder jo nok ville have taget pengene. Men se
nere fandt man ud af, at en større sum penge var fjernet, og sammen
holdt med obduktionserklæringen ændrede man opfattelse og erklære
de, at Mette Lund var myrdet og at morderen havde overset de penge,
der stadig fandtes i huset.
Mistanken blev hurtig rettet mod niecen og hun arresteredes, hvor
når vides ikke, men den 22 juli skriver Løgstør Avis:

Enken Lunds Morderske der nu sidder fængslet i Viborg, hedder
Maren Jensdatter, er 28 Aar gammel og en Søsterdatter af den
myrdede. Hun er hjemhørende i Mjallerup i Hornum Sogn.
Ved den dræbtes Søn, Hr. Pastor Lunds Bestræbelser lykkedes
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det at faa hende paagrebet og bragt til Nibe Arrest, hvor hun om
sider - efter haardnakket Benægtelse i tre Dages uafbrudt Forhør afgav følgende mærkelige Tilstaaelse:
Til at forsøge et Tyveri hos sin afdøde Slægtning opmuntredes
hun ved en Forsikring af en i Mjallerup værende Skomager, at han
mod en god Betaling vilde tilberede hende et Lys af den Beskaf
fenhed at intet Menneske skulde kunne vaagne i det Værelse hvor
Lyset brændte. Lyset skulde for at kunne faa bemeldte Egenskaber
føres ind i Kirken i tre Højtidsmorgener, gnides med støvet af et
dødt Menneskes Hjerneskal o.s.v.
For dette Lys fik Skomageren af Pigen 7 Rbd. 1 mk. foruden
Korn og Klædningsstykker med hvilken Betaling han efter hendes
Sigende endnu ikke var tilfreds.
Ved hjælp af et medbragt Fyrtøj tændte Pigen, der i Viborg hav
de indkvarteret sig hos sin Slægtning, Natten mellem Lørdag og
Søndag sit med Heksefigurer forsynede Lys, men da hun oplukke
de Pengeskrinet vaagnede Mette Lund, der sov i Sideværelset, og
styrtede ud efter hende i Stuen. Her greb Kvinden nu et stykke
Reb og kastede det om Halsen paa den gamle Kone, der, idet hun
løb ind i Sovekammeret, faldt over Dørtrinnet.
Kvinden satte sig over hendes Ryg, surrede - hendes Bønner
uagtet - Rebet sammen om Halsen paa hende og gav hende, da
hun fandt Modstand desuden et Snit i Halsen med en ved Haan
den værende Kniv.
Efter det fuldbragte Mord udplyndrede hun Pengeskrinet, luk
kede det igen, lagde sig til Hvile under en Dragkiste i det yderste
Værelse indtil Dagens Frembrud Søndag Morgen og tiltraadte herpaa Vejen til sit Hjem, hvor hun ankom Søndag Aften.
Moderen, som man har mistænkt for at være Medvider, er ind
til videre paa fri Fod mod Kaution.

Udgravning på torvet 1944
Udgravningen fandt sted der, hvor man formoder at selve Set. Mathias
kirke har ligget, og man forventede at finde rester af denne, men der
blev ikke fundet bestemmelige rester. Alt syntes at være gravet op ved
tidligere lejligheder, således i 1817 og 1829 hvor fundamenterne af øst
enden og nordsiden blottedes, ogi 1861 da resten afdækkedes og torvet
reguleredes.
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Selv gravene på kirkegården, der har omgivet kirken, er der kun fun
det svage spor af, dog blev der i udgravningens østside fundet et par gra
ve der stod ret tydelige. Gravene lå bemærkelsesværdigt højt. Bunden lå
kun mellem 1,00 og 1,20 m under overfladen. Ligene syntes at være
nedlagt uden kiste i en meget smal udgravning, rimeligvis kun hyllet i
en ligdragt afklæde eller skind.
Udgravningen foretoges for at indrette et par beskyttelsesrum, der i
øvrigt ligger der endnu.

Torvehandel
Alle var i 1830’erne enige om at Snapstinget var gået meget tilbage. Ma
leren Martinus Rørbye skriver i sin rejsedagbog, at torvets fornemste ar
tikler var foruden fødevarer, lyngtorv, træsko og jydepotter.
Ligesom den dag i dag var lørdag torvedag og både Gammeltorv, Ny
torv og Hjultorvet var ofte gandske opfyldt med Mennesker og Vogne.

I Viborg Stifts Folkeblad 13. december 1920 findes en artikel skrevet af
skomager Hammershøj. Den giver et godt indtryk af, hvad der skete når
der var torvedag. En del af den er gengivet herunder.

Det at komme på Hjultorvet harfor mange været indbegrebet afat indtage en » Torveanretning« hos »Julie«. Den 4. juli 1985, hvor dette billede er taget, er den gamle
pølsevogns dage ved at være talte. Til venstre ses afløseren, en ny ottekantet pølsebod
placeret næsten, hvorfru Dragheims ottekantede bladkiosk lå.
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Hjultorvet blev før kødtorvet flyttedes dertil benyttet til salg af
tørv og lyng samt, hvad jeg husker fra min tidlige ungdom, træ og
trævarer såsom hjulfælge og træsko. Beboerne ude omkring Auns
bjerg, Duelund og andre nærliggende skove kom herind og solgte
opskåret træ til brug for landboerne. Salget foregik gerne om lør
dagen, og de øvrige dage var varerne anbragt rundt omkring i by
ens kældre.
Før Hjultorvets regulering foregik hele torvehandelen på Store
Torv. Der var liv og røre deroppe dengang. Håndværkerne stod
deroppe og solgte deres produkter. Der var skomagere, drejere,
rebslagere, sadelmagere og lærredhandlere. Disse sidste var nu et
folkefærd, som købte varer hos landboerne; vadmel, lærred, bol
ster, dynevår, hvergarn osv.
De stod på torvet og solgte, ligesom de også rejste til markeder
ne ude omkring i Jylland. De sidste jeg kan huske af disse lærred
handlere var skomager Thornings forældre.
Levnedsmidler af alle arter fandtes der også på torvet, og Viborg
havde i det hele taget, i lighed med Randers en meget stor torve
handel.
Også kødtorvet var stort. Der var indtil halvtres slagtere på tor
vet og landboerne mødte ofte med deres egne produkter.

Stadsdyrlæge Aksel Knudsen meddeler i beretning om levnedsmiddel
kontrollen for året 1956:
To slagtermestre forhandler endnu kød på Viborg Torv, men den
ne form for køddistribution skal iflg. bestemmelserne i sundheds
vedtægten ophøre 1. april 1958.

Torvets udseende
Den 23. maj 1870 oplyses i byrådets møde, at beboerne ved Hjultorvet
har indsamlet og indbetalt 234 Rdl. til brolægning af torvet, hvorpå by
rådet besluttede at lade arbejdet udføre.
Som det ses på nogle af de billeder der bringes i denne artikel, var der på
torvets sydside en række lindetræer. De var gamle og elskede, og deres
udseende og velfærd optog mange, hvilket fremgår af et inserat i Viborg
Stifts Tidende 18. juni 1891.
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Tillad mig, Hr. Redaktør i Viborg Stifts Tidende at rette en Fore
spørgsel til det ærede Beplantningsudvalg:
Er det nu den rigtige Aarstid til at beskjære Lindetræer ?
Finder Udvalget at det er en smuk Form, hvorved Kronen paa
Lindetræerne der staa paa Hjultorvet langs St. Mathiasgade, ere
tildannede, eller er det kun sket, for derved at tjene en enkelt
Mands Interesse ?
Er Udvalget ikke bange for, ved stadig at faa Kronen paa disse
Træer højere, at de under en Storm skulle vælte ?
Ved Torvets Brolægning bleve Rødderne meget blottede, saa
Træerne staa ingenlunde fast.
Kan Udvalget, naar den rigtige Aarstid er dertil, ikke finde An
ledning til at plante 2 Træer til i samme Retning?
Tænk paa de stakkels Grise om Lørdagen, som ellers maa staa i
det bagende Solskin istedetfor under skyggende Lindetræer. En
hver Forbigaaende vilde glæde sig over smukt formede Træer, og
især Deres ærbødige.
0.

6. maj 1903 drøfter byrådet rækken af lindetræer på Hjultorvet i anled
ning af et forslag om at de skulle fjernes.
Herunder bringes et uddrag af referatet fra mødet, bragt i Viborg
Stifts Folkeblad.

Andragende fra Beboerne paa Hjultorvet om Bibeholdelse af Træer
ne samme steds.
Om denne Sag udspandt der sig en længere Diskussion uden vi
dere Interesse. Saa vidt vi skønnede havde alle Forretningsdrivende
paa Hjultorvet underskrevet Andragendet med den Motivering, at
Landboerne »stod saa rart i Skygge naar Træerne bibeholdtes.«
Formanden foreslog at imødekomme Andragerne saafremt det
var muligt.
Thomsen konstaterede, at han ikke var blandt Underskriverne.
Lomholt holdt mere af de gamle Træer end saadanne Legetøjs
træer, som der findes oppe foran Kreditforeningen.
Haxthausen talte kun paa egne vegne. Han vilde anbefale Byraadet at blive ved den i forrige Møde tagne Beslutning, da det var
umuligt ellers at faa ordentlig brolagt.
Fr. Andersen sluttede sig til Haxthausen. Vi maa have Træerne
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Ugebladenes forsider og dagens nyheder studeres nøje i udstillingsvinduerne i Ca
thrine Dragheims ottekantede aviskiosk. Om manden på billedet vender ryggen til
kiosken, fordi en afspisesedlerne fortaller, at »Kvinder er de bedste billister«, vides
ikke.

bort, for at vi kan faa brolagt. Med hensyn til Adressen er denne
kun en Følge af, at de Næringsdrivende frygter for, at Grisehande
len skal flyttes bort fra Hjultorvet. Denne kunde der vist være en
Anledning til at forlægge andet Steds hen, da den afstedkommer
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slem Trængsel, idet Landboerne staar og handler med Grisene til
midt ud paa Gaden.
Borgmesteren mente ikke der var Trængsel, og en Betjent passede
stadig paa.
Jensen og Krogh holdt paa at Træerne burde fjærnes.
Beyer vilde gerne beholde Træerne. Kunde der ikke lægges For
tov paa begge Sider af Træerne, eller det modsatte Fortov gøres no
get bredere paa det andets Bekostning.
Haxthausen troede ikke, at det dobbelte Fortov var gennem
førligt.
Direktør Pedersen: Kan vi ikke lade Træerne staa, til Torvet en
Gang skal omlægges ?
En Stemme ytrede nogen Tvivl om, at Torvet blev ombrolagt i
nogen nær Fremtid.
Efter endnu nogen Forhandling vedtoges ved Afstemning at bli
ve ved den af Raadet i forrige Møde trufne Bestemmelse, altsaa
Træerne skal bort.
Den 22. maj vedtages det endeligt at fælde træerne. 4 medlemmer stem
mer imod.
I september 1937 tages de gamle toppede brosten på torvet op, og
der laves en ny brolægning med ensartede sten over hele torvet.

I august 1954 besluttede fru Cathrine Dragheim at opgive kiosken på
Hjultorvet og meddelte, at den ville blive revet ned omkring 1. oktober.
Købmand Anton Andersen, Skivevej, købte bygningen for at ville gen
opføre den som lysthus, men opgav tanken, da kiosken var for brøstfel
dig, og bygningen blev i stedet for overdraget til produkthandler Knud
Damgaard, der begyndte nedrivningen 3. december 1954.

Morvilles statue
Foran Stiftsmuseets bygning på Hjultorvet står en statue af Georg Mor
ville, modelleret af Ludvig Brandstrup.
I 1906 søgte en komité, bestående af jyske medlemmer at skaffe mid
ler til at rejse en statue af en af Hedeselskabets skabere og en af Viborgs
prominente borgere. Indsatsen lykkedes, og den 16. oktober afsløredes
statuen i strålende sol og med et dejligt mildt vejr. Kammerherre Lütti
chau og Georg Morvilles søn, skovrider Georg Morville, talte, og borg43

Statuen af Georg Morville, mens den endnu stod midt på torvet.

mester Tolderlund takkede på byens vegne. En smuk kantate med tekst
af adjunkt Lumholt og sat i musik af domorganist Foss blev sunget af
Håndværkerkoret, ledsaget af hornmusik.
Statuen stod først midt på torvet, men ved afsløringen af mindes
mærket for kammerherre Christian Ditlev Lüttichau, en anden af He
deselskabets store mænd, flyttedes den op på sin nuværende plads.
Ludvig Brandstrup var født i 1861 og blev uddannet snedker før han
slog sig på kunsten. Han er bl.a. kendt for rytterstatuerne af Christian
9. i Slagelse og Esbjerg. Han døde 13. maj 1935.
44

Trykte kilder
Bjarne Alsinger: Rundt i gaderne, Viborg 1983
Daniel Bruun: Slægts- og barndomsminder fra Viborg-egnen, København 1925
Dam og Schaffer: De danske apotekers historie bd. 3,5,6, København
Harald Ditzel: En kunstner i svøb, Viborg 1971
Dragsbo, La Cour og Rung: Jævnføringsregister over Viborg købstads matrikelnumre
1682-1974, København 1976
Eilstrup, Nielsen og Rasmussen: Vore gamle herregårde, København 1976
Christian Erichsøn: Viborg Byes beskrivelse, København 1727
A. Fabricius: Illustreret Danmarkshistorie, København 1915
Gunnar Hansen: Tjele, Hammershøj 1982
Johan Hvidtfeldt: Gennem Blichers land til bispestaden Viborg, Viborg 1955
Hans Krongaard Christensen: Middelalderbyen Viborg, Viby 1987
Erik Kjersgaard: Danmarks Nyheder, København 1978
Andreas Christian Krog: Samlede efterretninger om Viborg Bye i ældre og nyere Tider, Vi
borg 1779
Arne Lilholt: Kan De huske -? bd. 1, Viborg 1980
Arne Lilholt: Kan De huske -? bd. 2, Viborg 1981
Arne Lilholt: Kan De huske -? bd. 5, Viborg 1985
Arne Lilholt: Viborg og Omegns Hotel og Restauratør-Forening, Viborg 1946
William Mollerup: Adel, By og Borger, Viborg 1976
Hugo Matthissen: Tjele, København 1958
M. Hjorth-Nielsen: Danske procuratorer 1660-1869, København 1935
Albert Olsen: Historiske Meddelelser om København
3. rk. bd. 3, København 1939
Helmuth Spanggaard Pedersen: Viborg under besættelsen, Viborg 1971
P M. Rørsig: De store ildebrande i Viborg, Viborg 1926
O. K Rørsted og E. Kløve: Vogt lys og ild, Viborg 1969
Aage Schaffer: Viborg Svaneapotek 1573-1923, Viborg 1923
P Severinsen: Viborg Domkirke, København 1932
Otto von Spreckelsen: Morvilles gård, Viborg 1961
Otto von Spreckelsen: Viborg by’s Borgerbog 1713-1860, Viborg 1955
Otto von Spreckelsen: Viborg by’s gadenavne, Viborg 1962
Otto von Spreckelsen: Viborg vandring, Viborg 1950
J. Pedersen-Thjorring: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi bd. 4, Aalborg 1873
J. P Trap: Danmark bd. 4, København
M. R. Ursin: Stiftsstaden Viborg, København 1849
Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg: Viborgs brand 1726, Viborg 1976
En Dansk Præste og Sognehistorie 1849-1949, København 1954
Viborg Købstads Historie, København 1940

Poul Nørbak, født 1949, maskintekniker og værkstedsassistent.
Adresse: Kirkegade 23, Rødding, 8830 Tjele.

45

Paul G. Ørberg

Mecanicus Søren Vistoft
og hans slægt
En særegen personlighed på Viborg-egnen i forrige århundrede

Det hænder i historien at en personlighed, måske en hel slægt, ligesom
træder ud af den grå og temmelig ensartede masse - anonymitetens fol
kedyb kunne man godt sige - og ved sin begavelse, sit særpræg og sin
indsats får betydning for en egn og kommer til at sætte sig varige spor.
En sådan bemærkelsesværdig, men i dag alligevel næsten glemt slægt og
personlighed fra Viborg-egnen er emnet for denne artikel.

I slutningen af 1700-årene residerede sognedegn for Rind og Vinkel
menigheder Søren Laursen Wistoft og hans kone, Ane Marie Sørens
datter fra Asmild, i degneboligen i Vinkel, som var bygget i 1741 som
nabo til kirken; Anne Marie var Sørens anden kone, den første var død
efter et års ægteskab i 1792. Navnet Wistoft er egentlig navnet på Vis
toft sogn på Mols, som Søren Laursen stammede fra1.
Han var født i 1754 som søn af en fæstebonde under Vistoftgård
gods, senere Rødegård, men må på grund af usædvanlige anlæg være
blevet holdt til bogen. I 1783 fik han fripas fra godset af ejerinden,
Christiane Ulrica de Hauch, og hun skal også have givet ham hjælp til
hans uddannelse, men nøjere besked om hvordan den formede sig, har
vi ikke. Hun giftede sig i 1783 med Erik de Jespersen på Skaungård i
Vindum sogn2. 29. juli 1789 blev han af konferensråd H.H.Lüttichau
til Tjele kaldet til skoleholder i Nr. Vinge; men allerede to år efter kun
ne han flytte til det bedre embede i Vinkel-Rind. Det var Erik dejesper
sen, som havde kaldsretten, og den 21. januar 1791 undertegnede han
Søren Vistofts kaldsbrev som sognedegn i Vinkel-Rind 3.
Den 30. juli 1796 fødte Anne Marie sit andet barn, som ved dåben fik
samme navn som faderen, Søren. Det første barn, født i 1794, var en
datter, Anne Kathrine.
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Denne Søren Wistoft- eller Vistoft - skulle vise sig at være en sjælden
alsidig begavelse, netop en mand af en sådan støbning, at han har sat sig
spor, som endnu bemærkes. Der var yderligere tre sønner i ægteskabet;
en døde som barn, mens de to andre blev seminarieuddannede og skole
lærere. Det er lidt af en gåde, hvorfor den ældste søn ikke også fulgte
den vej og blev regulært uddannet som lærer.
Han må have været en dygtig elev i faderens skole, for allerede i 1810
møder vi ham som skolelærer i 0 og Overviskum, Viskum sogn - da
han kun er 14 år gammel! I de to afsides beliggende landsbyer blev der
holdt såkaldt omgangsskole, dvs. at der ikke fandtes nogen skolebyg
ning, men undervisningen foregik på skift rundt i hjemmene, hvor

Kristi åbenbarelse for apostelen Peter. Maleri afSøren Vistoft i Vejrum kirke.
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lærerne også fik kost og logi, foruden en lille kontant løn. Lærerne var
netop ofte store drenge eller folk, der søgte en vinterbeskæftigelse, og de
lejedes for det meste af beboerne for en vinter. Søren Vistoft må have
gjort det godt, for han underviste i de to landsbyer i syv vintre, fra 1810
til 1817, og i tre somerperioder, fra 1812 til 1814, assisterede han skole
lærer Jens Nørgaard i Vejrum. Nørgaard arbejdede også som snedker, og
hos ham lærte Søren begyndelesgrundene i snedkerprofessionen, en ud
dannelse han fortsatte i otte år, samtidig med at han også lagde sig efter
maler- og tømrerarbejde. Det resulterede i en bevilling som snedker i
Lee sogn udstedt den 18. november 1822.4 Et par år senere flyttede Vis
toft til 0 som snedkermester.

Men Søren Vistofts evner rakte videre end til landsbyhåndværkerens.
Sognepræst for Lee-Hjorthede-Hjermind pastorat var på denne tid fra 1797 til 1857 - den bekendte Hans Bjerregaard. Præsten må være
kommet til at sætte pris på den dygtige håndværker, og det førte til, at
han introducerede ham for sin søster, der var gift med godsejeren på Viskumgård, Hans Juul. Det var på denne gårds jorder, at Bjerregaard om
kring 1800 havde foretaget de første skovplantninger, et speciale han si
den blev vidt berømt for\ Måske har godsejerparret også haft kendskab
til Søren Vistofts alsidige evner allerede fra hans skolelærertid i sognet.
Det var i hvert fald en mand, man kunne bruge.
Hans Juul ejede både Viskum og Vejrum kirker, som han ønskede at
udstyre med nye altertavler og alterbilleder, helst uden at det blev alt for
kostbart. Det måtte være en opgave for Vistoft! Og Vistoft gik ikke af
vejen for at arbejde både som træskærer og kunstmaler. Maleriet i Vej
rum kirke af Kristus, der åbenbarer sig for Peter, kan endnu ses på ski
bets vestvæg under orgelpulpituret. Det er efter vore begreber vel nok
noget sødladent, men utvivlsomt til alles tilfredshed dengang, og under
alle omstændigheder af en ganske forbavsende kvalitet, når man betæn
ker, at det er udført af en ulærd mand.6
Men Vistoft fik endnu en, stor og fornem, opgave af Bjerregaard-familien. I juni 1826 havde kong Frederik VI på en Jyllandsrejse beæret
både præstegården i Hjermind og Viskumgård med dens skovplantnin
ger med et besøg. Denne enestående begivenhed skulle der sættes et
uforgængeligt minde over i form af to stenstøtter eller obelisker, den ene
i præstegårdshaven i Hjermind, den anden på bakken midt i Viskum
Vesterskov, og her fik Søren Vistoft, uden at have forsøgt sig før, en op
gave som billedhugger! For det drejede sig ikke blot om at forme gran i t-
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støtterne og hugge indskrifter; obelisken i Viskiim skulle også forsynes
med en medaljon af marmor med et portræt af kongen i relief. Billedet
er i dag noget medtaget af tidens tand, men man genkender kongens
træk, og arbejdet vakte i samtiden bifald.7
På bagsiden af stenen i Viskum har St.St. Blicher forfattet indskrif
ten:

Du staar her Sten, naar vi og hver foraides,
Du kjendte, elskte den, for hvem du her er sat.
Du staae her da om sidste Træ endfældes,
og Lunden synker hen i evig Glemsels Nat.
Nederst på soklen står, på begge stenstøtterne, med store bogstaver:
ForfærdigetafS. Vistoft.

Inden længe skulle Søren Vistoft imidlertid få et helt nyt virkefelt.
På Viborg-egnen, nærmere bestemt i Asmild-Tapdrup sogne, havde
der i løbet af 1820’erne udviklet sig noget, der efter tidens målestok
godt kan kaldes et industrielt eventyr. Det var den unge, energiske Jo
hannes Ivar Bruun, der havde været hovedmanden bag udbygningen af
klædefabrikken i Bruunshåb til et moderne industrianlæg, som var ud
styret med de nyeste og bedste maskiner til kartning, spinding, vævning
og valkning foruden farvning og stoftryk. Drivkraften var naturligvis
vandet, som udnyttedes af to vandhjul. I 1828 beskæftigede anlægget
112 mennesker.8
I 1829 blev Vistoft hentet til Bruunshaab af Johs.Ivar Bruun. Den 2.
august blev han ansat som maskinmester på klædefabrikken; han beteg
nes også som mechanicus. Ved de mange karte- og spindemaskiner,
vævestole og vandhjulene med drivremme og udvekslinger var der for
alvor brug for en mand med fingerfærdighed; at få ansvaret for hele det
te kompleks har ikke mindst på denne tid været et meget betroet hverv.
Vistoft blev endda med det samme sat til i 1829-30 at forestå indret
ningen af et uldspinderi i den fabriksbygning, som Bruun netop havde
ladet opføre og kaldt Vibæk ved udløbet af Spangsdal bæk i Nørreådalen.
I november 1832 overtog Vistoft bestyrelsen af Søndermølle ved åafløbet fra Viborg Søndersø, samtidig med at han beholdt stilligen som
maskinmester på Bruunshåb klædefabrik. Ved folketællingen i 1834 var
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Stenstøtten i Viskum Vesterskov til minde om kongebesøget i 1826. På soklen skim
tes Søren Vistofis navn.

folkeholdet på møllen: 1 møllersvend og 1 lærling, 1 drejer, 1 snedker
svend og en lærling, 1 kusk, 2 tjenestekarle og 2 tjenestepiger. Men det
groede under Vistofts hænder: I 1840 nævnes 1 bestyrer af maltgøreriet,
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1 snedker i maskinværkstedet, 1 maskinbyggersvend, 1 gørtlersvend, 1
lærling ved maskinværkstedet, 1 svend og en andensvend ved møllen, 1
avlskarl, 1 røgter, 1 møllekusk, kokkepige, stuepige og barnepige. Vis
toft havde nemlig, samtidig med at han flyttede ind på Søndermølle,
giftet sig, og sikkert gjort et godt parti. Han havde lært sin udkårne at
kende på Bruunshåb, hvor hun tjente som husjomfru for Johs. Ivar Bru
uns familie. Hun hed Elisabeth Pagh Klem og var født 24. april 1806
som datter af købmand Søren Klem (1771-1851) i Viborg og hustru
Kirsten Marie Hasselbalch (1775-1862), præstedatter fra Knebel og
søster til Frederik Hasselbalch, der var rektor på Katedralskolen fra
1814 til 1841. Rektoren og købmand Klem var forlovere ved bryllup
pet, som stod i Asmild kirke den 24. november 1832. Søren Klem hav
de taget borgerskab som købmand i 1799 og været rådmand i 1811.9
Det var således de bedre kredse i købstaden, som Vistoft gennem sit æg
teskab fik adgang til.
I årene fra 1834 til 1849 bragte Elisabeth Klem syv børn til verden,
som alle blev født i Søndermølle, tre drenge og fire piger, dog døde de
to ældste som små. I 1836 forpagtede Søren Vistoft Søndermølle, og
vandmøllen blev efterhånden suppleret med både en hollandsk vind
mølle og en mølle med såkaldt fransk sigteri. Endelig i 1838 blev Vis
toft selv grundejer, da han købte den gamle Subak vandmølle i Tapdrup

Subœk Molle, tegnet afNieoline Vistoft.
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sogn for der at starte en papirmølle med en tysk papirmager som mester
ved møllen.10 Papirfabrikken blev nedlagt efter en årrække, og i stedet
for blev der i 1853 indrettet et bomuldsmaskinvæveri i møllen, som be
skæftigede 14-16 arbejdere11. På Søndermølle var der i 1845 tre ma
skinbyggersvende, blandt dem Rasmus Schnevoigt, den senere bekend
te maskinfabrikant i Viborg, en lærling - det var Severin Vistoft, Sørens
nevø - fire »betjente ved møllen«, foruden husjomfru og to mandlige og
tre kvindelige tjenestefolk. I 1850 købte Vistoft Vibæk,12 men flyttede
først her til fra Søndermølle i 1855. Det blev altså fra da af i Tapdrup
sogn, at Søren Vistoft kom til at gøre sig gældende.
Søren Vistoft var nu forlængst en anset mand på sin egn. I 1844 var han
blevet valgt til sogneforstanderskabet i Asmild-Tapdrup kommune, og i
1848 opnåede han at indtræde i den rådgivende provinsialstænderforsamling i Viborg, hver ellers kun godsejere, præster og andre embedsmænd og enkelte bonderepræsentanter havde sæde. Møderne, der blev
holdt i Stænderhuset, som indtil det blev revet ned i 1871 lå klos op ad
Domkirkens nordside, varede ganske vist kun i ti dage - man stod jo
midt i et forfatningsmæssigt skifte fra enevælde til folkestyre - men Vis
toft fik da foruden de få møder deltaget i åbningsgudstjenesten i Dom
kirken for de stænderdeputerede og i diner’en hos den kongelige kommissarius, grev Sponneck.13
I 1854 blev Vistoft valgt til formand for sogneforstanderskabet, sva
rende til den senere sognerådsformand. Straks efter rejste forstanderska
bet det gamle krav om at få Asmild-Tapdrup gjort til et selvstændigt pa
storat; der kan ikke være tvivl om, at det er Vistofts fortjeneste at kravet
blev rejst, og at sagen dermed var sat på dagsordenen for tiden fremover,
selv om der skulle gå mange år, før spørgsmålet var løst.14 I 1861 blev
han desuden kirkeværge i Tapdrup. Netop samtidig kom der en ny lov
om kirkesyn, og der skulle anlægges en kirkesynsprotokol. Vistoft har
indledt Tapdrup kirkes protokol med en meget udførlig historisk rede
gørelse for kirkebygningen, skrevet med hans smukke og tydelige
håndskrift. Den er af særlig interesse, fordi den indeholder visse oplys
ninger, som kun kendes her fra.1'*

Vistofts energi og driftighed kom naturligvis også til at betyde noget for
Vibæk mølle. En annonce i Viborg Stiftstidende fra oktober 1856 illu
strerer foretagsomheden:
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Foranlediget ved den vedvarende bet. Stigning pâ Cacao, Vanille,
Sukker etc., seer jeg mig nødsaget til at forhøje Priserne paa min Cho
kolade m. 4 sk. pr. pd. fra d.d.
Vibæk v. Viborg, den 10de Oct. 1856.
S. Wistoft
Chokoladefabrikation blev det altså også til. Fløden fik Vistoft fra går
den selv og fra besætninger i omegnen, formene til chokoladen støbte
han selvfølgelig selv. Kakaobønnerne blev stødt i kværne af eget fabri
kat, og krydderikværne blev ligefrem et salgsprodukt; men i Vibæk blev
der også stillet egne kværne op til kanel, sennop og forskellige slags pe
ber. Gamle smed Holm fra Overlund kunne berette om, hvordan skyer
ne fra de mange kværne i møllen resulterede i en idelig hosten og ny
sen.16
Det uldspinderi, som Vistoft havde været med til at sætte i gang i
1830, opgav han straks han var blevet ejer af møllen17. Det blev noget
helt andet, som gjorde fabrikken i Vibæk noget nær landskendt, nemlig
maskinfabrikation. Vistoft grundlagde i ådalen landets første regulære

Søren Vistoft og hustru, Elisabeth Pagh Klem. Efter »Jul i Viborg« 1929.
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fabrik for landbrugsmaskiner. Og her fik hans opfindertalent rigtigt
spillerum, og alting blev fremstillet fra grunden aflige fra søm og skru
er til færdige svingplove, såmaskiner, kornrensemaskiner og vægte, som
altsammen blev efterspurgte produkter fra Vibæk.

Allerede i 1829 havde Søren Vistoft forsøgt sig som skribent. 1 »Vibor
ger Samler« offentliggjorde han en artikel »Om Linnedvaskning paa
Maskiner«. Det blev ikke til meget mere; først i 1867 fik han trykt et lil
le skrift på 36 sider: »Kæmpestenen i Ravnhule, Veirum Sogn«.
Men i juni 1835 står han som udgiver af et meget interessant værk.
Det drejer sig om et digt, som var blevet skrevet i anledning af hans og
Elisabeths bryllup i 1832. Forfatteren var skolelærer Niels Andersen i
Ålum, som siden 1824 var Søren Vistofts meget gode ven.18 Det var
ikke en bryllupssang, men et fortællende digt - og vel at mærke skrevet
på jysk. »Skalle Laust« hed det - den fulde titel var: »Faaklaaring og Beskryuels øuer et faala villela Gild« — og da Vistoft først havde fået det
trykt i 1835, blev det en sådan succes, at det måtte udsendes i en række
oplag.19
Skalle Laust var en original fra landsbyen Svinning i Alum sogn, en
lille mand med røde drankerøjne, som gik omkring i egnen og traktere
de sin violin og tiggede til livets ophold. Digtet fortæller om, hvorledes
Laust kommer ind til degnen i Alum ( dvs. Niels Andersen), som viser
sig at være i højt humør, fordi hans gode ven (dvs. Søren Vistoft) netop
samme aften skal giftes. Egentlig ville han gerne selv være redet hen for
at lykønske brudeparret, men i hvert fald vil han bede Gud bringe dem
lykke og velstand. Og minsandten om degnen ikke ender med at forære
Laust en rigsdalerseddel til et måltid mad og en skænk (skål) på brude
folkenes sundhed!
Laust er henrykt, men må love at bruge pengene fornuftigt, dvs. til at
købe madvarer for. På vej hjem forsyner han sig dog med en pot bræn
devin og drikker omgående en pægl. Hjemkommen med flasken væk
ker han begejstring hos konen og sønnen, han får at vide, at han er »den
villeste Mand, der æ imell Salling aa Raies«. Da han smider resten af
pengene på bordet, er de ved at tabe både næse og mund. Man får
skrabt et måltid sammen, men snart er flasken tom. Efter nogen disput
bliver resten af pengene omsat i en ny flaske, og det ender i et mægtigt
sviregilde, hvor konen går i gulvet. Og først da flasken er tømt til sidste
dråbe, kommer Laust i tanke om det løfte, han har givet degnen om at
drikke brudefolkenes skål. Han slår sig dog til tåls med, at han nok
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snart kommer en tur til Toftemarked i Viborg, og så vil han lægge vejen
om ad de nygifte: »saa ska mæ de samm’ di en Spilmand faa hør, som
ikki haar Mag’ i wor Ejn«.
St.St. Blicher skal have sagt om digtet, at han ville ønske, han selv
havde skrevet det. Blicher havde også på et tidspunkt et lille, håndskre
vet hefte på 72 sider, »Smaa poetiske Forsøg af N. Andersen«, til gen
nemlæsning og kvitterede med at indføre et lille vers på heftets første
side, hvor han siger, at digteren har rørt hans hjerte dybt med sin sang.
Det er vel tænkeligt, at dette kan have givet Blicher ideen til også at
samle sin jyske digtning i et særskilt værk, det, der udviklede sig til den
berømmelige »E Bindstouw« fra 1842.20
I Niels Andersens hefte har Blicher også læst Andersens hyldestdigt
til Søren Vistoft som mester for det tidligere omtalte stenmonument i
Viskum, det, som Blicher jo selv havde leveret indskriften til. Digteren
fortæller først om kæmpen, der ville knuse Vejrum kirke med en sten,
og sammenligner ham med Vistoft, der modsat havde arbejdet med at
forskønne kirken og forfærd i get altertavlen:
Begge tankte helt forskjellig:
Hiin en Kirkehader var.
Kirken var for denne hellig
Meer end een han smykked har.

Derpå skildres, hvordan Vistoft »med sikkert Kunstnerblik« »formed
den til Pyramide« og satte »gylden Krone paa dens Top«.
Hug han saa i Marmorplade
Dannerkongens Billed ud
Og paa Stenens ene Flade
Det indfatted, net og prud.
Og til den, der spørger om billedhuggeren da ikke må søges i Rom hvor Thorvaldsen dengang opholdt sig - svarer digteren:

Næsten maa det migfortryde
Du saa fjernt ham søge vil,
Manden er en arlig Jyde,
Rom han aldrig reiste til.
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Marmorplader med indskrift og reliefaf kong Frederik VI på stenstøtten i Viskum
Vesterskov.
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Ønsker du min Ven at vide
Navnetpaa den brave Mand:
Paa den ene Steenens Side
Du det sikkert finde kan.

Frygtsom, ydmyg og beskeden
Navnet paa den Kunstner god
Findes kan, men dybt forneden,
Paa bemeldte Støttes Fod.lx
Et andet digt af Niels Andersen blev utvivlsomt skrevet efter opfordring
af Søren Vistoft. Digtet er fra 1836 og hedder »Fabrikeier Johannes Ivar
Bruuns Minde«. Bruun, der jo var Vistofts dygtige arbejdsgiver, var død
midt i sit virke i januar 1836, kun 41 år gammel; alt tyder på, at de to
mænd i høj grad har værdsat hinanden, og det har ligget Vistoft på sin
de at kunne bidrage med et mindedigt, sandsynligvis ved afsløringen af
den gravsten, som endnu kan ses i Bruun’ernes store familiegravsted på
Asmild kirkegård. Digtet begynder sådan:

Et simpelt Alter stander her
AfVennehænder bygget,
Med Blomster srnaa det krandset er
AfSørgepilen skygget.
Det tolke skal vort tunge Savn
Og minde om det elskte Navn,
Som aldrig blandt os glemmes.11
Tilbage står at gøre nærmere rede for SørenVistofts familieforhold.
Moderen, Ane Marie Sørensdatter, døde i Vinkel i oktober 1818, fa
deren, Søren Laursen Vistoft, i august 1820. Ved skiftet efter ham blev
sønnernes broderlodder opgjort til 35 rbdl. 5 mark og 6 skilling.23
Sørens søskende var en ældre søster, Anne Kathrine, som blev gift
med skomager Otto Schuster i Vium, senere Daugbjerg, og de to yngre
brødre, der, som vi har set, blev lærere2’. Laurits (1798-1879) var lærer
i Lem i Salling fra 1836 til 1871. Han havde tolv børn, den ældste var
den Severin, som i 1845 var lærling hos Søren Vistoft i Søndermølle.
Han kom med i Treårskrigen og blev så hårdt såret i slaget ved Isted i
1850, at han nogle dage efter døde på et lazaret i Augustenborg uden at
have kunnet tale.25 Den yngste af brødrene, Jens Peter (1804-1896) blev
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først lærer i 0 - hvor farbroderen i sin tid havde været vinterlærer - se
nere i Lee fra 1828 til 1849; han endte som mølleejer i Tvis. En af hans
sønner, Jens Nicolaj Christian, blev en kendt forsikringsmand, venstre
politiker og folketingsmand.26
Af Sørens og Elisabeths fem levedygtige børn var den ældste en
dreng, Johannes Iver Bruun Vistoft, født 1838 - opkaldt efter faderens
arbejdsgiver, der, som nævnt, var død to år før. Han blev jernbanein
geniør, men omkom ved en ulykke i 1876 i forbindelse med bygningen
af jernbanebroen over Limfjorden ved Aalborg .
Der var endnu en dreng, Lauritz Schiødte (eller Schytte), der var født
1843 og blev uddannet hos faderen, og efter dennes død i 1870 drev
hans virksomheder videre, men døde allerede i 1879.
I 1841 var Anne Marie blevet født, og de to yngste var også piger, Ni
coline Jacobine født i 1845, og Methaline født 1849. Methaline blev
gift med klædefabrikant Rodskjer, Kjærs Mølle ved Aalborg. Marie og
Nicoline blev kendte skikkelser i Viborgs bybillede. De var begge ugifte
og boede sammen, og begge levede af at male og tegne og undervise. I
heftet »Jul i Viborg« 1929 har de to søstre givet en interessant skildring
aflivet i Vibæk i 1864 under den tyske besættelse.2 Artiklen hedder:
Den »slemme« Indkvartering, tyskerne var nemlig ikke så slemme endda,
og faderen blev faktisk gode venner med den tyske premierløjtnant.
Begge søstre kom højt op i årene, Marie døde i 1931 og Nicoline i
1939.

Mølleejer og maskinfabrikant Søren Vistoft selv døde i Vibæk den 30.
november 1870, 74 år gammel. Den 6. december bragte Viborg Stifts
tidende en længere nekrolog: »...Den afdøde havde ved sin forunderlige
begavelse i forskellige retninger, ved den dygtighed, hvormed han, ube
midlet, ved den tillid, han havde vundet, grundlagde og vedligeholdt en
smuk og nyttig virksomhed, skabt sig et såre agtet navn i en videre kreds
... Bramfri og hæderlig ved hele hans livsvandel, villig til at hjælpe, med
råd og dåd, var han overalt«.28
Hans kone Elisabeth drev virksomhederne videre sammen med søn
nen Lauritz, men da han var død i 1879 kun 36 år gammel, gav hun
snart op og solgte Vibæk til kommunen, som her indrettede fattiggård
og lokale til sognerådet. Elisabeth døde i Viborg i 1887, 80 år gammel,
og blev begravet ved sin mands side på Tapdrup kirkegård.
Vistoft-slægtens gravsted på Tapdrup kirkegård findes ikke mere, des-
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Mindetavlen over mecanicus Severin Christian Wistofi i Asmild kirkeskor.
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værre; det burde have været skånet. Men et synligt minde om slægten er
dog bevaret i pastoratet. På nordvæggen i koret i Asmild kirke hænger
en mindetavle over den Severin Christian Wistoft, der faldt i krigen i
1850; en tilsvarende tavle har hængt i Lem kirke i Salling29. Han kaldes
her mecanicus, og det er med god ret, for, som vi har hørt, var han net
op udlært hos sin farbroder, mecanicus Søren Vistoft på Søndermølle.
Vi kan godt lade denne tavle i Asmild kirke gælde også som et minde
om Søren Vistoft. Hans navn bør ikke være glemt i egnen omkring Vi
borg, allermindst i Asmild og Tapdrup sogne.
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Henning Ringgaard Lauridsen

Bruunshåb
— en by og dens indbyggere i 175 år

Der var engang en rig købmand, som havde tre sønner. Dem ville han
gerne hjælpe godt på vej, og derfor købte han et herligt gods med to
fine vandmøller. Den ældste søn fik de fortrinlige vandmøller, den
næstældste det smukke gods, mens den yngste måtte vente, til det blev
hans tur.
Sådan omtrent startede eventyret om Bruunshåb.
Den rige købmand var Bertel Bruun fra Fredericia. Året var 1809,
godset, han købte, hed Asmildkloster og de to vandmøller var Søndermølle og Ålemølle. De tre sønner var Johannes Ivar Bruun, født 1795,
hans et år yngre bror Peter Daniel Bruun og den yngste Mads Pagh
Bruun. Nu skal det straks siges, at Bertel Bruun faktisk blev beriget
med ikke færre end 8 sønner og 5 døtre, men kun de tre kom til at spil
le en rolle for Viborgegnen, og for Bruunshåbs vedkommende i særde
leshed Johannes Ivar og Mads Pagh. Derfor skal historien om Bruuns
håb starte med fortællingen om slægten Bruun.

»Den store plan om klædefabrik i Aale Mølle«
Købmand Bruun havde tjent mange penge på handel og skibsfart. Nu
begyndte han også at interessere sig for industri. Vi er tilbage i indu
striens barndom, hvor vandkraften var den eneste stabile energikilde,
og derfor holdt Bruun udkik efter et mølleanlæg, der havde den for
nødne kapacitet. Blikket faldt på Asmildkloster med de to mølleanlæg,
idet mølleåen på sin snoede vej gennem det maleriske lyng- og krat
klædte landskab mellem Søndersø og Nørreåen har et fald på hele 7
meter. Denne stump vandløb kunne gøre nytte i industriens tjeneste,
og da Asmildkloster Gods kom på auktion i 1809, var Bertel Bruun
ikke sen til at byde godset ind for 37.000 rigsdaler.
Perspektiverne for en klædefabrik ved mølleåen blev grundigt vurde
ret i de næste år. Fredericia-købmanden så gerne sin søn Johannes fore62

Asmildkloster gods, der blev købt afBertel Bruun i 1809, blev vel primært erhvervet
på grund afgodsets to betydelige vandmøller ved Søndermølle à. Hovedgården blev
dog hjemsted for en gren af Bruunslægten i tre generationer. Bygningen brændte i
1907. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune.
stå opbygningen, men først skulle han have en ordentlig uddannelse.
Som 16-årig rejste sønnen derfor til København for at studere kemi,
botanik, fysik, teknologi og bogholderi. Så skiftede han nogle år mel
lem Fredericia og Viborg. I Fredericia varetog han den daglige drift af
faderens tobaksfabrik, og i Viborg havde han tilsyn med klædeproduk
tionen i Viborg Tugt- og Manufakturhus, men gjorde sig også over
vejelser om mulighederne ved Åle Mølle, hvor der foreløbig lå et valke
ri, som behandlede klæder fra tugthuset. Ude i den store verden var in
dustrien imidlertid langt mere avanceret, og derfor rejste Johannes Ivar
i foråret 1819 til Centraleuropa for at studere moderne klædeproduk
tion. Han besøgte Hamburg, Berlin og Bøhmen og vendte hjem, med
bringende masser af inspiration og gode kontakter. I foråret 1820 fin
der vi den nu 24-årige Johannes Ivar tilbage i Aale Mølle, klar til at ska
be sit livsværk - Bruunshåb Klædefabrik - der også blev grundlaget for
Bruunshåb som by.
Efter tidens målestok skabte Johannes Ivar i de følgende år et impo-
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nerende fabriksanlæg. Fabriksbygningen tog det et års tid at bygge. Så
skulle de store møllehjul gøres klar, hvorefter han installerede datidens
mest avancerede spinderimaskiner, som han havde bestilt hjem fra Ber
lin. Næste sommer byggede han et farveri, mens valkeriet blev udvidet.
Anlægget kom også til at omfatte pakhuse og magasiner, tørvehus, uld
vaskeri, smedie og snedkerværksted foruden herskabsbolig og boliger
til håndværksmestrene.
Det store industrikompleks kostede store pengesummer, og her stod
faderens pengepung åben. Gamle Bertel Bruun skød ialt 85.000 rigs
daler ind i foretagendet, - et ganske imponerende beløb efter datidens
forhold. Til sammenligning kan tjene, at den lille herregård Skovsgård
i Tapdrup kostede 5.000 rigsdaler, da Johannes Ivar købte den i 1830.
Foruden bygninger og maskiner skulle der så indkøbes råvarer, dels jysk
uld, som han købte hos midtjyske hedebønder, dels finere spansk uld,
som han fik via importører. Den 27. juli 1821 oprandt så det store øje
blik, hvor Johannes Ivar Bruun kunne koble maskinerne på de store
vandhjul og sætte fabrikken igang.
Nede i købmandsgården i Fredericia gik den gamle skibsreder og fry
dede sig. Bertel Bruun var yderst tilfreds med at de mange rigsdaler
blev omsat til et driftigt industrianlæg i hænderne på sin evnerige søn.
Derfor ønskede han slægtsnavnet knyttet til stedet og søgte i den an
ledning kong Frederik den Sjette om tilladelse til, at Aale Mølle og
bondegården Holmgård for eftertiden skulle benævnes Bruunshåb. Til
ladelsen blev underskrevet af kongen den 4. oktober 1822 og det kgl.

Den første klædefabrik i Bruunshåb. Bygningskompleksetfindes malet på en thekop,
som fortsat er i familiens eje. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune.
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dokument blev derved byen Bruunshåbs officielle dåbsattest. To år se
nere, en sommerdag i 1824, viste Hans kongelige Majestæt ligefrem
byen og Bruunerne den ære at besøge stedet.

Bønder på fabrik
Helt uden problemer forløb starten dog ikke for den unge fabrikant.
Især havde han besvær og hovedbrud med at finde kvalificeret arbejds
kraft.
Med de faguddannede mestre, der skulle lede de forskellige afdelin
ger, gik det meget planmæssigt. Valkemesteren, spindemestrene, dug
magerne og farvermesteren hentede han i Neumünster i Holsten, i Fre
dericia og i andre større byer. Men hvem skulle passe spindemaskinerne
og vævene og befolke valkeriet og farveriet? I Midtjylland var der jo in
gen arbejdere på det tidspunkt, som nogensinde havde set en fabrik
med mekaniske maskiner. På disse kanter boede kun hedebønder og
fattige husmænd, og Bruuns henvendelser i Viborg by var nytteløse.
Det var åbenbart under håndværksfolks værdighed at arbejde på fabrik.
Et tidligere forsøg med at beskæftige straffefanger fra Viborg Tugthus i
valkeriet på Åle mølle havde også kun givet ærgrelser.
Johannes I. Bruun gjorde dog forsøget med at ansætte lokale bøn
derkarle. Han kunne bare ikke holde på dem. Til nød mødte de på ar
bejde i vintermånederne. De gik trods alt indendøre i de lune fabriks
lokaler. Men så snart foråret brød igennem med fuglesang og grønne
enge, ja så stak arbejderne af. Disse hedebønder, der alene var vant til at
passe kreaturer og dyrke jorden, kunne ikke trives med det ensformige
indendørs arbejde ved maskinerne fra kl. 5 morgen til 8 aften. Her var
med andre ord tale om et sandt kultursammenstød mellem naturens
mennesker i den traditionelle bondeverden, hvor naturens rytme be
stemte dagligdagens gøremål, og så den nye industriverden, hvor ma
skinerne og uret fastlagde arbejdsdagen.

Huguenotter og preussere
Hvad skulle Bruun gøre i den situation? Han vendte blikket mod Fre
dericia og mod udlandet. Fredericia havde dengang status som fristad,
hvilket betød, at flygtninge og forfulgte folkeslag rundt i Europa kunne
få tilladelse til at slå sig ned her for at drive virksomhed. Bl.a. havde
byen mange jødiske familier og en stor koloni af håndværkere, der til-

65

hørte de franske huguenotter, dvs. det franske trossamfund af refor
merte, som var fordrevet af de katolske magthavere i Frankrig. Disse
mennesker havde lært at tilpasse sig nye forhold, og det lykkedes da
også Bruun at få flere familier herfra til Bruunshåb.
Fra den lille fabriksby Ziillichau i Ostpreussen hentede han en an
den koloni af fabriksarbejdere. Han bekostede rejsen og opførte arbej
derboliger langs vejen mod Subæk til ti tyske familier, ja, kaldte endda
bebyggelsen for »Ny Ziillichau«. De preussiske familier leverede ud
mærket arbejdskraft, idet de kom direkte fra en klædefabrik, men des
værre for fabrikanten fik de hjemve efter en tid. Han havde ellers en af
tale med sognepræsten i Asmild-Tapdrup om at denne prædikede på
tysk én gang om måneden af hensyn til de udenlandske arbejdere.
Den udenlandske arbejdskraft gjorde det imidlertid ikke alene.
Bruunshåb Klædefabrik ekspanderede kraftigt i 1830rne og konkurre
rede med Greis Klædefabrik og klædefabrikken i Brede nord for Kø
benhavn om at være Danmarks største. Johannes Ivar fandt da også
frem til en ideel løsning. Han begyndte at bygge arbejderhuse rundt
om fabrikken og langs vejen mod Viborg. Alle husene blev tillagt et
stykke hedejord med plads til et par husdyr. Husene befolkede han
med børnerige familier. Han havde nemlig erfaret, at vanskelighederne
ved oplæring af dansk arbejdskraft ville løse sig ved at »børn tillæres i
vore fabrikker«. De enkelte familier fik da et hus, hvor faderen kunne
passe jorden og ellers arbejde ved egnens landbrug, mens moderen gik
hjemme og passede de mindste børn. I stuen stod dog en væv, hvorved
hun i ledige stunder kunne forarbejde klæde og derved være underleve
randør til klædefabrikken. Børnene fik til gengæld arbejde på fabrikken
allerede i 7-8 årsalderen, og da de aldrig havde prøvet andet, blev de en
meget stabil arbejderstab. I de første tre årtier arbejdede der omkring
35-40 børn under 14 år på fabrikken, hvor de enten sorterede uld eller
passede maskinerne. Arbejdsdagen var typisk mellem 12 og 14 timer,
dog med sammelagt 27: timers pause.

Bag brune bakker boede ...
De første indbyggere i Bruunshåb var altså en blandet skare af familier
fra nær og fjern. Arbejderhuse begyndte at skyde op langs vejen mod
Søndermølle. En anden koloni lå langs vejen mod Vibæk og helt ud
mod Randrup Vase lå der enkelte huse. De fleste byggede Johannes I.
Bruun og dennes efterfølger, Mads Pagh Bruun. Derfor fik alle husene
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navn efter medlemmer af den store Bruun-slægt. Eksempelvis »Danielshede«, »Mariehede«, »Paghslund«, »Magdalenelund«, »Mineshe
de«, »Christianelund« og »Johanshede«.
Fabrikshusene var alle små eller de var langstrakte, så flere familier
kunne bo i samme hus. De tre første huse var i 1er og lyng, dernæst byg
gede Johannes Ivar Bruun seks i bindingsværk, mens de nyere fabriks
huse var grundmurede. De første huse var på 70-80 m2, og to familier
delte oftest et hus, så hver familie havde 35-40m2, fordelt på en stue, et
kammer og et ildsted ved den fælles skorsten. Kun tre af de større fa
briksboliger er bevaret i dag. Det er de to lange hvide huse langs Vin
kelvej, samt huset, hvor købmanden har indrettet sig. Hver af disse
bygninger var beboet af 3-4 familier.
I 1835 arbejdede 223 mennesker på Bruunshåb Klædefabrik, og det
er egentlig tankevækkende, at den midtjyske tekstilindustri er opstået
på basis af flygtninge, indvandrere, fremmedarbejdere og børnearbejdere. Det første bysamfund i Bruunshåb var med andre ord en forunder
lig blanding af fremmede og lokale. Dør om dør boede Louis Cotrier
fra Leipzig med Johan Thiemann fra Düsseldorf og Isak Deleuran og
Hans Henrik Løhde fra Fredericia. Düring, Brix og Seuftleben var også
født i Fredericia, men havde som Deleuran franske aner, mens andre
kom fra Sverige, Holsten eller Polen. Navne som Lars Kvols og Niels
Mønsted afslører den lokale rekruttering af børnerige familier, og
Knud Jensen og Bertel Hansen er lige så gode danske navne. Alle er de
nævnt i folketællingen i 1845, men der er vist ingen tvivl om, at det
omkringliggende bondesamfund så med skepsis og undren på de man
ge fremmede mennesker i den nye og hurtigt voksende industriby
Bruunshåb. I dette pionérsamfund med de mange forskelle i tungemål
og kulturbaggrund var der ingen fælles landsbytraditioner at bygge på.
Det fælles var fabrikken.
Mon ikke der iblandt bønderne i Asmild og Tapdrup herskede en vis
modvilje og knurren? Hvad skulle de her, alle disse mennesker, hvoraf
nogle endda talte et andet sprog og havde fremmedartede navne og un
derlige vaner. Og hvis nu fabrikken gik rabundus, så ville disse mange
småkårsfolk sikkert falde sognet til byrde!

Bruunerne og klædefabrikken
Bruunshåbs grundlægger, den unge fabrikant Johannes Ivar Bruun var
en yderst foretagsom mand.
67

Maren (Marie) Bruun
(1804-1882), der blev
gift: med Johannes Ivar
Bruun i 1826, flyttede ef
ter agtemandens død i
1836 til København sam
men med de tre børn.
Skønt Maren kom ud af
»simpel bondeslagt« vandt
hun stor respekt i Bruunfamilien på grund afsin
begavelse og sine menne
skelige kvaliteter. Foto:
Lokalhistorisk Arkiv for
Viborg kommune.

Straks efter at fabrikken stod færdig, gik han i gang med at udvide
farveri og stoftrykkeri. Landbruget på den anden side vejen fik han
også sat skub i, og i 1824 flyttede han teglværket fra Asmildkloster og
placerede det lidt sydøst for fabrikken. De vanskelige transportforhold
til og fra Bruunshåb forsøgte han i 1829 at løse ved pramfart på
Nørreåen. Sammen med to købmænd i Viborg købte han prammene
»Bruunshåb« og »Vestfareren« for med dem at sejle korn og klæde til
Randers havn og fragte råvarer med retur. Året efter anlagde han en la
deplads ved åen neden for Vibæk, idet han kort forinden havde købt
den lille herregård Skovsgård. Vibækken stemmede han op og på den
nye mølle indrettede han en lille filialfabrik med tre kartemaskiner. På
en del af Skovsgårds jorder langs bækken plantede han 14.000 løvtræer,
som i dag er vokset til en smuk skov. Ved Søndermølle byggede han en
vejrmølle og Søgård blev indrettet med vævestuer.
Bruunshåb Klædefabrik blev i løbet af få år en af de største og mest
moderne i landet. Greis Mølle klædefabrik i Greisdalen ved Vejle og
Modewegs Klædefabrik i Brede ved Mølleåen nord for København
konkurrerede i 1830rne og 40rne om at være størst. Alle steder var der
rigelige vandmængder til fortsat at kunne øge mekaniseringen.
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Også privat tegnede fremtiden sig lys for Johannes Ivar. På Asmild
kloster tjente en ung gårdmandsdatter, Maren Jacobsdatter fra Vejrum.
Hende forelskede den unge fabrikant sig i, skønt der nok ikke her var
tale om et parti, som forældrene umiddelbart fandt ideelt. Pigens fo
rældre havde ikke den store tiltro til disse fine nymodens industrifolk,
mens købmandsslægten fra Fredericia nok fandt en bondepige under
deres stand og klasse. Men Johannes Ivar ville have sin Maren, og der
for blev hun sendt to år i huset hos en slægtning, nemlig præsten Niels
Bruun i Spentrup, for at lære pæne manerer. Her blev parret også viet
den 12. maj 1826 af Niels Bruuns efterfølger, Steen Steensen Blicher.
Ægteparrets første barn, Magdalene blev født 1827. Samme år døde
gamle Bertel Bruun, og Johannes Ivar Bruun blev eneejer af klædefa
brikken. Aret efter kom Kirstine Marie til verden, og da det tredie barn,
som fødtes i 1830, var en dreng, blev han naturligt nok kaldt Bertel ef
ter sin bedstefar. Forældrene drømte vel om, at den lille Bertel skulle
vokse op og engang overtage fabrikken. Det kom han også til, men un
der andre betingelser end nogen havde ønsket, idet Johannes I. Bruun
pludselig døde i januar 1836, kun 40 år gammel.
Nu blev det Mads Pagh Bruuns tur. Den yngste af brødrene blev af

Mads Pagh Bruun, der
overtog ledelsen afklæde
fabrikken i 1836, var gi
vetvis en fremsynet indu
strimand. Han havde stu
deret handel og industri
forhold i England og den
rejselystne mand havde
også besøgt Sydeuropa og
Nordafrika. Hans hoved
indsats som erhvervsmand
og politiker kom til at lig
ge i Århus, hvortil han
flyttede efter afskeden med
Bruunshåb. Foto: Lokal
historisk Arkiv for Viborg
kommune.
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Bruun-slægten udset til at føre fabrikken videre. For at sikre enken og
arvefølgen overgik virksomheden til interessentskabet »Johannes I.
Bruun« - ejet af enken Maren Bruun og Mads Pagh, men der skulle
ikke gå mange år, før vanskelighederne begyndte ar vise sig. Konkur
rencen inden for klædeproduktion skærpedes. Først kom truslen fra
Neiimunster i Holsten og fra midten af 1800-tallet fra nye klædefa
brikker i en række større danske byer. Kjær Mølles Klædefabrik i Aal
borg, Brandts Klædefabrik i Odense, Brede nord for København og fle
re andre benyttede de nye dampmaskiner som trækkraft i produktio
nen. Dampmaskinerne viste sig snart at være vandkraften overlegen, og
den helt store fordel var, at klædefabrikkerne nu kunne opføres i byer
ne, tæt ved jernbaner og havne.
Mads Pagh forsøgte at svare igen. I 1839 hævede han mølledæmnin
gen for at udnytte vandkraften maksimalt. En ny fabriksfløj med nye
maskiner stod færdigt året efter, men i 1842 ramte ulykken. En vold
som brand raserede den ældste fabriksbygning og en sidebygning, og
selv om fabrikken var forsikret, betød produktionsstoppet et stort tab.
Pagh fortsatte imidlertid investeringerne, idet han købte Sejlgård ved
Silkeborg. Egentlig ville Bruunerne helst have fingrene i Silkeborggård
på grund af den rigelige vandkraft i Gudenåen, men til familiens store
fortrydelse snuppede Drewsen den for næsen af dem og indrettede sig
med papirfabrik. I stedet gik Pagh i gang med at stemme åløbet op ved
Sejlgård, men få dage før arbejdet var færdigt, styrtede dæmningen
sammen. Tabet sved, og nu sadlede han om, idet han købte Jægergår
den i Århus og anlagde en filialfabrik her, baseret på dampkraft. »Ny
Bruunshåb« kaldte han fabrikken, og i en del år blev ulden kartet,
spundet og farvet i Bruunshåb, hvorefter vævningen og færdigbehand
lingen foregik i Århus. Arbejdsdelingen virkede dog ofte usmidig og
især var transporten yderst besværlig. Meget tyder da også på, at Mads
Pagh Bruun rumlede med planer om gradvist af afvikle fabrikken i
Bruunshåb.
Bruun-slægten ville det anderledes. Mads Paghs baggrund var en
handelsuddannelse og et længere varende ophold i bla. England. Han
var den moderne liberalist og industrimand i oposition til den mere
gammeldags patriarkalske holdning, som havde kendetegnet faderen
og de ældre brødre. Det var imidlertid den gamle ånd, som fortsat præ
gede familien. Her ville man ingensinde opgive Bruunshåb og de for
pligtelser, familien følte at have over for fabrikken, byen og arbejderne.
Mads Pagh blev bedt om at forlade interessentselskabet, og i stedet blev
70

Bruunshåb Klædefabrik, som den så ud i 1907, to år for branden. Stativerne ud til
landevejen blev brugt til tørring af klædet. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg
kommune.

ledelsen af klædefabrikken overladt til unge Bertel Bruun og dennes
svoger, Frederik Plum Bruun. De overtog en virksomhed, som havde
ganske moderne tekstilmaskiner og en stabil medarbejderstab. På mi
nussiden talte fabrikkens uheldige placering i forhold til jernbanenettet
og havnene, samt det at energiressourcerne var udnyttet fuldt ud. Det
gjorde naturligvis ikke sagen bedre, at de to unge fabrikanter ikke ejede
de store pengebeløb til nye investeringer. Ulykkeligvis døde også Frede
rik Plum allerede i 1863. Endnu en enke med en større børneflok skul
le forsørges af klædefabrikkens pengekiste, som langt fra hvert år fik
tilført de store pengebeløb, idet det i perioder var så som så med over
skuddet. Et kik i regnskaberne viser tydeligt, at udgiftssiden ikke alene
var tynget af lønninger og råvareindkøb, men i høj grad også af de
løbende udbetalinger til interessenter og andre familiemedlemmer i
den store Bruun-slægt.
Fabrikkens stagnation betød naturligvis, at Bruunshåb også stagne
rede. Arbejdsstyrken på klædefabrikken var i 1872 helt nede på 53 faste
arbejdere og 4 daglejere. Af andre arbejdspladser i nærheden var der
teglværket og Søndermølle, som Bertel Bruun og Frederik Plum havde
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frasolgt og nu blev drevet som mølleri og benmelsfabrik af en fjernere
slægtning, Chr. Bruun. Teglværket havde Bruun bortforpagtet i 1868
til en murermester fra Viborg, som holdt det i god gænge.
I begyndelsen af 1870erne optog Bertel Bruun nye lån for at forny
produktionsapparatet. Han fik sig en lille dampmaskine, skiftede vand
hjulene ud med en turbine og købte nye valke-, karte- og spindemaskiner. Også nye maskinvæve kom til og i godt et årti var både produktion
og beskæftigelse igen stigende. I 1897 valgte Bertel Bruun at afhænde
virksomheden til sin søn, Johannes Ivar Bruun, der modsat bedstefade
ren af samme navn fra starten havde en stabil arbejderstab, men der
imod ikke moderne maskiner og rigelig kapital.
Bruunshåb Klædefabrik fik sit afgørende knæk den 21. maj 1909.
En storbrand fortærede hele fabriksfløjen og efterlod maskinerne som
en skrotbunke. 60 tekstilarbejdere stod uden arbejde.
Bruunerne valgte at genopføre en ny fabriksbygning efter tegninger
af Viborgs kendte arkitekt Søren Vig-Nielsen. Alligevel kom virksom
heden aldrig rigtig igang igen. Gamle kunder havde under det lange
produktionsstop søgt andre leverandører, og i februar 1911 gik fabrik
ken i midlertidig betalingstandsning. To år senere gik både klædefa
brikken og avlsgården på tvangsauktion og den sidste Bruun-familie
forlod Bruunshåb.

Levevilkår
Mellem arbejderfamilierne og Bruun-slægten eksisterede der et gensi
digt afhængighedsforhold i alle de næsten hundrede år, klædefabrikken
eksisterede. På klædefabrikken levede den gamle patriarkalske ånd, som
stammede fra håndværkersamfundet, hvor mester nærmest optog sven
de og lærlinge og tyende som en del af husholdningen.
I Bruunshåb var der også det særlige, at beliggenheden gjorde det
vanskelig for fabrikanten at rekruttere andre industriarbejdere, mens
det tilsvarende var svært for de fastboende arbejderne at finde anden
beskæftigelse i nærheden. Forholdene forblev derfor forskellig fra ud
viklingen i de større industribyer, som voksede frem i sidste del af
1800-årene. I byer som Aarhus, Aalborg, Horsens eller Randers vokse
de der en arbejderbevægelse frem i form af fagforeninger og partifor
eninger, og disse foreninger blev løftestang i en faglig kamp for højere
løn og kortere arbejdstid, en kamp, som kunne fremkalde strejker og
stærke modsætninger mellem arbejdere og fabrikanter.
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I Bruunshåb nåede tekstilarbejderforbundet aldrig at få organiseret
arbejderne. Det skyldtes ikke, at forholdene her var den rene idyl, for
det var givetvis ikke tilfældet, derimod det førnævnte skæbnefællesskab.
Som omtalt forsøgte Johannes Ivar Bruun allerede fra starten at knytte
arbejderne til fabrikken ved at bygge huse til familierne og give den en
stump jord som supplement til husholdningen. Huslejen var beskeden,
men så behøvede lønnen heller ikke være så høj. En række af de fagud
dannede og ledende medarbejdere havde endda fri bolig i mange år.
Bestyreren på Vibækfabrikken havde fri bolig og jord til 2 heste og 4
køer. Farvemesteren, appreteuren og valkemesteren med familier havde
også fri bolig, brændsel og foder til en ko, mens spindemesteren, væve
mesteren, to dugmagere, snedkeren og smeden samt 14 ugifte karle fik
kost og logi. Det var således en stor flok mennesker, som samledes om
kring bordene i folkestuen og i dagligstuen til alle dagens måltider. Af
samme grund var avlsgården på den anden side af vejen en uadskillig
del af husholdningen på fabrikken.
Foruden lønnen, billig bolig og let adgang til brændsel ydede Bruun
også en håndsrækning, hvis en arbejder blev ramt af sygdom. Fabrikan
ten aftalte nemlig i 1833 med lægen inde i Viborg, at denne årligt skul-

Et af de fa bevarede arbejderhuse på Vinkelvej, fotograferet i begyndelsen af
1960erne. Det eneste større rum, som fandtes i disse arbejderboliger, var stuen, idet
der her skulle vare plads til en håndvav. Den kunne husmoderen benytte i ledige
stunder og derved vare underleverandør afklade tilfabrikken. Foto: Lokalhistorisk
Arkiv for Viborg kommune.
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le modtage 120 rigsdaler for at være læge for arbejderne. Fabrikken
havde også en sygekasse, hvorfra der i nødstilfælde blev udbetalt 4 kr
ugentligt til de mandlige arbejdere, mens kvinderne kun fik 2 kr. Der
imod var der ikke noget, der hed pension eller understøttelse.
Vi kender arbejdernes løn fra en undersøgelse i 1872. En ugeløn for
et barn under 14 år lå da på 1-2 kr, mens de voksne mænd på dagløn
tjente 6-8 kr om ugen og på akkord op til 14 kr. Kvinderne på dagløn
fik derimod kun op til 4 kr om ugen, på akkord mellem 2 og 6 kr. En
gennemsnitsfamilies årsregnskab i 1872 så således ud:
Husleje
Simpel kost
Klæder
Tobak og brændevin
Skat
Andet

60-80
210-420
30-50
24-30
2-4
60-80

kr
kr
kr
kr
kr
kr

En families årlige udgifter til det mest elementære lå altså mellem 380
og 660 kr. Faderens årlig indtægt lå typisk mellem 350-600 kr, mens

Arbejdere på Bruunshåb Teglværk. For heste og mænd var det et slid at arbejde i ler
graven. Leret blev hentet i bakkerne ned mod Norreâen. I sommersæsonen var der
arbejde til mange på teglværket, også kvinder og born, der vendte sten på tørreplad
sen og i tørreladerne. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune.
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moderen, hvis hun også arbejdede på fabrikken, måske kunne skrabe
150-200 kr hjem. Ikke underligt, at også børnene tidligt måtte tage de
res tørn.

Bruunshåb skole
De første børn i Bruunshåb måtte traske vejen til Overlund, når de
skulle i skole. For mangen lille purk var det en lang tur i træsko eller på
bare ben, først ned over åen ved Søndermølle og herfra ad sandede spor
op over bakkerne til Overlund.
For fabrikant Bruun var det tidsspilde, og derfor satte han sig en dag
i 1827 ind på sit kontor og skrev et brev til sognerådet, hvor han fore
slog, at de børn som arbejdede på fabrikken, kunne komme til at gå i
skole i Bruunshåb. Det lød jo som en god ide, og han begrundede end
da forslaget med, at den lange skolevej sled unødigt på børnenes træ
skosåler, men mon ikke det vejede tungere hos den gode fabrikant, at
børnene derved kunne arbejde på fabrikken i dagtimerne. Bruun betin
gede sig nemlig, at han skulle bestemme tidspunktet for undervisnin
gen, mod at han selv indrettede et skolelokale og ansatte en duelig læ
rer. Bruunshåbs første skole blev derved en privat fabriksskole, hvor
undervisningen foregik om aftenen og søndag formiddag.
Mon ikke øjenlågene har været tunge for mange af de små arbejder
børn en mørk vinteraften i skolestuen efter en lang og anstrengende
dag ved de larmende maskiner? Læreren var måske heller ikke for inspi
rerende. I en erindringssamtale fortæller en gammel fabriksarbejder,
J.C. Andersen, som gik i skolen, at han begyndte at arbejde på fabrik
ken som 8-årig. Arbejdsdagen gik fra kl. 5 om morgenen til kl. 7 aften.
»Skoleundervisningen fik vi 3 aftener om ugen i et lille tarveligt rum
nede paa fabrikken. Vi undervistes af forskellige unge mennesker, der
læste til eksamen inde i Viborg. I lang tid havde vi en skriverdreng fra
kæmnerkontoret. Han var ikke stort klogere end vi andre.«
Skolen var startet i 1828, men snart meldte problemerne sig. Børne
ne fik ikke lært nok, og de forsømte alt for meget. I 1862 ville Bruun
ikke længere betale det meste af driften, og i 1864 valgte sognerådet at
lukke skolen. Tolv år senere fortrød rådet imidlertid beslutningen og
nåede til enighed med Bertel Bruun om, at han igen indrettede en sko
lestue på fabrikken samt ydede 100 kr til lærerens løn mod at forældre
ne og sognerådet betalte resten. Læreren skulle have 500 kr i årsløn.
Forholdene i den nye fabriksskole var dog kummerlige. Børnene
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måtte benytte klædefabrikkens latriner. Der var ikke hjælp til ren
gøring. Gulvet var råddent og vinduerne kunne ikke åbnes. Først i
1892 erkendte sognerådet, at Bruunshåb måtte have en selvstændig
skolebygning. Den blev bygget ved vejen et stykke nordvest for fabrik
ken, på den nuværende adresse Vinkelvej 98.
Lærerlønningerne lå helt i bund på fabriksskolen i Bruunshåb,
blandt de 10% laveste i amtet, men de pædagogiske evner imponerede
heller ikke. Provsten skrev efter et besøg i 1889, at »Lærerens evner er
meget ringe, men han arbejder med god Villie«, og da det er viljen,
Vorherre ser på, ja så kørte sognerådet videre på bedste beskub.
I 1953 fik Bruunshåb omsider en ny skolebygning. Den blev place
ret oppe på Møllehøjen, og indvielsen skete den 9. juni 1953 ved at
børnene i en lang række med flag og blomster gik gennem byen og op
til deres nye skole. En af talerne ved indvielsen var iøvrigt så begejstret
for udsigten herfra, at han mente billeder og anskuelsestavler på vægge
ne egentligt burde undlades. Børnene skulle i stedet kikke ud af vindu
erne, idet de fra Møllebakken både kunne se det geologisk spændende
ålandskab, de historiske oldtidshøje og seks sognekirker. Førstelæreren
ved skolen i de år hed Sigurd Kjær, og han blev garant for stabiliteten.
Han sad bag katederet i godt 30 år, indtil 1962, og var tillige i en perio
de sognerådsformand i Asmild-Tapdrup kommune.

A/S J. Smiths Papfabrik
Efter at klædefabrikken var gået fallit i 1913, overtog proprietær Søren
Andersen virksomhedens aktiver. Han solgte straks avlsgården og par
celler fra. Stuehuset udlejede han til en sagfører, hvorimod han forsøg
te at genoptage klædeproduktionen, idet han hyrede en fabrikant ude
fra til at lede arbejdet. Succesen var dog begrænset, og i 1916 købte J.
Smiths Papfabrik selve fabriksanlægget med det formål at omdanne det
til pap- og papirfabrik. En ny betydningsfuld arbejdsplads for byen var
dermed etableret.
Den nye virksomhed i Bruunshåb medbragte en lang historie. Fa
brikken blev grundlagt på Ny Mølle i Lem ved Ringkøbing som papir
mølle i 1807. Produktionen bestod bl.a. af karduspapir til tobaksfa
brikkerne i Ringkøbing. Råvarerne kom Jyllands pjaltekræmmere med,
idet papiret blev fremstillet af gamle klude og gammelt papir, som klu
dekræmmere indsamlede på deres vej for senere at sælge det videre til
fabrikken i Ny Mølle.
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En af de velhavende kræmmere var Peder Smith, som i 1840 købte
Nymølle. Han udvidede papirfabrikken med bl.a. købmandsforretning
og manufakturhandel. Handelen lå jo kræmmeren i blodet, og i de
unge år havde P. Smith også fornøjet sig med lidt smugleri over
Kongeågrænsen. I 1887 overtog sønnen Janus Smith virksomheden,
som han i 1893 flyttede til Clasonborg ved Herning. Her måtte han
specialisere sin produktion for at klare sig i konkurrencen fra de store
papirfabriker. Specialet blev pap, men Janus Smith øjnede bedre mulig
heder i Bruunshåb end på Herningegnen. For 42.000 kr købte han fa
brikken af Søren Andersen, men midt under verdenskrigen kunne den
nye ejer ikke skaffe de ønskede maskiner, og tekstilproduktionen fort
satte en tid endnu. I løbet af 1919/20 kom papproduktionen dog
igang. Med i direktionen var sønnen Oscar Smith, omend den daglige
ledelse lå hos værkfører Axel Sjøberg.
Produktionen på papfabrikken foregik i mange år efter en arbejds
gang som det sker i dag på det arbejdende fabriksmuseum. Firmaet fik
med årene en stabil kundekreds, og i midten af fyrrerne foretog Smith
flere investeringer. Maskinhuset blev udvidet i 1943, så der var plads til
en større dampmaskine og dampkedel, fabrikken opførte to arbejder
boliger på Vinkelvej og i 1946/47 opførtes den nye fabriksfløj med
kontorlokaler, lager og plads til efterbehandling af pappet.

I sol og regn
En speciel historie knytter sig til tørring af pappet. Fra starten forsøgte
Janus Smith at indrette et tørreapparat på 1. sal over produktionshal
len. Pappladerne blev hængt i klemmer i en tørrekanal, men processen
var langt fra ideel, idet pappet konstant bulede og slog sig. Heller ikke
et svensk anlæg fra 1930 fungerede tilfredsstillende, og derfor tørrede
papfabrikken sommeren igennem fortsat meget af pappet på de såkald
te papmarker. Den ene mark lå, hvor rensningsanlægget ligger i dag, og
den anden ved Rindsholmvejen. Her blev pappladerne lagt ud på sol
skinsdage, stykke for stykke, og for at de ikke skulle slå sig for meget,
måtte de vendes regelmæssigt. Meget af arbejdet med af bakse rundt
med pappladerne blev udført af børn fra Bruunshåb, vel oftest børn af
arbejdere på papfabrikken.
Tørringsprocessen var længe fabrikkens akilleshæl. Det danske vejr
er som bekendt ikke det mest stabile, og så længe paptørring måtte
foregå udendørs, foregik den egentlige papproduktion mest om som77

meren. Men dansk sommervejr er nu engang »byger, der går og kom
mer«, og for arbejderne i papmarken var det et værre sjov at skulle fare
ud og samle pladerne sammen, hver gang Vorherre sendte en regnbyge.
Den geniale løsning kom med en såkaldt dysen trocknet, en fuldvok
sen tørremaskine på 20 tons, som fik sin plads på 1. sal. Det geniale ved
tingesten var, at pappet blev lagt plant på et glidende bånd, der førte
pappet gennem tørrekammeret, hvor ophedet luft ramte de enkelte
stykker over hele overfladen, så tørringen foregik fuldstændigt jævnt.
»Det plane pap« uden buler og spændinger var en realitet. Fabrikkens
direktør Axel Ludvigsen og prokurist Emil Fusager havde fundet dy
sen trockeren på en rejse i Tyskland, og da Bruunshåb-fabrikken var
den første i Nordeuropa, som foretog denne investering, kunne firma
et med stor effekt lancere det nye produkt DYSOPLAN. En kvart mil
ion måtte fabrikken punge ud med til tørringsmaskinen, der til
gengæld for en tid placerede fabrikken i en førerposition indenfor skan
dinavisk papindustri.

En by i krise?
Omkring 1955 var Bruunshåb en lille by. Familierne boede i de be
skedne huse langs Vinkelvej, og de arbejdede næsten alle enten på pap
fabrikken eller teglværket. Ellers var der skolens lærere, et par handlen
de og nogle få arbejdsfolk ved Fårupbanen og kommunen.
Byens eksistens afhang tilsyneladende af fremgangen på de to store ar
bejdspladser, men her gik det den gale vej i det næste årti. På Smiths
Papfabrik blev den ventede succes ikke helt så stor som håbet, idet de
udenlandske konkurrenter også moderniserede og produktudviklede i
disse år. Direktionen besluttede derfor i midten af tresserne med egns
udviklingsstøtte at opføre en ny fabrik med moderne maskiner på hjør
net af Rindsholmvejen og Vinkelvej. Et næsten fuldautomatisk anlæg,
der fremstillede vikkelpap i brede baner på grundlag af affaldspapir. Den
gamle fabrik fik lov at fortsætte med den gamle maskinpark. Den nye
fabrik skulle gerne køre i treholdsdrift med 8-9 mand på hvert hold.
Men i 1970erne begyndte det at stramme til for fabrikken. Plastik
ken - tidens nye universalprodukt - erstattede mange af de pappro
dukter, som blev fremstillet i Bruunshåb. Familien Smith opgav aktie
majoriteten i 1976, og efter en periode med skiftende ejere, overtog fir
maet Uniscrap A/S J. Smiths Papfabrik. Maskinerne i den nye fabrik
blev solgt til Ægypten, hvorimod en kreds af interesserede Bruunshåb-
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A/S J. Smiths Papfabrik. Den nye fabrik, der opfortes tæt på Fårupbanens gamle
trinbræt, blev indviet i juni 1967. Her ses direktor Emil Fusager (tv.) i samtale med
ingenior van Noll fra det vesttyske firma, som leverede den næsten fuldautomatiske
papmaskine. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune.

borgere lagde sig i selen for at omdanne den gamle fabrik til et arbej
dende fabriksmuseum. Initiativet lykkedes som bekendt, idet velvilje
fra stat, amt og kommune i 1987 sikrede en fremtid for det unikke fa
briksmiljø i de smukke omgivelser.
Teglværket havde gennem mange år været en stabil arbejdsplads.
Som nævnt forpagtede Bertel Bruun værket ud i 1868, og det var i star
ten til murermester C.W. Jensen og købmand J. Krogh. I 1881 arbej
dede her 7 mand, som producerede 300.000 sten om året, dog brænd
te værket kun sten i sommertiden. Senere - i første del af dette århun
drede - voksede værket med større ovne og tørrelader og tipvognsbaner
til lergraven, og en 20-25 mand hentede deres udkomme ved det hårde
slæb med 1er og sten.
En decembernat i 1970 blev værket imidlertid hærget af brand. Tag
etagen over bygningen med de mange ovne blev ødelagt. Her lå bl.a.
kontorer og kantine for de 1 5-20 mand, som på daværende tidspunkt
arbejdede på Bruunshåb Teglværk. Ejerne planlagde i første omgang at
genopføre og modernisere, men ombestemte sig, da det viste sig muligt
at købe et teglværk ved Silkeborg. Dermed mistede byen sin største ar
bejdsplads.
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Fårup banens trinbrat i Bruunshåb synede ikke afmeget. Alligevel var stedet et afde
mere betydningsfulde for godstransporten på den lille privatbane, idet teglværket og
papfabrikken hørte til banens bedste kunder. En anden kunde var Viborg Gasværk,
der fik leveret kulfia Mariager havn via banen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Vi
borg kommune.

Også Bruunshåbs tid som »jernbaneby« var ved at rinde ud. Skin
nerne til privatbanen Viborg-Fårup-Mariager var lagt i 1927, og
Bruunshåb blev tildelt et trinbræt. Privatbanen blev den sidste afslags
en i Danmark, og den kom for sent. Ganske vist høstede papfabrikken
og teglværket fordele i forbindelse med godstransporten. De to var ba
nens største kunder på godsbefordringen, men allerede få år efter kri
gen viste banens regnskaber jævnligt røde tal. Rutebiler og privatbiler
tog trafikanterne. Asmild-Tapdrup sogneråd måtte flere gange, sam
men med andre kommuner, stille underskudsgarantier for den fortsat
te drift, og i maj 1965 valgte selskabet at indstille persontrafikken. Året
efter sluttede også kørslen med gods.
Heller ikke foreningslivet i Bruunshåb sprudlede i slutningen af
halvtredserne. Arbejdernes Oplysningsforbunds aftenskole på skolen
måtte ophøre, og borgerforeningen skrantede. Beboerne havde ellers
etableret fælles vandværk og i februar 1946 stiftet Bruunshåb Borger
forening med det formål »at virke for Bruunshåb bys opkomst og vare
tage dens borgeres interesser.« Formand blev købmand Osvald Nielsen.
Foreningen forsøgte sig med udflugter, dilettant, pakkefester og baller
og et konkret resultat var opstilling af gadelys på Ådalsvej. Men snart
kørte man på lavt blus, - altså med foreningsaktiviteterne. Fra 1954 til
1963 afholdtes ingen møder. Udviklingen gennem tresserne og begyn
delsen af halvfjerdserne så tilsyneladende faretruende ud.
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Men byen døde ikke. Tværtimod, den voksede som aldrig før. Blot
var det et andet Bruunshåb, der rejste sig som en fugl Phønix af sin
aske.

»Bruunshåb burde vel vare soveby«
I en TV-udsendelse med Hans Arne Hansen i september 1972 fortalte
nogle af de 538 indbyggere om, hvorfor Bruunshåb ikke var en soveby,
skønt lokalsamfundet med 164 husstande kun havde 14 arbejdspladser,
damefrisøren og de to købmænd iberegnet.
Bag Bruunshåbs forvandling lå tressernes velstandsboom. Middel
klassefamilierne fik råd til hus og bil og mange med arbejde i Viborg fik
øje på kvaliteterne i byen på kanten af mølleådalen. Parcelhusene skød
op som paddehatte, først omkring Høgevej og straks efter langs »højve
jene« nordvest for skolen. Byen voksede fra ca. 50 husstande i begyn
delsen af tresserne til de 164 i 1972, og da væksten klingede af omkring
1980, lå tallet på omkring 225 husstande. Bruunshåb ændrede helt ka
rakter, idet den blev en satellitby i forhold til Viborg. De voksne tog
hver morgen på arbejde i Viborg, som oftest i bil, og vendte hjem til
hus og have hen på eftermiddagen. Mønstret var totalt forskelligt set i
forhold til de første generationer af Bruunshåbere, hvor netop arbejds-

Luftfoto af Bruunshåb teglværk omkring 1960. På dette tidpunkt er værket byens
største arbejdsplads.
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fællesskabet på stedet, på klædefabrikken eller teglværket, bandt dem
sammen på godt og ondt.
Var der nu i satellitbyen basis for et andet fællesskab med væsentlige
kvaliteter, eller søgte folk i tresserne herud på grund af den smukke na
tur og så iøvrigt for at være sig selv?
Svaret er givetvis ikke entydigt, men fakta var, at der kom masser af
liv i byen. Når så mange unge familier på næsten samme tid flyttede
ind og skulle anlægge have og lave praktiske ting og børnene løb ud og
ind hos hinandens forældre, ja, så fik man nu engang en del med hin
anden at gøre. En sand pionerånd herskede i de nye parcelhuskvarterer,
hvor folk lånte værktøj af hinanden og gav hinanden en håndsrækning.
Det nye fællesskab blev især tømret sammen om tre ting. For det
første ønsket om at skabe de bedst mulige rammer for børnenes op
vækst og trivsel. For det andet behovet for at udbygge byens fællesfaci
liteter og markere sig i forhold til myndighederne. Og for det tredie in
teressen for at udvikle et indholdsrigt samvær og fællesskab mellem be
boerne i fritiden. I disse fælles bestræbelser spillede skolen og borger
foreningen hovedrollerne.

Skolen som midtpunkt
Det kan ikke undre, at skolen blev et centralt samlingspunkt for de
mange nye børnefamilier. Rent fysisk måtte den udvides allerede i
1969, skønt de ældste elever nu gik på Overlund skole. Udvidelsen ske
te ved at førstelærerboligen blev inddraget foruden at en pavillon med
to klasselokaler blev stillet op. Elevtallet var i 1972 på 220 børn.
Lærerne, med skoleleder H.J. Husum i spidsen, praktiserede en me
get åben skole, hvor forældrene blev inddraget. Et konkret initiativ
kom allerede i 1972, hvor forældrene ved fælles hjælp og for fælles mid
ler etablerede en byggelegeplads, hvor ungerne kunne tumle sig.
På trods af skolens centrale betydning for byen blev den alligevel en
del af skoledebatten i 1990, hvor Viborg kommune foreslog, at lands
byskolerne i Tapdrup, Sdr. Rind, Vinkel og Bruunshåb blev nedlagt.
Skolebestyrelsen i Bruunshåb kunne imidlertid dokumentere, at der
også i de kommende år i området var børn nok til at fortsætte. Besty
relsen fik ganske vist hug fra de øvrige lukningstruede skoler, da den
foreslog at samle børnene fra de nærmeste skoledistrikter i en ny stor
landsbyskole i Bruunshåb. Ideen fængede dog, og i 1991 så den nye
Møllehøjskole dagens lys. Snart var den fuld af aktiviteter, og snart
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Tøndeslagning ved en fastelavnsfest på Bruunshåb skole. Den markante forældreophakning bag skolen groede frem i tresserne, da mange børnefamilierflyttede til byen.
I de senere år er nye familier kommet til, hvilket har betydet, at skolen sammen med
idrætsforeningen og borgerforeningen udgør et fiindament under det sociale og kul
turelle liv i Bruunshåb. Foto: Privateje.

kunne de nye lærere og skoleledelsen præsentere spændende udbyg
ningsplaner med hal og andre aktivitetslokaler. Alt i alt en god historie,
for så vidt at Bruunshåb skole udviklede sig fra at være noget af det
mest sølle i Viborg amt til at blive en af Viborgegnens bedste og mest
dynamiske.

Bruunshåb Borgerforening
I 1964 pustede en flok mennesker nyt liv i borgerforeningen fra 1946,
og helt frem til i dag har den været en dynamo i byens liv, både når det
drejede sig om at varetage lokalsamfundets interesser over for myndig
hederne og når fælles opgaver og fælles fester stod på programmet.
De praktiske og politiske sager, som foreningen har forhandlet med
kommunale myndigheder gennem årene, er meget forskellige, men de
fleste endte med løsninger, som parterne kunne acceptere. Cykelstien
fra Viborg til Bruunshåb, der blev besluttet i 1979, var en af mærkesa
gerne, men også forureningsspørgsmål, gadebelysning, børnehave, na
turstier og busforbindelser har været drøftet. Viborgs nærhed blev også
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på en anden måde registreret af borgerne i Bruunshåb, idet bygningen
af det store rensningsanlæg ved Nørreåen foregik i flere etaper i disse år.
En række fællesfaciliteter i byen er også blevet ført ud i livet, efter at
foreningens medlemmer havde haft mulighed for at tygge på ideen. En
kreds tog således i 1976 tanken op om at få bygget et forsamlingshus.
Bestræbelserne faldt sammen med starten af Bruunshåb Ungdomsklub.
Mange forældre fandt, at der var alt for lidt for de unge at give sig til,
især for dem, der ikke kunne begejstres for idræt. De etablerede derfor
en klub, som den første vinter holdt til på Søndermølle. Stedet var dog
ikke egnet, og det lykkedes at få kommunen til at give et tilskud til et
forsamlingshus, mod at ungdomsklubben skulle holde til her.
Beboerne var med på ideen, og efter at have tegnet anparter hos folk,
gik arbejdet i gang. Den nystiftede bestyrelse for forsamlinghuset køb
te en skolepavillon i Rødding som skulle udgøre grundstrukturen i fæl
leshuset. I løbet af sommeren 1977 blev det rejst og sat istand klods op
ad skolen. I tre måneder ydede ca. 80 mennesker omtrent 3.000 timers
frivilligt arbejde for sagen, og så snart malingen var tør, rykkede ung
domsklubben ind med 40 medlemmer. Snart efter erobrede de yngste
borgere også huset, idet flere hjemmearbejdende mødre og plejemodre
i marts 1978 startede en legestue. Kort efter opførelsen byggede ama
tørteaterfolk også en scene til huset, så de havde et sted at skabe drama.
Vedligeholdelsen af forsamlingshuset har siden 1983 været overladt til
»Bruunshåb Klamphuggerlaug«.
Et andet initiativ, som udsprang af diskussioner i borgerforeningen,
var de alternative energiprojekter. I sommeren 1979 endte det med, at
interesserede gik sammen i tre udvalg for at undersøge muligheden for
at udnytte henholdsvis vandkraft, vindkraft og biogas i Bruunshåb.
Størst succes havde vindfolkene i Bruunshåb Andels Energi I/S, idet de
i 1981 kunne lade den første vindmølle snurre og i 1984 den næste.
Bruunshåb Antenneforening var også barn af firserne, mens »Sang
foreningen« var en af de mere uformelle, men ganske muntre sammen
slutninger, der opstod omkring 1970. Hvad det kunstneriske angik,
forelå der vel ikke ligefrem international anerkendelse, men givet er
det, at medlemmerne havde det sjovt, når de i samlet flok og syngende
af karsken bælg mødte op for at vække et fødseldagsbarn i nabolaget.
Skønt sangforeningen vel virkede udenfor borgerforeningens regi,
har det dog i alle årene også ligget i sidstnævnte forenings ånd at skabe
fest og udbytterig samvær for medlemmerne. Fastelavnsfest, forårsfest,
fugleture, Set. Hans bål, cykeludflugt, »julefodsrally«, filmklub og an-
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despil har været begivenheder, som borgerne samledes om i de senere
år.

Bruunshåb Idrætsforening
Den opvoksende ungdom kunne også i fritiden udfolde sig enten i
idrætsforeningen eller som spejdere.
Byens idrætsforening blev stiftet allerede i 1936, hvor en indsamling
blandt borgerne gjorde det muligt at købe bold, mål og andet udstyr.
Sportsbanen fik man gratis af papfabrikken.
En fornyelse i foreningen indtrådte i slutningen af tresserne. Med
lemmerne valgte at slutte sig sammen med Tapdrup og kunne med et
stigende medlemstal udvide med flere hold af både fodbold- og hånd
boldspillere. Foreningen benyttede skolens fodboldbane indtil det i
1978 lykkedes at få eget idrætsanlæg, hvor der siden også kom et klub
hus. Medlemmerne lagde selv ca. 6.000 timers arbejde i anlæggelsen af
boldbaner og klubhus. De fine faciliteter trak naturligt nok flere med
lemmer til klubben, og allerede i 1979 nåede medlemstallet 300, og
viften af aktiviteter for alle aldre spændte fra boldspil over gymnastik
og svømning til badminton, men omfattede også folkedans, fastelavns
fester og familieaftner, alt sammen efter devisen: Det skal være festligt,
fornøjeligt og lige ved døren.

Afslutning
Bruunshåbs historiske udvikling gennem 175 år har været forskellig fra
de fleste andre lokalsamfund i Danmark. Byens udspring er ikke det
traditionelle landsbysamfund med gårdmandsfolk og husmandsfami
lier. Ej heller hører den hjemme i det brogede selskab af ekspanderende
stationsbyer, som Danmark blev beriget med fra slutningen af forrige
århundrede. På Bruunshåbs dåbsattest stod der i stedet industriby, men
med en placering midt i naturen, idet hele grundlaget for det nye sam
fund var, at driftige mennesker netop ved Aale mølle kunne udnytte
naturens energiressourcer. Et andet særkende var, at den lille bys
skæbne i næsten hundrede år forblev tæt sammenfiltret med Bruunslægtens historie.
Bruunshåb blev befolket af tilflyttere, hvor tilstrømningen var mar
kant i to perioder. For 175 år siden kom den første bølge af unge fami
lier, - en broget flok af mennesker fra nær og fjern, som et industri85

eventyr bragte sammen og gjorde til Bruunshåb-borgere. I forhold til
indbyggertal må Bruunshåb på det tidspunkt have været et af de mest
internationale småbyer i landet.
For 30 år siden kom så den anden store bølge af tilflyttere. Igen do
minerede de unge familier, men så hørte ligheden op. Byen havde æn
dret karakter fra at være et arbejdssted til at blive en satellitby, men
dens eventyrlige udvikling endte ikke i en tornerosesøvn. Pionérånden
hos de nye Bruunshåb-borgere fejlede nemlig ikke noget. Her lå dyna
mik, vilje og energi til at forme en levende by, idet beboerne i stort tal
var fælles om ar skabe og udvikle de foreninger og institutioner, som
kan fremme samvær og trivsel blandt mennesker. Byens gode navn og
rygte tiltrækker da også fortsat borgere i alle aldre. Således måtte 9 par
celhusgrunde, der i 1997 blev udstykket på arealet mellem skolen og
det gamle baneareal, sælges efter lodtrækning, fordi interessen for at
købe var overvældende. På arealet skal der bygges 10-12 ældreboliger
og en ny børnehave, der skal stå færdig allerede i 1997. Bruunshåb kan
derfor fejre sit jubilæum i en positiv forventning til fremtiden.

Henning Ringgaarcl Lauridsen, L 1951, cand. mag., mlischmsleder.
Adresse: Holbergsvej 15, 8800 Viborg.
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Ejcii. Overby

Se klart på naturen
og tænk på din Gud ...
Fragmenterfra Levring Højskoles levetid
og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve
til Nanna og Salomon J. Frifelt

I en artikel i denne årbog fra 1952 om Eline Begtrups første år på Le
vring Højskole har Asta Paulsen indgående skildret denne viljefaste
kvinde, der utraditionelt formåede at grundlægge en højskole i 1897 - i
år for hundrede år siden.
Eline Begtrup blev født den 7. august 1860 i Birkerød som datter af
sognepræst Erik Worm Begtrup. Som så mange andre unge piger fra det
sociale miljø, hun tilhørte, fik hun en boglig uddannelse i hjemmet, og
et grundtvigsk tilhørsforhold synes hun at have fået, dels gennem på
virkning afen huslærer, Johan Manztius, der senere oprettede en skole i
Birkerød, hvorfra hun tog præliminæreksamen, og dels af sin broder,
cand.theol. Holger Begtrup, der tidligt interesserede sig for grundtvigi
anismen og blev lærer på Askov Højskole og senere forstander for Fre
deriksborg Højskole.
Hun har sikkert alt i alt haft en lykkelig barndom. I hvert fald vend
te hun i mange af sine breve som ældre tilbage til naturoplevelser i
præstegårdshaven og dens omgivelser - Birkerød var den gang en lille
landsby - men det pinte hende undertiden, at hun langt fra var et kønt
barn, fil medsøstre i Levring har hun bl.a. fortalt, hvordan hun til et af
dansningsbal på den lokale danseskole var blevet klædt i den smukkeste
kjole, så hun følte selv, at hun som den grimme ælling var blevet for
vandlet til en svane. Desværre var der ingen af drengene, der mente det
samme, så hun endte som »bænkevarmer« hele aftenen.
Efter præliminæreksamen drev Eline Begtrup en børneskole i præste
gården, samtidig med at hun videreuddannede sig, primært gennem
selvstudier og forskellige kurser, bl.a. inden for naturvidenskab, der især
havde hendes interesse. Efter at broderen var flyttet til Askov, blev hun i
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Præstegårdshaven i Birkerød — Eline Begtrups barndomsbave, hvor hun havde sine
første naturoplevelser og som hun elskede.

1886 opfordret til at drive en børneskole her, og det varede til 1895.
Skolen fik nærmest karakter af friskole med elever i alderen 7-15 år ho
vedsageligt fra højskolen og omegnen. Hun fik dog orlov fra skolen i to
perioder, i 1889 og i 1893, hvor hun rejste til USA for at studere ameri
kansk skolevæsen med henblik på at indføre nye pædagogiske systemer.
Sin nye viden bearbejdede hun i forskellige artikler i tidsskrifter og bla
de.
I Askovtiden lykkedes det hende at blive leder af højskolens naturhi
storiske samling, og hun fik derigennem lov til at varetage undervisnin
gen i zoologi ved den udvidede højskoleafdeling for kvinder. Senere ske
te det for en kvinde på den tid ret usædvanlige, at hun også fik lov til at
undervise på den udvidede afdeling for mænd, både i naturhistorie og
engelsk. Da Holger Begtrup i 1895 forlod Askov, fik hun imidlertid
også lyst til at søge nye udfordringer, og det lykkedes hende at blive an
sat på Ry Højskole under Helge Hostrups ledelse. Her benyttede hun
lejligheden til at sætte sig ind i landbrugshistorie og underviste desuden
i geografi, naturhistorie og regning.
Hendes undervisning blev ofte underbygget af tegninger, som hun,
der havde et naturtalent for tegning, hurtigt ridsede op på tavlen. Hen
des tegninger præger for øvrigt mange poesibøger, som elever bad lære
re og venner skrive i, sammen med lette, vel gennemtænkte rim. I som
meren 1895 var min mormor, Kirstine Andersen fra gården »Stensborg«
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ved Kjellerup, elev på Ry Højskole, og i en venindes erindringsbog står
skrevet under sirligt tegnet vinløv:

»Se klart på naturen og tænk på din Gud,
hvert blomsterblad bringer dig fra ham da bud.
Ry 19. juli 1895. Eline Begtrup«.

Hendes virke i Ry kom kun til at vare et par år. Hun udviklede på den
tid planer om at blive forstander på en lille højskole, der skulle være tra
ditionel med såvel en pige- som en karleafdeling. Disse idéer var ikke
helt i samklang med broderens; han mente, det var »uharmonisk« med
en lærerinde som leder af en karleskole, men hun ville ikke give efter, da
hun fandt, at de fag, hun ønskede at undervise i, var særlig velegnede for
mandfolk, og at disse i det hele taget var bedre tilhørere og derfor lette
re at undervise og samtale med end piger!
Det bør dog bemærkes, at efter at hun i 1897 var kommet i forbin
delse med en grundtvigsk kreds, der samlede sig omkring Levring-præ
sten, Frederik Bülow Bruun, og det lykkedes hende at få begyndt høj
skolen, blev det med pastor Bruun som medforstander. De følgende

En lille kreds afhøjskoleinteresserede, samlet i Kjellerup inden Levring Højskole blev
oprettet. De to siddende herrer med skæg blev senere Eline Begtrups nærmeste med
arbejdere, pastor Frederik Biilov, Levring og pastor Markus Lund, Vium (siddende
til højre).
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Det første hold elever (vinteren 1897-98) på Levring Højskole. Siddende erfra ven
stre de to lærere, A. Jensen, Knudstrup og H. Graversen. Damen med den hvide kra
ve er Eline Begtrup og den stående herre med skæg er pastor Bruun. I bageste række,
yderst til venstre står min morfar, Daniel Danielsen. Han overtog slægtsgården i Lil
le Mølle og påtog sig betydelige offentlige hverv, bl.a. var han sognerådsformand i ca.
30 år. Trods sine mange hverv fik han også tid til et ret omfattende urmagerarbejde
og »byggede« selv »bornholmere« (omtale i årbogen 1977). Han blev æresmedlem af
Dansk Urmagerlaug og ridder af Dannebrog.
første år af Levring Højskoles historie er grundigt beskrevet af Asta
Paulsen på grundlag af en brevveksling med broderen Holger Begtrup.
Elevtallet var forholdsvis lille, gennemsnitligt ca. 25 årligt, højest i de
første fem år — så kneb det med rekruttering af karle, hvorefter de ro for
standere, sikkert til Eline Begtrups fortrydelse, fortsatte skolen i to år
som en ren pigehøjskole.
Hvad hendes motivering for at drive højskolevirksomhed var, har
hun tydeligt givet udtryk for i et foredrag, holdt i Dansk Kvindesam
fund og trykt som manuskript i »Højskolebladet« 20. marts 1903. Her
definerer hun, hvad hun anser for væsentligt ved et højskoleophold:
»Højskolerne ønsker at lære deres elever åndeligt at tilegne sig deres na
turlige arv. Vi vil derfor gerne give dem: 1. Kendskab til Danmarks hi
storie og så glæden ved den, 2. Kendskab til det danske sprog, som er
blevet til under historiens løb, og så glæden over det, 3. Kendskab til det
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menneskelige legeme og så glæden ved denne rige gave, 4. Kendskab til
den levende natur, der omgiver os, og til de naturkræfter, der rører sig i
den, og så glæden ved den mangfoldighed og skønhed , den åbenbarer
os. Lykkes det for lærerne, så vil de se, at de unge, når de forlader høj
skolen, er blevet sat i stand til at leve meget rigere end før«.
Desværre findes der ikke nogle fyldestgørende undervisningsplaner
fra Eline Begtrups første år på Levring Højskole. Min familie opbevarer
et enkelt hæfte, der indeholder referater af foredrag, nedskrevet af min
morfar, Daniel Danielsen, der var blandt højskolens første års elever.
Der indeholder først et stort afsnit under betegnelsen nationaløkonomi:
jordfællesskaber og landvæsenskommissionen af 1757. Derefter følger
afsnit om merkantilismen og om soldatervæsenet i forrige århundrede.
Der findes også afsnit om Nansens nordpolsekspedition, der optog sin
dene meget i de år; så er der lidt om stavnsbåndet, om landbrugsforhold
op til nyere tid, om skat og told, om vindens betydning plus jordens befolkningstæthed. For en læser nutildags kan alt dette synes noget rodet,
men hvis man tænker nærmere over det, kan de alle rubriceres under de
forskellige oplysningsopgaver, Eline Begtrup angav som højskolens ho
vedformål.
I min morfars eringdringsbog findes forøvrigt en smuk tegning med
bier og blomster udført af Eline Begtrup og med følgende tekst: »Men
nesket har to opgaver ligesom bien: at suge saften af mange blomster, og

Et blad af Dat liel Danielsens erindringsbogfia Levring Hojskole.

91

selv forvandle den til honning. Tak for »ballasten« i vinter. Levring 28.
marts 1898. Eline Begtrup«.
Fra vinteren 1899 modtog Levring Højskole statsunderstøttelse, og
beløbets størrelse blev fastsat i følge gældende regler, beregnet efter antal
elever og lærerkræfter. Desuden modtog skolen støtte fra amtet til ube
midlede elevers ophold. Med et dalende elevtal blev det nødvendigt
med en stram økonomi, så det kneb med de daglige fornødenheder, og
hertil kom, at der opstod uoverensstemmelser mellem de to forstandere.
Årsagen e ikke klar, men hvis man gætter på rod i regnskabet, kommer
man nok tæt på sandheden. Pastor Bruun var kendt for at omgås finan
sieringer med ligegyldighed, hvorimod Eline Begtrup altid ønskede at
svare enhver sit.
De første år var ellers forløbet fint. I et af sine breve fortæller hun
bl.a. om Bruun, at hun hver dag glæder sig over hans forfriskende be
søg, inden han begynder en undervisningstime. Dog har hun nogle
spidse kommentarer: »Er der så noget epokegørende sket med vore mis
sionsfolk eller i sognerådet, så får det en rask fremstilling - der ligesom
botaniske præparater undertiden må affarves, hvis man klart skal skue
sammenhængen«, og »I pastor Bruuns ord er der mange avner og for
holdsvis lidt kerne, bedst er han på prædikestolen, hvor han er mest op
rigtig og alvorlig«. Så synes hun langt bedre om pastor Markus Lund fra
Vium, der holdt foredrag for eleverne en gang om ugen: »De bedste
foredrag, ubetinget, jeg har hørt om Grundtvig og nogle af de bedste
højskoleforedrag, jeg overhovedet har hørt. Han synes født til højskole
lærer - havde vi ham blot lidt nærmere, også om vinteren«.
Bruddet med pastor Bruun fik afgørende betydning fremover, da
højskolens bestyrelse besluttede sig til at gå nye veje, og Levring Høj
skole blev derefter i 1905 bortforpagtet til højskolelærer Valdemar
Witt-Hansen fra Særslev Højskole. Han var født 3. Juni 1867 og stam
mede fra en gård i Bleld ved Horsens. Efter nogle år som handelsmed
hjælper lykkedes det ham at blive optaget på en handelsskole i Køben
havn. Efter en eksamen med udmærkelse opholdt han sig i fire år i ho
vedstaden som bogholder. Efter at være blevet medlem af Københavns
Valgmenighed, følte han sig draget mod et mere åndeligt arbejde, og i
året 1900 rejste han fire måneder til Oxford til det noget ejendommeli
ge Ruskin College. Englandsturen åbnede bl.a. hans øjne for motions
træningens betydning, og til trods for en uheldig lungefunktion - han
var sikkert i barndommen blevet smittet med tuberkulose - blev han en
ivrig sportsmand og gymnast.
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Via pastor Bruuns forbindelser til haren fik man folk herfra til at tage sig afgym
nastikundervisningen på højskolen. De sørgede også for, at der blev uddannet gym
nastiklærere (delingsførere) på skolen.

Efter hjemkomsten tog han på Askov Højskole og blev derefter lærer
ved Særslev Højskole, hvor han opholdt sig i godt tre år, inden han for
pagtede Levring Højskole. Her blev han hurtigt meget populær på
grund af sin personligt elskværdige optræden og dygtighed. På højsko
len afholdt han hvert efterår gymnastikkursus for kvinder, og både i
Særslev og i Levring var han den første til at vække interesse for bold
spil.
Ved overtagelsen af højskolen syntes der at være en lille fremgangspe
riode, og man vovede at foretage nogle tilbygninger. Økonomien bedre
des dog ikke væsentligt under Witt-Hansens ledelse, mens der blev dre
vet både karle- og pigehøjskole, så han besluttede sig til at søge nye ud
fordringer som medforstander ved Hadsten Højskole.
I disse år virkede Eline Begtrup først og fremmest som foredragshol
der. I 1907-08 blev hun tilknyttet broderens højskole, Fredriksborg
Højskole som lærerinde og varetog undervisningen i zoologi og bota
nik, dog kun ved pigeafdelingen! Under hele forløbet bevarede hun et
godt forhold til Witt-Hansen og holdt ofte foredrag på højskolen. Hen
des påskønnelse af hans væsen og arbejde har hun givet udtryk for i en
nekrolog i elevforeningens årsskrift, efter at han var død af en lungesyg-

93

Vinterholdet 1908-09. I forreste række fra venstre ses forstander V Witt-Hansen og
hustru, derefter en ukendt, så pastor Bruun med hustru. Rækken sluttes med spare
kassebestyrer Jakob Tommesen (søn af højskolens bygmester), en herre fra Odder,
Bruuns plejedatter Helga og en ukendt dame. Billedet viser tydeligt, hvor lille høj
skolen var!

dom i 1914: »Er der nogen afjer, der husker de dejlige sommeraftener
på Levring Højskole, når bolden fløj over plænene, og hele sjælens sun
de energi spændtes under den glade leg. Eller bagefter, når I faldt til ro
omkring havetrappen, og Witt-Hansens bløde dybe stemme fulgte med
jeres i aftensangen, mens tonerne steg og dalede over den stille landsby.
Kan i huske hans gode, sanddru øjne, der så på en, når han talte, så at
man forstod, hvor fuldt han var med i sine ord? Og det elskværdige
lune, der kunne blinke i dem? Og ved vi ikke alle, at han var en ægte
riddersmand, som glemte sig selv over den sag, han kæmpede for, og
som altid var rede til at tage sig af de svage og tilsidesatte«.
I 1909 foretog Eline Begtrup endnu engang en rejse til Amerika, in
den hun vendte tilbage til Levring for nu alene at overtage forstander
skabet af højskolen. Uden at hendes tilbagevenden behøver at være år
sag til det, er det bemærkelsesværdigt, at pastor Bruun kort tid efter søg
te om orlov fra præstegerningen for i efterårshalvåret 1911 at foretage
en møderejse til danske menigheder i Amerika.
Med friske kræfter tog Eline Begtrup nu fat på at drive skolen som
karle- og pigeskole, men allerede i 1912 måtte hun delvis overdrage le94

delsen til en med fors tan de r, Laurids P. Larsen, hovedsagelig på grund af
en tiltagende tunghørighed. L.P. Larsen var født i 1883 på en gård i
Vennebjerg i Vendsyssel. Efter en fri uddannelse på Askov Højskole,
Statens Lærerhøjskole og Københavns Universitet tilbragte han nogle år
som højskolelærer i Vinding, før han kom til Levring. Han, der ganske
vist var ihærdig og arbejdsom, manglede sikkert sin forgængers lune og
oprigtighed, i hvert fald blev han aldrig særlig tilknyttet Eline Begtrrup,
der næsten frygtede ham.
Det var på den tid, at en ung mand, Salomon J. Frifelt, søgte stilling
som lærer på Levring Højskole. I en svarskrivelse fra L.P. Larsen, der nu
havde påtaget sig det økonomiske ansvar for skolen, står bl.a., at de har
tænkt sig at ansætte en ung flink landbrugskandidat som lærer, ikke for
di han selv sætter stor pris derpå, men der vil muligvis komme flere ele
ver, og det må der tages hensyn til, men, fortsætter han: »Vi kan sikkert
slet ikke få en sådan kandidat, som er helt efter vort hjerte, og selv vil jeg
som nævnt lige så gerne have en almindelig lærer, en flink ung mand,
der møder med god vilje til at være med i arbejdet, og som vil gøre sit
til, at vi kan holde højskole på en god måde; eksamen bryder jeg mig
ikke om, og pladsen bliver så ganske let da frk. Begtrup fremdeles yder
god hjælp ved undervisningen. Der vil blive et par timer dagligt, lette
fag, så jeg tænker nok, du vil kunne magte stillingen. Jeg vil næsten tro,
at en mand, der vil begynde kan være godt tjent med at gøre første for
søg under de forhold, vi vil komme til at leve og arbejde under i Le
vring. Men vi vil rimeligvis kun kunne give en ganske lille løn; det vil
komme noget an på elevtilgangen. På en lille højskole arbejder man
ikke for at tjene penge - jo, selvfølgelig skal læreren have løn - men på
forhånd har vi kun udsigt til udgifter, så jeg tør ikke være flot for tidligt,
men det ? kommer vi måske nok over«.
Det er vanskeligt at læse af brevet, om det virkelig stod så slet til med
økonomien, eller om Larsen, ved at gøre forholdene elendige, men alli
gevel påpege at arbejdet bar frugten i sig selv, forsøgte at ansætte Frifelt
til en ringe løn. Det lykkedes i hvert fald! Da Eline Begtrup i 1897 op
rettede Levring Højskole var det med et karlehold i vintersæsonen (5
mdr.) og et pigehold (3 mdr.) den efterfølgende sommer. I Witt-Hansens tid gjaldt samme fordeling, men da Eline Begtrup vendte tilbage
som eneforstander i 1910, forsøgte hun at rekruttere både karle og piger
ril vintersæsonen. Det fortsatte man med det første år, Larsen var med
forstander, så da Salomon Frifelt blev ansat som lærer, underviste han
begge køn indtil 1. april 1913, hvorefter han vendte tilbage til sin
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fædiende gård nær Ølgod. Hen på sommeren må han have henvendt sig
til Eline Begtrup for at forhøre sig, om det ville være muligt at blive gen
ansat til en ny vintersæson. I sit svar skriver hun bl.a.: »Gid jeg kunne
hjælpe Dem til en god plads. Jeg har skrevet til min broder, men det er
yderst tvivlsomt, om det hjælper, da han sikkert allerede har fået en vin
terlærer, måske den samme han brugte forrige vinter. Jeg medsender en
anbefaling, men jeg ved ikke, om der er ret mange, der lægger vægt på
en anbefaling fra mig; gid den må komme til en, som gør det!« Hun må
åbenbart have følt, at hun ikke var lige velanskrevet i alle højskolekred
se. Senere i brevet står der: »Mon Larsen er urolig for vinteren? Måske
han ingen indmeldelser har fået? Det må være svært for en mand med
kone og børn. Og sangvinsk er han måske ikke — ja, jeg kender ham slet
ikke, men sangvinske folk som mig og min lige, vi plejer at være tem
melig åbenmundet, og det kan man nu slet ikke beskylde ham for«.
Derefter handler brevet om noget, som optog sindene meget i Levring.
Sagen var den, at pastor Bruun på grund af sygdom havde måttet søge
sin afsked, og nu havde man valgt en ny præst, Peter Piinholt Johansen,
der havde tilknytning til Indre Mission: »Måske også præstevalget vol
der Larsen betænkeligheder. Det er nu bestemt, at vi skal have Johansen
fra Roe, efter sigende en kras missionspræst af den mest yderliggående
retning. Det bliver vel ingen let nabo at have for højskolen. Men man
den kan jo være bedre end sit rygte, og at andre folks salighed ligger
ham på hjerte, er vel ikke at bebrejde ham. Blot han så også tror på an
dre folks alvor og redelighed. Ja livet er mangfoldigt! Det bliver sandelig
en ny tid, der kommer til åbenbarelse, om en kras og uforstående mis
sionspræst skal sidde i Bruuns præstegård«. I samme brev fortæller hun,
at hun, der allerede havde fået udgivet en bog, »Naturen og vi« i 1911,
nu var blevet færdig med en bog om den svenske botaniker, Carl von
Linné: »Endelig er jeg da færdig med min Linné og får den af sted en af
de første dage, håber jeg. Hvor vil jeg være glad, når den er antaget og ikke mindst honoreret. Jeg lever af gæld i sommer!« Inden brevet er ble
vet afsendt, er der blevet tilføjet nogle vigtige sætninger langs siden af
det: »Jeg tror ikke, De skal bekymre Dem videre for fremtiden! Larsen
er sikkert, efter hvad jeg nu har hørt ham udtale, bestemt på at have en
mandlig lærer til vinter«.
Grunden til, at Eline Begtrup havde stiftet meget gæld, kan muligvis
være, at hun sammen med en noget ældre søster, Anna, havde købt hus
i Levring, og de to søstre boede herefter sammen, indtil Anna Begtrup
døde tyve år senere. Frifelt blev nu genansat, og i et brev til ham i be-
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Eline Begtrup i alderen
omkring 50 år, hvor hun
var en meget benyttet fore
dragsholder.

gyndelsen af oktober skriver Larsen: »Vi har det alle godt her, men
travlt, da meget skal ordnes, før eleverne kommer. Frøknerne Begtrup er
flyttet op i deres nye hus, og nu råder vi unge alene i hele skolen; så må
vi gøre os det så hyggeligt, som vi kan. Vi har tænkt at omdanne den
såkaldte altanstue, hvor jeg hidtil har haft sløjdsal, til lærerværelse. Der
vil du altså få bolig fra november. Der er så megen plads, så du kan byde
alle eleverne ind på een gang, og der er lys og mere sol end sidste vinter
og altan til haven - men der er lidt tomt derinde, du tager vel ikke no
get med hjemmefra til at hygge med, for vi har kun det allernødvendigste at møblere med. At købe møbler krymper jeg mig ved, og jeg har
hele tiden så optaget, så der ikke er tid ril, at jeg selv kan stå på værksted
i efterår. Men seng, vaskebord, stol og bord - en bogreol - skal vi selv
følgelig skaffe derind, så kan der vel i øvrigt gøres hyggeligt med små
midler.
Af elever har vi indmeldt 1 1 fuldt betalende; men jeg har givet fri
plads til så mange, at vi kan gøre regning på at komme til at arbejde
med 18 piger i alt. Der er mange, der beder om lempelse i betalingen,
og jeg siger nødig nej; men det indvirker jo på lønnen efter vor aftale.
Jeg har tænkt på at foreslå dig - og gør det nu, da vi er så tæt mod no
vember, at vi næppe kan vente flere elever - at vi uanset elevtallet sætter
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din løn for vinteren til 32 kr. pr. md. Du vil vist kunne stå dig fuldt så
godt derved som ved den gamle aftale (28 og opefter). Vil du helst be
vare den gamle aftale, så går vi selvfølgelig ikke fra den, og kan du stå
dig bedst ved den, vil jeg jo, hvad penge angår, gøre det fuldt så vel men jeg har andre grunde til helst at sætte lønnen til de 32 kr. og ikke
lade den være afhængig af de fuldt betalende elever. Hvis du ikke i løbet
af een af de første dage gør indsigelse mod forslaget, da vil jeg gerne tage
det som tegn på, at vi kan betragte 32 kr. pr. md. som aftale«.
Når man læser dette brev, forstår man, at der ikke var meget at rutte
med på Levring Højskole.
Levring Højskole var altså nu blevet omdannet til en ren pigehøjsko
le med 5. mdrs. vinterkursus og 3 mdrs. sommerkursus. Man får ind
tryk af, at Eline Begtrup nu nærmest har overladt lederskabet til Larsen,
i hvert fald er det kun ham, der er nævnt som forstander i de dagblade
og tidsskrifter, hvor man annoncerede efter elever. Heri står: »Amtsun
derstøttelse må søges et halvt år i forvejen. Som regel kan to elever i
hvert skolehalvår få understøttelse gennem skolens elevforening - Sko
leplan og alle nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstan
der Larsen«.
Det er interessant, at Eline Begtrup nu gennem sin højskolevirksom
hed påbegyndte en offentlig diskussion om længden af kvinders under
visningstid indenfor de traditionelle højskoler. I henholdsvis »Højskole
bladet« og »Kvinden og Samfundet« argumenterede hun for et 5 mdrs.
kvindeligt højskoleophold, og Larsen var med på idéen. Fagene var de
almentvækkende og -dannende højskolefag, og højskolens placering i et
landbomiljø afspejlede sig til en vis grad i undervisningen. For de kvin
delige elever gjaldt det dog, at der, i modsætning til karlene, ikke blev
givet undervisning i fag, der pegede på varetagelse afen selvstændig rol
le inden for landbruget; derimod blev der her lagt vægt på hus- og
håndgerning.
Desværre blev den nye pigehøjskoleundervisning ikke nogen succes.
Da Frifelt efter undervisning i vinterperioden var vendt tilbage til Øl
god, undrede han sig over, at han ikke blev opfordret til at komme til
bage til Levring for næste vintersæson, hvad ellers delvis var blevet af
talt. Efter en henvendelse til Larsen fik han svar i juli måned 1914:
»Nej, vi har ingen lærer fæstet, men vi har heller ikke fået indmeldelser
til vinterskolen. Vi havde et par stykker indmeldt allerede i foråret, og
nu står dette stille. Muligvis får vi samlet så mange, så vi kan holde vin
terskole, men for tiden har jeg mest tro til, at vi opgiver stillingen her, så
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snart vi kan, for det bliver for strengt for os i længden og gavner ingen.
Muligvis går det anderledes, men for tiden kan jeg intet sikkert sige, og
jeg tænker næsten, det er bedst, du sikrer dig noget andet, om der er lej
lighed dertil nu«. Larsen blev der dog, og selv om vinterholdet blev lille,
klarede man skærene, delvis ved hjælp fra Eline Begtrup, hvis foredrags
virksomhed gav hende ekstraindtægter, hvormed hun kunne supplere
højskolens økonomi.
Næste år bliver det igen galt, og nu vil Larsen tilsyneladende ikke
fortsætte som forstander. I oktober 1915 skriver han til Frifelt: »Du har
vel ikke lyst til at overtage Levring Højskole, når du er færdig i Køben
havn til sommer? Vi ville gerne fortsætte, men synes af mange grunde
alligevel, vi må sige os ledelsen fra. Louise har ikke kræfter til den store
husmodergerning, vi har nu vore 3 småbørn og har alligevel ingen pen
ge til engang at købe skolen. Jeg vil gerne afse en del af min tid til hus
fliden og foredragsvirksomheden, som jeg ikke så godt kan, når jeg skal
passe forstanderstillingen forsvarligt. Den bliver altså ledig, og den er,
synes jeg, tiltalende. Den kunne udmærket gå for dig, når du bliver gift,
hvad du vel nok bliver. Befolkningen er nu særdeles villig til at være
støttende til, enten een gang for alle eller årligt i en årrække. Det kan jeg
nok få ordnet, så du ikke økonomisk får noget væsentligt at risikere.
Min kone og jeg vil have et lille hus for os selv at bo i et eller andet sted.
Ville du ønske det, da vil jeg gerne blive boende her i Levring og for en
ikke særlig stor løn være medlærer eller medforstander, ganske som den
ny leder ville ønske det, og hjælpe til efter evne. Det ville måske ikke
være nogen skade foreløbig, men måske du lige så gerne vil have en an
den hjælper, og det gør heller ikke noget; jeg kan uden fortrydelse tæn
ke mig, at du måske ikke ville bryde dig om at blive min foresatte. Men
tænk nu et øjeblik på dette, og tal med din kæreste derom. Det er ikke
så galt, som det måske i øjeblikket synes. Og lad mig så snart vide, hvad
du mener. For vi skal snart have en ordning truffet, og tør du ikke bin
de an med denne udmærkede opgave, så må vi have fat i en anden
mand«.
Frifelt sagde ikke ja til tilbudet. Måske havde han på dette tidspunkt
andre ting i vente - i hvert fald blev han året efter redaktør af »Varde
Dagblad« - eller måske anede han, at højskolen snart måtte lukke. Eli
ne Begtrup forsøgte de kommende år bl.a. med Kr. Rønde Pedersen
som medforstander at fortsætte, men i 1917 måtte man opgive Levring
Højskole, der af Eline Begtrup, der var dens egentlige ejer, blev solgt til
et konsortium af folk fra Levring. I mellemtiden var familien Larsen
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flyttet til Holtbjerg i Vendsyssel, hvor L.P. Larsen blev leder af et børne
hjem. Frøknerne Begtrup må i en periode være flyttet tilbage til højsko
len, for de boede der, da L.P. Larsen senere købte ejendommen og ind
rettede den til børnehjem. I 1923 solgtes børnehjemmet til friskolelærer
Jens Rasmussen, der omdannede den til efterskole, hvad den har været
siden med undtagelse af en kort tid med indkvartering af tysk militær.
Hvor flyttede de to ældre damer nu hen? I et brev dateret 13.6.21
fortæller ElineBegtrup til Salomon Frifelt: »Vi sidder, som du ved, på
Krabbesholm. Larsen har købt Levring Højskole til børnehjem. Så blev
vi husvilde, og med tak modtog vi et par værelser her på borgen, mod at
jeg holdt nogle foredrag for eleverne. Her sidder vi som i paradiset, i det
mindste når det er sommervejr - lige uden for vinduerne den blå fjord,
rundt om vidunderlig rig og frodig skov. Og når som helst vi vil, ophold
i en højloftet samlingssal med dybe vinduesåbninger, tæpper, malerier
og mere. Det kunne være morsomt, om du kom cyklende en tur her op
og fik nye indtryk. Vi har et gæstekammer til vor rådighed ...
Larsen flytter vist til Levring i næste måned. Det er dog altid svært at
bryde nye veje! Men det er jo specifikt kendetegnende for det søgende
menneske, så ingen kan fortryde det. Mon jeg også baner nye veje, uden
at vide det? Det er i alle tilfælde kun en ganske lille, lidet tiltrådt sti.
Men forhåbentlig kommer den efter mig, som er større end jeg, »hvis
skobånd jeg ikke er værdig at løse« fra mit område - grænselandet mel
lem dyr og mennesker«.
Eline Begtrup havde i 1916 fået udgivet en bog »Dyresjælen« og var
meget optaget af dyre- og menneskepsykologi. Egentlig havde hun
tænkt sig at skrive en fortsættelse af værket, men en tiltagende blindhed
gjorde det vanskeligt for hende at udføre opgaven. Til gengæld holdt
hun rundt omkring i landet naturhistoriske foredrag med titler som:
Dyrs og menneskers instinkter, Forvandlingens love, Vækst, bevægelse
og fri vilje og m.a. Der var dog mange andre ting, der interesserede hen
de, så emnerne for hendes foredrag blev mangfoldige. Summarisk kan
de inddeles i fire forskellige hovedgrupper. Foruden naturhistorie dreje
de det sig om historiske emner, personalhistorie og emner vedrørende
kvindesagen.
Temaet for Eline Begtrups beskæftigelse med kvindesagen var i disse
år naturligt nok kampen for kvindevalgretten. Som tidligere nævnt
holdt Eline Begtrup i 1903 et foredrag i Dansk Kvindesamfund om høj
skolebevægelsen, og det blev hendes incitament til at melde sig ind i
samfundet. I august samme år stiftede hun Kjellerupkredsen for sam-
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fundet og fungerede en årrække som dens formand. I modsætning til
hvad der var almindeligt, ønskede hun at knytte højskolebevægelse og
kvindebevægelse sammen. Kjellerupkredsen hørte til en af de tidlige
landskredse og holdt møder på Levring Højskole, hvorved de to bevæ
gelser synligt blev knyttet sammen. Fra 1915 holdt Kjellerupkredsen
bl.a. et kursus i samfundslære for kvinder. Kredsen var i det hele taget
meget virksom og vandt stor tilslutning på egnen. Udover arbejdet i
Kjellerupkredsen virkede Eline Begtrup også som kredsstifter for Dansk
Kvindesamfund, idet hun rejste rundt i landet, holdt foredrag og tog
initiativ til at nye landskredse under Dansk Kvindesamfund blev stiftet.
Mange af Eline Begtrups foredrag drejede sig om kvinder. I de personalhistoriske beretninger kunne hun f.eks. fortælle om: Dronning Isabella
og Kolumbus, Louise Reventlow og bondefrigørelse, Elisabeth Fry fængslernes engel, Ilia Fibiger, Elisabeth Jerichau-Baumann. Nogle af de
mænd, der interesserede hende mest var personer som: Augustin, Absa
lon, H.C. Andersen, Carl Linné, B.S. Ingemann og Chr. Reventlow.
Hendes historiske foredrag handlede især om forskellige perioders sam
fundsbevægelser og samfundsspørgsmål. Det gjaldt f.eks.emner som:
Henry George-sagen, Afholdssagens betydning for Danmark, De kom
munale hjælpekasser, der hørte til de almindeligt debatterede, men også
nogle, der gik i kvindesagspolitisk retning som f.eks.: Kvinders stilling
til samfundets udvikling, Kvinde- og mandsarbejde, De finske kvinder.
Rent historisk holdt hun af at fortælle om: De forenede staters tilblivel
se, Nederlandene og Vilhelm af Oranien, Finlands udvikling, Kristen
dommens begyndelse i Danmark. Mange af hendes foredrag og artikler
bærer præg af hendes tanker og livsvisdom; det gælder f.eks.: Troen be
tinget af erfaringer, At bære sit kors, Den sten, som ikke kan løftes, må
man lade ligge. Sidstnævnte filosofiske betragtninger findes trykt i
Krabbesholms Højskoles årsskrift fra 1922, og de begynder på følgende,
for hende karakteristiske måde: »Det ordsprog har, som flere af vore
gamle ord, mere end eet ansigt. Det vender et spottende ansigt mod os,
som en forbigående, der ser os slæbe og stride med en overhændig byr
de og klapper os overlegent på skulderen: »Lad du det stå«. Det viser os
et ligeglad, forsorent ansigt. Å, de stene, man ikke kan løfte, må jo blive
liggende alligevel. Gå udenom alle sten. Hvorfor skal man gøre sig livet
surt; nej, lad det bare »flyde som honning i en gryde«.
Mod denne ansvarsløse overfladiskhed vender sig dog lykkeligvis
mangt et ungt, dådkraftigt sind, det ved jeg. En vågen ungdom vil tæn
ke: Det er slet ikke målet for vor tragten, at livet skal være som den bare
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mælk og honning. Vi er ikke bange for at tage en tørn, blot vort liv må
få indhold og mening. Vi vil gerne være med til at rydde sten bort fra
menneslægtens vej eller sprænge dem, om så skal være, så vejen kan lig
ge mere lys og åben for dem, som kommer efter. Tager vi os for meget
på, så er arbejdet dog ikke spildt; det har øget vore kræfter og henledet
andres opmærksomhed på en opgave, der en gang må løses«.
Indledningen er gennemsyret af hendes faste tro på unge menneskers
evner og livsmod, hvad vel egentlig gjorde hende ideel som højskole
lærer. Desuden elskede hun børn, og hun kunne få dem til at lytte, når
hun levende fortalte eventyr og historier af H.C. Andersen og Dickens.
Inden for højskolebevægelsen blev Eline Begtrup den første kvinde, der
etablerede sig som foredragsholder i stil med mandlige kolleger, for
hvem foredragsvirksomhed, udover det rent oplysningsmæssige, også
var en måde at skabe sig et navn på. Når man i dag vurderer hendes ar
bejder, der også omhandlede emner som bl.a. darwinisme og socialisme/anarkisme, må man indrømme, at hun langt fra var nogen med
løber, men altid havde stærke radikale meninger.
Under opholdet på Krabbesholm Højskole skrev Eline Begtrup et af
sine smukkeste digte, der blev trykt i årsskriftet for 1922, »De hellige tre
Konger«. I de første vers skildres deres rejse til kong Herodes, før stjer
nen fører dem frem til Bethlehem i de sidste vers
Kongen er der! Blød og varm
i sin moders favn han smiler,
og til barnet hen de iler,
trykker ham mod deres barm.
Åh, hvad er en stjernes pragt
fjern og kold på natlig himmel,
hvad er alle stjernes vrimmel
imod livets varme magt.
Vær velsignet lille dreng!
Som et himmelsk frø du kommer,
hvoraf gror til evig sommer
Paradisets blomsterseng.
Spæd vi første gang dig ser,
o, men livets varme har du,
dødens kulde fra os ta’r du,
takket og velsignet vær.
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Søstrene Begtrups ophold på Krabbesholm Højskole blev ikke af længe
re varighed. Den 4.12.1922 skriver hun til Frifelt: »Min søster og jeg
bor nu to minutters gang fra Frederiksborg Højskole, i den ene gavl af
min broders avlsgård. Længen rummer desuden bolig til bestyreren af
kostalden. Vor lejlighed er hyggelig og landlig. Kunne du blot besøge os
en gang her! Jeg har så godt som ingen foredragsvirksomhed herovre, så
jeg burde jo skrive. Men det er ikke nok, fingrene er lidt kontraherede,
dankerne er mere adrætte.
Forleden så jeg hos en boghandler, at »Lyng« (Frifelts første bog, ud
givet i 1918) er nedsat, og benyttede mig straks deraf, for det er da den
kønneste foræring, man kan overkomme til den pris. Jeg håber, det er
vidnesbyrd om, at udlæggene nu er dækkede, og at du selv får renter.
Hvordan mon det går med »Afjordens æt«? (Frifelts anden bog, udgivet
1921). Og har du noget nyt på stabelen. Min anden del af »Dyresjælen«
ligger stadig i min skrivebordsskuffe, skønt den egentlig er for god til
det. Derimod har jeg fået en mindre afhandling af den optaget i »Dansk
Udsyn« - den ser du vel, ellers vil jeg gerne sende den. Jeg er glad for, at
en af hovedtankerne er kommet på tryk.
Det vil glæde os at høre fra dig en gang. Fra Levring er der kun godt
at melde. Børnehjemmet er statsanerkendt, og Larsen synes at være vel
anset både hjemme og ude (har talt på Liselund). Ja, kan man vente,
kan man blive konge i Sverige. Men når man som jeg er 62, begynder
man snart at flytte forventningerne over på »den anden led«.
Boligen, de to kvinder var flyttet ind i, fik navnet Fasterbo, og her be
fandt de sig godt. Desværre generede den svækkede hørelse Eline Beg
trup meget, som det fremgår af et brev til Frifelt 21.2.1924: »Søster
Anna og jeg bor lige ved Frederiksborg Højskole, men vi er ørkenvandrere, der har nået vand, men mangler spand til at hejse vandet op med.
Ved en sådan skole tør jeg nok sige, at det var bedre at være blind end
tunghør. Større sjæle end vore har jo undertiden henlevet i ørkenen på
den ene eller anden måde, det gjaldt der da om at blive rolige nok til at
lytte til den store ensomheds tale, hvad vi altså er ved at øve os i. Du har
sommetider spurgt til »Dyresjælen« nr. 2. Ja, megen tid bliver der ikke
levnet, når man som »husassistent« hos sig selv og en gammel søster skal
have arbejde fra hånden med en nogenlunde god samvittighed. Men nu
vil jeg dog prøve at omredigere mit forrige udkast og så få det på »Fol
keoplysningens Fremme«. Dagene længes jo, vinterdagene er for korte
for Anna og jeg, både med lys og ledighed.
Jeg sender en »Kronik«, som jeg meget gerne ser optaget i »Vestky103

Søstrene Begtrup var gaster ved
Daniel Danielsens søns konfirma
tion. Min morbroder Søren fik ved
den lejlighedforåret Eline Begtrups
bogom »Carl v. Linné, Nordens
blomsterkonge«, og indeni lå et lykonskningskort med denne farvelag
te tegning. Til barnedåb og konfir
mationer tegnede Eline Begtrup
amoriner og blomster, til bryllup
per rosenkranse med svævende eng
le!

sten«, hvor du jo har indflydelse. Det er mig om at gøre, at folk bliver
opmærksom på disse mærkelige prækener. Naturligvis bliver jeg glad
ved, 1 »gi r noget«, men også uden det vil jeg sætte pris på, at stykket bli
ver optaget, og helst mens vinteren ikke er kommet for langt i vej med
sine »hvide stier« - netop af hensyn til de indledende strofer.
Mon du nu ikke aflægger besøg hos vor gamle forstander, siden han
er blevet valgmenighedspræst i Skern. De er begge så glade for forholde
ne, han og hans kone, og lille Karen da også. Nu kan hun komme i kir
ke hver søndag, og det vil hun så gerne, skriver hun til mig«
Som tidligere omtalt, var Levring Højskole blevet overtaget af J.
Rasmussen, der omdannede den til efterskole, så L.P. Larsens tid som
børnehjemsforstander her blev kun afkort varighed. Samme år, 1923,
som overtagelsen fandt sted, oprettedes Skern Valgmenighed, og her
blev Larsen præst. Han endte i øvrigt som sognepræst i Vester Hornum
i Himmerland.
17.6.1924 har Eline Begtrup fundet ud af, at Salomon Frifelt er ble-
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vet gift. Omgående skriver hun: »Dette skulle have været det dejligste
bryllupsbrev med rosenkranse og svævende engle, sådan som jeg mere
end een gang har komponeret dem. Men lige i øjeblikket har jeg kun
rejser i hovedet, og jeg håber, du undskylder der, når du hører, at jeg
også spekulerer på at lande i Ølgod og med egne øjne overbevise mig
om, hvor meget du er under tøflen (noget jeg rigeligt under dig, du
sejge pebersvend)«.
Efter det vellykkede besøg skriver hun 21.11.1924: »Jeg har længe
villet skriver til eder. Jeg er glad over, at jeg har gjort din kones be
kendtskab, og at hun gjorde et så stærkt sympatisk indtryk på mig. Jeg
tænker med glæde på eders fremtid.
I anledning af en enkel tone i Sønderjylland må jeg tage det gamle
spørgsmål op: Hjælper vor historiske ret til Sønderjylland os, når vi ikke
kulturelt med åndens kræfter har kunnet holde fast på det eller genero
bre det? Er det ikke det, vi først må lægge i vort arbejde? Er det ikke en me
get dårlig vej dertil, at vi smæder hverandre indbyrdes? I Dannevirkemænd må jo altså også konsekvent også holde på Norges adkomst til Is
land, Grønland og Færøerne. Nå, det gør jeg nu også. Og vil det være
den bedste vej til at genvinde samfølelsen med Sydslesvig, at vi mod de
res vilje rev dem til os? Jeg synes, vi har opgaver store nok over for
Nordslesvig. Lad dem blive løst først. Vel lad det ligge - som manden sa’
om Rundetårn.
Søster Anna har vrøvl med sine øjne, en rigtig kedelig plage, og beg
ge to har vi jo et og andet savn med den svækkede hørelse. Når jeg, som
i den sidste tid, kan komme til at arbejde lidt skriftligt, savner jeg den
dog egentlig ikke ret meget - med år kommer ælde, og det må man fin
de sig i. For resten er Anna tros de 75 år på en måde yngre end jeg. Hun
resignerer ikke, det gør hende så frisk (Det minder mig om pastor Vil
helm Hansens udmærkede udtalelse: Gud resignerer aldrig)«.
Det følgende år flyttede frøknerne Begtrup fra Hillerød til Gal trup. I et
brev til ægteparret Frifelt dateret 11.2.1926 skriverhun: »Jeg sidder godt
lunt og hyggeligt trods sne og storm her på Gal trup. Men så snart man
træder ud af den lune stue, er det som at vade gennem kolde havstrøm
me. Jeg får min hjertenslyst styret til at holde foredrag, et eller to om da
gen. Det er egentlig for mig den bedste metode. Så kan jeg godt gå nog
le måneder hjemme uden arbejde, skrive lidt og glæder mig så til som
merkampagnen. Min søster og jeg bor nu hos et par folk, som højlig vil
le tiltale dig: de er så gennemordentlige og regulære, selv jeg er blevet
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påvirket deraf - og er taknemmlig for påvirkningen. Frifelt, hvor er det
et stort gode, at vi mennesker kan lære så længe vi lever!
Vi har det ellers godt, søster Anna og jeg,. Naturligvis bortset fra al
derens indskrænkninger, som jeg tænker din far og mor også mærker
uden at snakke synderlig derom. Det er en stor vinding for os, at min
broder og svigerinde har bygget sig et hjem i højskolens æblehave og har
overladt økonomien på skolen til de unge. Det går så godt for de unge,
og Anna og jeg føler os langt lykkeligere og hjemlige ved at besøge vore
jævnaldrende i det mindre dog så smukke og rummelige hjem«.
Hvor længe de to søstre opholdt sig i Galtrup, kan man ikke finde ud
af ved at læse brevene til Frifelts, men et brev fra 28.1.1929 er sendt fra
Fasterbo. Her står bl.a.: »Tak for det udmærkede og indholdsrige brev,
du spenderede på os i julen. Du ved ikke, hvor velgørende og veder
kvægende det er at få lov til at dele jeres planer og arbejde, I som står
midt i det levende samfund, for os, som jo egentlig er i »åben begravel
se« - hvilket ikke skal være nogen alvorlig anklage mod vor skaber, han
rammer sikkert vort bedste dermed, hvad vi også nok kan skimte glimt
vis og må gøre os umage for at tro, for at vi ikke skal komme til at stå
med al for dyb beskæmmelse, når regnskabets dag en gang giver os det
fulde overblik over årsag og virkning.
Du spørger til mit arbejde. Ja, mest er jeg vel nok husassistent, skønt
vi da har en nem husholdning, men noget er der jo hver dag, og så ek
stra travlhed med vask, syltning, bagning og ture til Hillerød. Mit fo
rum som skribent er »Dansk Børneblad«. Desværre er Karen for lille, el
lers skulle I holde det. Det vrimler med geniale dyre- og naturskildrin
ger. Redaktøren samler vist os oversete kvinder op. Der er f.eks. en yp
perlig historisk fortælling af Thora K. Hansen, dyre-menneskeskildring
af mig og en pragtfuld »Moster Inga« o.s.v. Har du ikke fået min lille ar
tikel i »Naturens Verden« om dyrs komediespil, skal jeg sende den. Nu
roder jeg med en artikel om refleks og instinkt, men det er kun i ny og
næ. Min private brevveksling t’ar mere tid og er vist nyttigere«.
Desværre bliver det vanskeligt for hende at skrive, da hendes syn nu
også svækkes. Under et besøg i Jylland sommeren 1930 opholdt hun sig
bl.a. hos forstanderne Anna Krog og Jørgine Abildgaard på Snoghøj
Folke- og Gymnastikhøjskole. Eline Begtrup havde mødt de to kvinder
på Askov Højskole i 1893, da hun var lærerinde her, og venskabet med
dem bevarede hun hele livet. Et brev sendt fra Snoghøj til Frifelts i Øl
god er næsten ulæseligt, hvad hun dog undskylder med, at der er så lyst,
at hun ikke kan se!
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I 1932 blev hun alene i Fasterbo. I et brev til Frifelt 21.5.1932 skriver
hun: »Mon I har hørt, at søster Anna er død? Hun kom på sygehuset for
et benbrud, men kunne ikke tåle hospitalsluften med den høje varme
grad, de fører. Herhjemme har vi holdt det med 12 grader hele vinteren,
og dermed befandt Anna sig udmærket godt. Hun var ganske sig selv de
første 8 dage, men så svækkedes hjertet af den høje varme, og hun sov
stille hen 5 dage senere. Alle spørger, om ikke jeg savner hende meget,
men det er, som om der ikke er plads til savnet. Hver gang tænker jeg på
den fred og glæde, hun gik ind til, og som det forundtes mig at opleve
et lille glimt af. Savnet forvandles straks til tak til Gud«.
Man mærker tydeligt i brever, der er skrevet på maskine, nu da det
kniber med håndskrift, at Eline Begtrup var en stærk religiøs kvinde.
Sin enorme viljestyrke hentede hun uden tvivl i sin stærke barnetro,
indpodet af forældrene i præstegården i Birkerød. Selv om hun fysisk
blev usædvanlig hårdt ramt med både svækkelse af hørelse og syn, så be
varede hun altid troen på sin menneskelige værdi og skabertrang - hun
gav aldrig op i fortvivlelse, tværtimod tog hun alle genvordigheder i stiv
arm og beklagede sig aldrig.

Den starkt nationalbevidste højskole tranede eleverne i »skjolddans« i gymnastikti
merne. Det er her vinterholdet 1909-10. Den høje unge mand i midten er Marius
Skorstensgaard, søn af en af højskolens ivrigste stiftere. Han var i en årrakke for
mandfor Levring Højskoles elevforening.

107

De følgende år rejste hun stadigvæk meget rundt i landet og holdt fore
drag. Hvor hun kunne, besøgte hun venner og familie, når det passede
ind i programmet. Ikke så sjældent dukkede hun op i Levring og om
egn, undertiden i mange dage, og besøgte da de mange venner fra høj
skoletiden.
Min morfar, Daniel Danielsen, der var blevet enkemand, var en af
dem. I hans efterladenskaber fandtes et lille julebrev med et lille digt,
som sikkert er typisk for hende:
»Altid frejdig når du går,
veje, Gud tør kende;
til et herligt mål du når,
skal du nok erkende.

Fremad, frit og uforknyt,
men hold skjoldet rede,
et og andet livligt nyt
stundom kan vildlede.

Venner vil vi ønske dig,
det er livets glæde,
når kun trofast sanddruhed
boer i lykkens kæde.

Hold så tappert fast ved ham,
som i dåbens vande,
lovede at tro på dig
selv til dødens strande«.
På den anden side af brevet fandtes følgende hilsen:
»Denne opmuntring er især
til de unge på første rejsefærd
men vi andre kan også nok trænge
når vi fristes til at la hovedet hænge.

I mange af Eline Begtrups breve findes små digte, ofte af religiøs karak
ter, og desuden holdt hun af at skrive sange til mere eller mindre højti
delige lejligheder. Det var typisk for hende, at de indledtes med en stro108

fe fra en kendt salme eller fædrelandssang - så vidste man med det sam
me, hvilken melodi, der skulle synges til. Det gælder bl.a. en sang, som
jeg også har fundet i min morfas gemmer, til et guldbrudepar; det første
vers lyder:
»Danmark, dejligst vang og vænge,
det var eders hjem,
der I fostred piger, drenge,
plag og kvie frem,
frugtbart smilte eng og agre,
svendene fandt møer fagre,
hjem ved hjem af offer-ætten
rejste sig på sletten.

Desværre blev det til stadighed værre med synet. Under et ophold på
højskolen i Snoghøj har hun skrevet til Frifelts 9.6.1933, om de vil
gæstehuse hende et par dage sidst på måneden. På den medbragte
skrivemaskine har hun været i gang med brevet, da hun pludselig op
dager noget uheldigt: »Ja, jeg havde skrevet et temmelig langt brev til
jer og opdagede først nu, at det meste var skrevet på valsen i stedet for
på papiret. Så nu spiser jeg jer af med dette, i håb om at vi snart mø
des!«
Til jul samme år fik hun tilsendt en pakke med kager fra Nanna Fri
felt, og den takker hun for den 12.1.1934: »Det var en dejlig forsyning
at få til sin julehøjtid. Den er også blevet værdsat, men kagerne var
næsten for gode, de smeltede ligesom sneen. Det er dog for galt, I sen
der dem til mig, I har jo selv mange munde at forsyne, så jeg betragter
det som en smuk afslutning. Brevene derimod vil jeg på ingen måde
give afkald på. Næste år kan måske lille Karen ved bedstemoders hjælp
skrive til mig. Og hvor enhver oplysning om Salomons arbejde interes
serer mig meget. Det gør mig ligefrem godt - som en tilskuer der selv er
ledig - at gå helt op i arenaens kampe. Jeg siger rigtignok god held og
lykke med det prægtige emne (Frifelt havde da fået udgivet »Ad jyske
veje sønderud«), og jeg håber at få det oplæst for mig.
Jeg vil nu også ønske, jeg kunne blive færdig med en knudret artikel,
jeg arbejder med; jeg synes, jeg kunne give meget, for at den kunne lyk
kes, skønt den er af den slags, som nok kun få læser. Den er svær at ud
arbejde, men om Vorherre vil, bliver det nok. Fra ham kommer dog
både det at ville og det at kunne udrette - det er man klar over på sine
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Nanna og Salomon J. Frifelt (1935).
Han blev fodt 13. februar 1889. Ef
ter en tid som højskolelærer blev han
journalist; i 1923 overtog han slægts
gården »Frifelf«, hans moders føde
hjem, og levede som landmand og
forfatter til sin dod i 1973. 11940
kom han på finansloven. Nanna Fri
felt fodtes 19. juni 1898 og var fore
gangskvinde for dannelsen affore
ningen » Venstres Kvinder«. Hun har
altid taget del i den offentlige debat
og gjorde en stor indsats; det medfør
te, at hun nu er æresmedlem af Øl
god Venstreforening.

gamle dage, endskønt det nok gælder for alle aldre. Jeg har fået en rar
dame til at hjælpe mig nogle timer om dagen, men hendes stemme er
ikke af dem, jeg bedst kan høre. Selv er hun så sød og elskelig imod mig.
Jeg har fået lov at tale i vor ungdomsforening på mandag 8 dage. Det er
jeg glad for, bare jeg nu får sagt noget godt og rigtigt«.
Brevet fortæller ikke, hvad artiklen handlede om, eller hvad hun ville
tale om i ungdomsforeningen. Måske har det drejet sig om formering
og forplantning. I hvert fald fik hun i maj 1934 udgivet en artikel i
»Hjem og Skole« med titlen: »En Samtale«, som handler om en mors
forklaring om det emne til en 8-årig søn. Artiklen vakte en vis opsigt,
hvad redaktøren muligvis havde forestillet sig at den ville, for han fandt
det nødvendigt med nogle forord: »De fleste er enige om, at vore børn
bør have noget kendskab til forplantningslivet, også blandt mennesker.
Men hvorledes, hvornår og af hvem kendsgerningerne skal meddeles
dem, er der dyb uenighed om. Frk. Eline Begtrup viser i følgende arti
kel, hvorledes en sådan undervisning kan forme sig«.
»Samtalen« slutter med disse betragtninger: »Man vil se, at der er
dvælet ved livets begyndelse under de små mikroskopiske former, at det
forklarer vort ukendskab dertil og nødvendigheden af omhyggelig be
skyttelse. Egne erfaringer har lært mig, at man kan tale med skolebørn,
der kender een, om disse forhold, under fuldkommen ro og udelt op
mærksomhed, når man kun selv i øjeblikket er rigtig indstillet - d.v.s.
med absolut ærbødighed for emnet - og når det fremkommer utvun
gent og selvfølgeligt, under den naturhistoriske undervisning. Alt tilsig
tet vil straks opdages af børnene. Stemningen kan kun bygges på lære110

rens uhyklede beundring for livsfænomenernes vidunder. Men så kan
man også gå så vidt, som ens pædagogiske takt tillader en«.
Lige fra sin barndom havde Eline Begtrup været interesseret i natur
historie, og ikke mindst i dyrs og menneskers opførsel. Altid ønskede
hun at formidle sin viden, og hun afskyede al »uden oms snak« og forti
else. Derfor var hendes »samtale« et godt eksempel på oplysninger, det
var vigtigt at videregive til skolebørn. At artiklen så gav anledning til en
del bebrejdende læserbreve, tog hun sig ikke af.
Selv om Eline Begtrup havde frabedt sig at modtage julepakker fa Fri
felts, så fortsatte familien dog med at sende dem. I hvert fald må hun
have modtaget en pakke til julen 1935, for 12.2.1936 afsendte hun igen
et takkebrev: »Det har været underlig for mig at vente så længe med at
takke for julens gode sager - og jeg har dog fået så meget ud af dem.
Klejnerne har holdt næsten lige til nu, og jeg har rigtig moret mig, kan
du tro, over »Vi tapper af tønden« (en bog Frifelt udgav sammen med T.
Tobiassen Kragelund i 1935). Jeg forstår så udmærket, at den går i an
det og tredje oplag; det er jo barndomsminder, man med rig stemning
kalder frem. Og så går sådan en lille håndterlig bog 50 gange lettere end
en større. Lad os få flere og mere af den tønde. Jeg er ikke så lidt spændt
på, hvad dit næste arbejde går ud på«.
Man kan næsten tro, at Frifelt må have lyttet til hendes råd, for allerede
samme år udkom der en ny novellesamling, skrevet sammen med Tobi
assen Kragelund: »Teglstensbrokker i en plovfure«. Under et ophold på
højskolen i Snoghøj fik hun den læst op af gartnerens kone til stor for
nøjelse. Det beretter hun om i et lille brev til Frifelts i påsken 1937.
Hun skriver, at bogen skal med til Levring, når hun skal besøge venner
ne derovre. Desuden fortæller hun, at efter at hun er kommet tilbage, er
hun flyttet fra Fasterbo til en lejlighed i Frederiksværksgade 27 i Hille
rød. Det er et meget kort brev, der ganske vist er håndskrevet, men
skriften er ikke hendes, så hun må have dikteret det.
I sommeren 1939 opholdt hun sig i Snoghøj i flere uger. Opholdet
blev særdeles begivenhedsrigt, hvad højskoleforstander Sune Andresen
fra Engelsholm Højskole har berettet om i »Et kig i sidespejlene. Erin
dringsbillede 1902 til 1978«, hvor han skriver: »Efter at broen (den
»gamle« Lillebæltsbro) var rejst, kom stedet, hvor vi boede, under en vis
observation. Små ubestemmelige krigslignende fartøjer strøg gennem
Bæltet og mod slutningen af trediverne kom der større fartøjer. Spioner
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indfandt sig. Jeg husker en dame, der gav sig ud for englænder. Hun var
der en månedstid som »højskolestuderende« og kom da også i en bil
med engelske nummerplader og bag den bil noget så spændende som en
campingvogn. Den ønskede hun anbragt nede ved stranden, så hun
kunne bo i den »for ikke at volde ulejlighed«. Ved lejlighed så hun på en
gymnastiktime.
På den tid var gamle Eline Begtrup på besøg, en søster til Holger Be
gtrup. Hun var i fordums tid kendt for sine bøger om dyresjælen og lig
nende. Men hun var temmelig døv og sad altid med sin noget ildelug
tende messingtrompet (hørerør) i øret vendt med begærlighed mod en
hver for at få et og andet at høre. Når hørerøret var ildelugtende, skyld
tes det, at alle snakkede og spyttede ned i det, men at renvaske det ind
vendigt var der vist ingen, der tænkte på. Hun talte godt engelsk og var
vist den eneste, der fik et par samtaler med den »engelske« dame. En
dag stak Eline sit hørerør hen til mig. Det skete i øvrigt tit for at få mig
til at spille melodier på violinen for hende, men den dag var det noget
andet: »Ved du hvad, hende denher englænder er aldeles ikke englæn
der, den tone hun har på er ikke »indfødt«. Hun siger hun er kunstner,
begejstret for naturen, så hun tegner her i omegnen. Hun har nu ikke
meget begreb om det. Ka du ikke lure på, hvad hun laver dernede i vog
nen!« Gamle Eline havde åbenbart noget af »ånden fra 48 og 64« i sig.
Ellers fortalte hun mest eventyr af H.C.Andersen for eleverne, uden at
det vakte større begejstring.
Men så lurede jeg. En dag, damen var kørt med bilen, så jeg, at et
gardin i campingvognen sad skævt. Jeg fik fart på og kravlede op på hju
let og så en feltseng, stol og bord og på bordet tegninger af broen, alt an
det end kunstneriske, men »arkitekttegninger« med mål og kurver hist
og her, desuden tegnede kort over skolen og over Bæltet, rimeligvis med
strømstyrketal - og der lå en kikkert og nivellerapparat m.m.«
Da Sune Andresen herefter fortalte politiet, hvad han havde set, var
der tilsyneladende ingen, der forhørte hende, og kort tid efter forsvandt
hun. Først da besættelsestropperne arriverede, blev man klar over hen
des mission. 9.april kl. 5 om morgenen gik tyske soldater i land på ky
sten neden for skolen. De færdedes overalt, som havde de været der før,
og var ikke i tvivl om, hvor deres luftskyts skulle stå.
Grunden til at Eline Begtrup opholdt sig længe på Snoghøj den som
mer, kan muligvis være, at hun var raget uklar med den dame, hun bo
ede hos i Hillerød. På Snoghøj Folke- og Gymnastikhøjskole følte hun
sig altid velkommen, især havde hun, som nævnt, et godt forhold til
112

Jørgine Abildgaard, der var en stor beundrer af Eline Begtrup. På Frede
riksborg Højskole havde Jørgine Abildgaard en gang hørt Eline Begtrup
tale om den kananæiske kvinde, og det blev nærmest til et forbillede,
idet hun syntes fortællingen fik nyt liv i en kvindes mund. På den tid
fandtes der ingen kvindelige præster i Danmark, men det gav stødet til
at Jørgine Abildgaard fremover turde holde søndagsprædiken i den lille
kirke på skolen.
Efter sommeropholdet i Jylland fik Eline Begtrup bolig i Veggerløse
præstegård på Falster. Efter at have opholdt sig her i fem måneder send
te hun et brev til Nanna Frifelt og skrev b.a.: »Jeg bliver gammel og be
gynder selv at mærke det, hvad jeg egentlig aldrig før har gjort. Andre
kan åbenbart også mærke det, for her på stedet bliver jeg vist betragtet
som en oldtidslevning.
Både præsten og hans kone taler godt og fortroligt til mig. Dog har
jeg gjort to bekendtskaber, og de er fornøjelige: en yngre forpagterkone
og en ditto forpagterkone. Jeg måtte jo selv bryde isen, så nu får vi se,
hvad det bliver til, men det er da godt begyndt. Jævnaldrende er vi just
ikke, da jeg er et halvt århundrede forud for dem. Ellers er her kønt in
dendørs og frisk udendørs, men hele befolkningen, og mine husfolk
med, korser sig hver gang jeg går alene hen ad landevejen«.
Til trods for den efterhånden meget svækkede hørelse og det dårlige
syn begav hun sig alligevel i den første sommer under den tyske besæt
telse til Jylland, hvor hendes venner fejrede hendes forestående 80 års
fødselsdag. Selve dagen, 7. august 1940, blev fejret med venner og
slægtninge i Birkerød.
Den følgende jul fik hun igen julepakke fra Frifelt-familien. 8.1.1941
sender hun takkebrev: »Hver gang jeg spiser en af jeres velsmagende ka
ger, står Frifelt-hjemmet for mig med sol og sommer, krydret med varmt
venskab, og det gør godt i vinterens trange tid. Som jeg har erfaret det,
rykker murene med de gamle år tættere på livet - som Kaalund skriver i
et digt - snævrere og snævrere bliver den port, man kan røre sig på, ja,
sådan går det jo for de store områder af menneskeheden; der stænges her,
og der stænges der. Men den enkelte og samfundet har nok godt af en
gang imellem at føle, hvad verden uden Gud er gjort af. Når man har fået
den indstilling, at man er totalt indespærret, så er det skønt at kigge ud af
en lille åben luge til høslet og kornhøst og vide engstrækninger.
Tak for det, I trofaste sommervenner. Og så tror jeg endda, at der er
flere end mig, som har deres sol og sommer gemt i Frifelt minderne. Ja,
sådan tror jeg også barndomshjemmet var for flere end os selv.
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Tak for bogen, der ligger trygt som en ost tinder osteklokken, og som
jeg lille grå mus må nøjes med at snuse til. Jeg går og venter på, at der
skal dukke en »læsende« op i min kreds. Jeg har selv fået trykt en artikel
i menighedsbladet »Kirke og Samfund«. Gid I kunne få fat i det! Nu er
også alle mine fire bøger udsolgt, men de har rigtignok også været 20 år
om det.
Hvad mon jeg skrev sidst? Det har jeg glemt, for siden jeg begyndte
på brevet, er der også gået et helt døgn, hvor der er sprunget miner i luf
ten, og hvor der er blevet lyst på flyvere om natten. På en måde er her så
fredeligt på vore sydlige »ølande«, for her er vi jo kun i et gennemgangs
land. - Jeg har været en tur i København, det var på tilbageruten fra
Brønshøj i december måned. Der mærkedes det fremmede meget mere,
både i det levende og i det skjulte. Jeg gik to gange efter mørklægningen
gennem dele af byen. Det var på en måde vældigt spændende at færdes
i mørket med små lysglimt og bilrøg på vejen eller lyssprække fra en re
staurationsdør, der står på klem. Sommetider dukker der et sort uhyre
op med lidt hvidt lys fra en lygte; det er sporvognen, og konduktøren og
min ledsager har den største møje med at få mig helt op, da jeg ikke
aner, hvor jeg er, eller hvad jeg skal opleve. Også i kælderen har jeg
været. På en måde er det rart at opleve, hvad der er hverdagskost for ens
landsmænd. - Min lille broderdatter, der er postassistent, cyklede mor
genen til juleaften til sit kontor i Brønshøj fra København i bælgmørke,
inden sporvognen startede, en tur der tog en times tid. Ungdommen er
dygtig! - Jeg var også i nattog med S-banen, hvor det var bælgmørkt!
Men lad os takke vor himmelske fader for, at vi kan have det, som vi
har det, i den tid hvor verdens prøvelser ikke kan forbedres, så alt bliver
godt, så længe vi bringer alt af lave«.
13.7.1941 skriver Eline Begtrup til Nanna Frifelt: »Tak for dine bre
ve; de kaldte på mig, kan du tro. Mon det egentligt er rigtigt, at jeg gi
ver afkald på noget af det bedste, jeg oplever, besøgene i de få udvalgte
vennehjem? Ja, hvor har jeg været rig og glad ved dagene i jeres hjem,
hvor har Salomon også givet min sjæl tanker og udsyn. - Men der skal
jo engang siges farvel her på jorden, og mit farvel hos jer sidste år var
dejligt.
Gid I kunne komme i forbindelse med Snoghøj; livet her er så strøm
mende rigt, og netop som I ønsker det, stærkt dannebrogsfarvet. Jørgine Abildgaard er dog en gudsbenådet natur og hendes kristendom ærlig
og oprindelig. Kunne dog Karen komme hertil en gang, måske som stu
dent, her er flere studenter i sommer, nogle endda med udmærkelse.
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Frifelts foraldres guldbryllup. Sønnen Peder Møller Frifelt, der overtog gården i
1952, ses imellem bedsteforaldrene. Til højre søsteren Karen Frifelt, der er en kendt
arkaolog.

Ja, så farvel I kære venner. Jeg håber, jeres brev må blive ved at følge
mig, så længe mine tanker kan fatte dem. God lykke med bogen om
I.C. (sammen med Knud Ree og Hans Jensen havde Frifelt i 1941 ud
give en bog om I.C.Christensen). Jeg håber, den er lige så god som den
om konsulen (i 1938 havde Frifelt udgivet en bog med titlen »Konsu
len«). Jeg ville så gerne - ja, så gerne sidde og høre om den, men altså:
farvel. På torsdag rejser jeg til Birkerød og midt i august til Veggerløse,
om jeg lever så længe«.
Brevet virker mere opgivende end ellers og nok præget af, at hun
frygtede, at hun ikke ville kunne besøge dem mere. Dog, hendes livsap
petit vendte tilbage, og 10.2.1942 afgik et nyt brev til Frifelts: »Da jeg
lige nu har fået fat i nogle stykker rispapir, har jeg bestemt mig for at
sende jer en lille epistel, til trods for at jeg har lovet mig selv og mine
omgivelser at holde op med at skrive breve; det volder ulejlighed både
for dem, der skal forsøge at læse dem, og for dem, der skal hjælpe mig
med at få dem af sted. Jeg savner ligesindede, skønt jeg nok ved, I er så
meget yngre - men I har erfaring ...
Når man rejser rundt på besøg, går det an at leve ubesværet, og gen
nem vore rejser oplever vi besøgenes friskhed. Men måske skal samlivet
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på en genfødt jord forblive lykkeligt, uden at vi behøver at spille nogen
form for komedie, fordi vor store generalnævner er midt iblandt os,
Ham, tænker jeg, vil vi finde det let at mødes med. Som en plante lever
i sit frø, vil frøet igen leve som plante ...«

I et brev til Frifelts samme år skriver hun 29. juni: »Det har været en
meget bevæget tid for mig, på en måde den mest bevægede i mit uroli
ge liv. Jeg håber, det må have hjulpet til at føre mig fremad mod det
mål, min Gud og skaber har sat. Det ville være rart, om vi endnu en
gang kunne mødes. Jeg har et par gange næsten været på vej til jer, men
det blev ikke længere end til Nordsjælland. Der har jeg nu »tinget« mig
kost hos en dame, hos hvem jeg boede for 4 år siden. Det gik ikke særlig
godt, men vi er jo blevet 4 år ældre og forhåbentlig lidt skikkeligere, så
efter 1. august bliver min adresse Frederiksværkgade 27, Hillerød. Det
er min erfaring: Bliver livet vanskeligere, så bliver det også rigere!«
Blandt brevene til Frifelts findes et udateret brev, som er skrevet i an
ledning af Salomon Frifelts »runde« fødselsdag. Det indledes med et lil
le digt:

Du vandred’ ad de jyske veje
og havde den jyske jord i eje.
Helt nær stod det jyske dit hjerte,
og i ord og digt du det os lærte.
Videre skriver hun: »Det er en angrende synder, som kommer med det
te lille rim. Din fødselsdag huskede jeg en måned for tidligt, som du
ved, og som du har sort på hvidt. Bagefter gik min fejlregning op for
mig; så ville jeg have skrevet til det rette tidspunkt, men da holdt vi
bryllup herovre - hvis jeg dog havde fået datoen at vide - hvad står lidt
tåget for mig - så havde jeg svedt ud, at det var så rundt et tal, du fyld
te. Og det går mig ligefrem til hjertet, for du skaffede mig så megen glæ
de ved dit venskab, at ingen var nærmere til at »hylde« dig. Jeg håber på,
at større ånder end jeg i din virkekreds har gjort det ...
Jeg lever nu under så venlige forhold som tænkeligt. Men jeg er som
vinden: falder jeg til ro, så er det forbi med mig - og een gang skal det
jo være forbi«.
De sidste breve, som Eline Begtrup skrev på sin lille skrivemaskine, er
nærmest ulæselige. Nu da hun næsten var blind og næsten næsten døv,
følte hun ensomheden. Den stemte overhovedet ikke overens med hen-
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des virketrang, og da hun måtte foretage sig noget åndeligt, gik hun i
gang med skrivemaskinen, men hendes frembringelser blev præget af
mange forkerte anslag. Dette var hun naturligvis selv klar over. I et brev
til Frifelts skriver hun bl.a.: »Bare I nu må kunne læse dette uden for
megen anstrengelse. Det er jo ikke for gamle hunde at lære nye kunster.
Men det er dejligt at sidde her og tikke mig ud af ensomheden«. I sam
me brev forsøger hun at øse lidt af sin livsvisdom på en for hende egen
måde: »Jeg hører jo grumme lidt, men kan undertiden høre noget helt
andet fra et menneske end dets ord,. Da jeg begyndte at tro på Gud, be
gyndte jeg også at tro på andre. Det er det gået langsom med, men det
er en stor rigdom. Der er dem, der mener, at jeg er blevet for godtroen
de, men jeg har fornemmelsen af, at jeg er på den rette vej. Dels bliver
jeg rimeligvis skånet for meget intetsigende snak, og dels tror jeg nok, at
folk, når de skal tale lige i øret på mig, holder sig til sandheden. Det er
rart at vide, men det sker ikke ret hyppigt, da mange er bange for at ud
levere sig. Det er ikke alene øjeblikkets ord, som får mere værdi, det er
følelsen af en anden menneskesjæl«.
Et af Eline Begtrups sidste breve til Frifelts, dateret 20.4.1944, er me
get svær at læse, og en halv side står næsten blank på grund af, at hun
har glemt at skifte eller tilbagespole farvebåndet. Det er adresseret til
Nanna Frifelt, men selv om det er vanskeligt at tyde, bliver man klar
over, at det indeholder en dyb bekymring for Salomon Frifelt. Det var
sikkert ikke uden grund, da Frifelt under krigen sammen med Dansk
Slægtgårdsforenings sekretær, Chr. Damm, ofte holdt kraftfulde natio
nale taler ved møder rundt i landet, hvor man forsøgte at hverve nye
medlemmer, og i slutningen af 1943 havde tyske håndlangere forsøgt at
likvidere Chr. Damm. Hun skriver: »Jeg håber, din mand er betænksom
med, hvad han skriver og er nænsom med, hvad han taler om, også in
den for husets vægge. Vi må ønske at beholde vore varme hjerter og lyse
hoveder. Det var et umådeligt tab med den shakespeareske Kaj Munk,
ham vil det ikke lykkes at få magen til. Vi, der ikke er angrebne af
»krigspsykosen« må hævde, at et menneske er af den højeste værdi på
jorden - selvfølgelig under den forudsætning at dette menneske lever i
overensstemmelse med sin samvittighed. Forstyrrede tider kan jo imid
lertid også forstyrre samvittigheder. Det at leve efter sin samvittighed,
det må ethvert menneske afgøre med sin Gud«.

Eline Begtrup opnåede at opleve befrielsen. Hun døde først den 13. juli
1947, næsten 87 år gammel.
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I Krabbesholm Højskoles Aårsskrift 1947 skriver forstander M.J.
Gravsholt: »Sommerpiger fra de første år efter 1940 vil mindes en gam
mel kvinde, som kom her på skolen og holdt foredrag om kålorme og
sommerfugle og andre af naturens vidundere. Hun var så godt som
blind og omtrent helt døv, og så sad vi alligevel der og lyttede til hendes
visdoms tale og blev dybt beskæmmede, for det var jo os, der var blinde
og døve, og hende der både kunne høre og se alt det, vi gik ligegyldige
forbi her i livet ... Så længe Eline Begtrup overhovedet kunne rejse på
egen hånd, kom hun her trofast sommer efter sommer. Det var overmå
de berigende at være sammen med hende, for hun fulgte levende med i
alt, hvad de skete i tiden, og hendes meninger var groet i hendes egen
have. Men skønnest var hun at se, når hun sad midt i en flok børn og
fortalte eventyr,da kunne hendes ansigt lyse af ånd, og børnene lyttede,
så de glemte både tid og sted«.

Efterskrift
Til udarbejdelse af denne artikel har jeg fra Nanna og Salomon J. Fri
felts søn, Peder Møller Frifelt, modtaget 7 breve fra L.P. Larsen og 38
breve og postkort fra Eline Begtrup til Frifelt-familien. I et vedlagt brev
skriver Peder Møller Frifelt b.a.: »Brevene fra L.P. Larsen til far vidner
om, at det måske ikke var let at være ung højskolelærer, men nok lige så
svært at være højskoleforstander! Brevene fra Eline Begtrup fortæller om
en trofast interesse for en ung medarbejder og hans videre skæbne. Jeg
husker selv med glæde gamle »faster« Eline, som vi kaldte hende. Hun
var en glimrende fortæller for børn, altid taknemmelig for hjælp og in
teresse. Som voksen er det blevet klart for mig, hvor prægtig et menne
ske hun var, der med tillid og taknemmelighed bar den tunge skæbne,
som tiltagende blindhed og døvhed, der spærrede et intelligent og vide
begærligt menneske inde i en slags isolation«
Det er sådan, jeg også selv husker hende, når hun ankom til min
morfar i den slidte overfrakke med de to gule armbind. De store øjne
med de tykke brilleglas, der næsten så igennem een, gjorde et stort ind
tryk på et barn, men først og fremmest var det et enormt hørerør, som
hun altid havde med, der interesserede. Hun var altid meget talende, og
min morfar var en næsten andægtig tilhører, og så var hun, som allerede
nævnt, meget, meget børnevenlig.
Selv om hendes ophold i Levring sogn kun blev af relativ kort varig
hed, så bør hendes betydning ikke undervurderes. Ganske vist kom kun
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få til at opleve et højskoleophold i Levring, men det, at hun gennem sit
bekendtskab med tidens fremtrædende grundtvigianere kunne få dem
som talere til bl.a. sine efterårsmøder på Levring Højskole, var med til
at vække åndslivet for hundredvis af begejstrede tilhørere. Hendes ene
stående evne til at vække debat om kvindens stilling i samfundet, om
betydningen af at informere om dyr og mennesker, og herunder om for
plantning og formering, om kristendom og etik og meget mere, gjorde
hende til en fremtrædende kvindefigur i århundredets første halvdel.
Men først og fremmest var hun et varmt og opofrende menneske, der
aldrig glemte et venskab, og som med en stærk vilje, båret af en ægte følt
kristendom, kunne udrette det utroligste, til trods for at hun mistede
flere sansers fulde brug. Det gjorde hende til en enestående personlig
hed.
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Johannes Saabye

Årets gang på en bondegård
i 1930’erne
Johannes Saabye er født på en gård i Thisted i Tapdrup sogn i 1924. Han
fortæller her om arbejdet og livet på gården, som det formede sig i hans
drengeår i 1930’erne. Fortællingen har tidligere været trykt i sognebladet
»Tappen« 1996 og 1997.

Stedet ogfolkene
Stedet, jeg vil fortælle om, er en gård på 60 tønder land. Den havde 1820 malkekøer samt kvier og kalve, i alt ca.50 stk., samt omkring 35 gri
se.
Der var to karle hele året, en konfirmeret dreng i sommerhalvåret, og
en pige, der deltog i alt det huslige arbejde, og daglig skulle hun malke
ca. fire køer morgen og aften. De første år blev der også malket om
middagen; her deltog pigen ikke, da det kun var de køer, som gav mest
mælk, der skulle malkes på dette tidspunkt. Middagsmalkningen op
hørte i sidste halvdel af 30’erne. Da der blev malket tre gange om da
gen, fandt sidste malkning sted kl. ca. 19,30, altså efter at aftensmaden
var indtaget. Når pigen hjalp til med malkningen, skulle hun bagefter
rengøre malkesien, da hun var den mest omhyggelige til dette arbejde.
Når pigen gik ind, efter at aftenmalkningen var overstået, skulle hun
tage en halmvisk med; den skulle bruges om morgenen, når der skulle
tændes op i komfuret.
Som brænde blev der brugt kvas, tørv og træ, og det var også pigens
arbejde at holde brændekassen fyldt. Til dette arbejde havde hun en løv
(kurv), som var lavet af rughalm, der var tærsket med plejl. Halmen
blev formet som lange pølser, der blev lagt i ring oven på hinanden og
bundet sammen med flækkede pilekviste. Selvbindergarn blev også
brugt. Denne løv var 40-45 cm høj, og diameteren i bunden ca. 30 cm
og foroven ca. 40 cm. Under bunden var der et trækors, og en sådan
kurv var meget let. Kurve af den slags lavede min oldefar, da han var
omkring 85 år; han havde tidligere været murermester.
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Vinter
I vintermånederne, hvor der ikke var så meget at lave, kunne pigen om
eftermiddagen sætte sig på stuen med sit håndarbejde, indtil der skulle
laves »nætter« (aftensmad). Pigen skulle også hjælpe til ved tærskearbejdet; hun skulle lægge negene op på tærskeværket (bordet), så topenden
vendte ind mod »suget«. Båndet, som holdt stråene sammen, blev
skåret over, så manden (ilæggeren) kunne skubbe neget ind i cylinderen
ad én, to eller tre gange. Maskinen skulle helst gå jævnt for at kunne
rive kærnerne ud af akset. Tærskeværket var af typen halvrenser, som
skilte halm og avner fra kærnerne. De sidste blev af en elevator løftet
op, så de kunne falde ned i sække, som stod på siden af maskinen. Der
var to sække, og med et vippespjæld kunne man skifte fra den ene sæk
til den anden, så arbejdet ikke skulle afbrydes, når den ene sæk var fuld.
Halmen blev afen mand med en fork (togrenet greb) løftet op på lof
tet, hvor en anden tog imod og bar det længere ind. Her lå halmen, til
køerne skulle have den.
Tærskeværket var en 15 tommer (40 cm) »Dronningborg«, der var

Stuehuset til gården »Mosegård«, matr. nr. 7a, Thisted by, Tapdrup sogn, fotografe
retfør 1909. Afpersonerne er nr. 2 fra venstre Johannes Saabyes mor, Else Marie Jo
sefen, der dode i 1983, 90 år gammel. I midten står gårdens davarende ejer, Jo
hannes Rasmussen Saa bye, død 1932, og hans kone Petrine, død 1948. Siddende af
tægtsfolkene, Gammel Ane og Rasmus Jobansen Saabye, der døde i 1909 med 14 da
ges mellemrum.
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lavet i Randers. Det blev trukket af en 5 HK benzinmotor fra 1911.
Denne motor skulle også trække kværnen , og den blev i 1933 afløst af
el-motor. Elektrisk lys var indlagt 1918-1919. Før benzinmotoren blev
der anvendt en hestegang til at trække en pigtromle, der løb igennem
en pigbro - den simpleste form for tærskemaskine.
Der blev også tærsket med plejl. I den forbindelse blev rugstråene la
vet til tagknipper, som skulle bruges, når taget på de fire huse, der var
tækket med strå, skulle fornyes. Arbejdet med plejlen blev også meka
niseret efterhånden — med en såkaldt tagribber, men her var spildet af
strå meget større. Når der blev tærsket med plejl, var kornet meget for
urenet med avner og korte strå. Kornet blev så renset på en rensemaski
ne, som blev trukket med håndkraft. Det var ikke noget eftertragtet job
at skulle stå og dreje på maskinens håndsving, der skulle drejes med en
nogenlunde konstant hastighed, for at maskinen kunne arbejde maksi
malt. Kornet blev skovlet i sække og båret op på stuehusloftet ligesom
kornet fra tærskemaskinen. Her lå det, indtil det skulle bruges til grise
ne og køerne. En sæk med rug kunne nemt veje 100-110 kg; man kun
ne derfor godt blive noget hudløs på skuldrene efter nogle ture over
gårdspladsen og op ad en stejl trappe, hvor man skulle tømme - og der
efter gå tilbage efter en ny sæk. På samme måde var det, når kornet
skulle bringes tilbage til kværnen for at blive formalet til svinefoder.
Der skulle også skæres hakkelse til hestene - mellem seks og otte var
der - når de om vinteren var på stald hele tiden. Der blev skåret hak
kelse et par gange om ugen. Hakkelsesmaskinen blev trukket af en he
stegang, forspændt med to heste, der gik i rundkreds. Det var et trivielt
og ensformigt arbejde at være kusk. Trivielt kunne det nok også være
for hestene, og hele tiden skulle man være opmærksom på, at hestene
gik i et nogenlunde konstant tempo. Ellers blev der råbt højt ud gen
nem vinduet, og det kunne være »med store bogstaver«, hvis fejlen gen
tog sig for tit.
Af de mange gøremål om vinteren var også skæring af roer til køerne.
En sådan foregik med håndkraft og kunne nemt drive sveden frem på
panden - selv på en kold vinterdag. De skårne roer kom i løve, sat på
en trillebør og kørt ind på gangen bag køerne, båret op mellem dem og
tømt af i krybben; der var ingen fodergang. På samme måde fik de
halm og kraftfoder. Heste og køer skulle også daglig have en omgang
med strigle og kardesk (børste). Der skulle også køres roer fra roekulen
og ind i roehuset. Det kunne ligeledes være et besværligt arbejde - især
hvis der var høje minusgrader i en lang periode. Så var det jordlag, som
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Johannes Saabye til højre og hans bror, Børge, fotograferet ca. 1934.

roerne var dækket med, gennemfrosset. Det var særlig besværligt, når
det var runkelroer, der skulle køres ind. Her var jordlaget ca. 20 cm
tykt. Kålroerne kunne nøjes med 4-5 cm. Man fjernede først roerne,
hvorefter man slog den frosne jord ned med en stor hammer eller med
en pighakke. Det var ikke ufarligt, når sådanne jordsider stod uden un
derstøttelse.

Sidst på vinteren kom der en mand, udsendt af kommunen, for at kon
trollere, om køerne og kvierne - især de sidste, hvis de havde været i en
gen om sommeren - var blevet stukket af oksebremsen, som lægger
sine æg under huden på dyrene. Æggene var i løbet af vinteren blevet til
larver på størrelse med pillede rejer. Når man strøg med hånden hen
over dyrets ryg, kunne man mærke store ujævnheder, og herunder gem
te sig en larve. Der blev nu stukket hul med en syl og penslet med en
væske, der dræbte larven. Disse insekter er nu forlængst udryddet.
Vi havde også lidt skov, som gav træ til hegnspæle og brænde, der
skulle saves og kløves med håndsav og økse. Herefter blev træet stakket
og hen på sommeren, når det var tørt, kørt i hus. Så kunne det bruges
næste vinter. Grenene blev også kørt hjem og hugget til kvas, der blev
brugt i komfuret.
Hvis der var kommer meget sne, så det var nødvendigt at rydde veje
ne, havde vi snerydningspligt på Taphedevej med indtil to mand. Det
havde alle gårde i Thisted, og - så vidt jeg ved - uden vederlag af nogen
art. Der var af sognerådet udpeget en snefoged, der skulle sørge for, at
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der blev ryddet sne, når det var nødvendigt. Han skulle rundt til de
ejendomme, der havde snerydningspligt, og fortælle, hvornår der skul
le mødes, og på hvilken strækning, der skulle ryddes. Det var i øvrigt
snefogedens pligt at lede arbejdet; det var også nødvendigt med en le
der, når det var så mange unge mennesker, der mødte op. Det var jo
karlene, der blev sendt af sted. Som regel blev der meget at fortælle om
de oplevelser, man havde på sådan en dag, hvor det vist slet ikke var så
kedeligt at være med.
Sidst på vinteren skulle kornstakkene køres ind til tærskning. Vi hav
de tre stakhjelme, der var fyldt op - og somme tider en almindelig
kornstak eller to. En stakhjelm bestod af fire stolper, der var gravet i
jorden, så de dannede et kvadrat på 4x4 m, og de havde en højde på ca.
5 m. Mellem disse var der lavet en sadelformet »hat«, der kunne hejses
op ved hjælp af fire taljer, én i hvert hjørne. Der var ikke nogen af
dækning på siderne; det var ikke nødvendigt, for når negene blev lagt
med den rigtige hældning, kunne sne og regn ikke gøre nogen skade.
Dette gjaldt også, når negene blev sat i en stak uden fast tag. En sådan
stak var rund og pyramideformet, og over toppen blev der lagt en tom
salpetersæk, der var skåret op i sider og bund - en sådan var nemlig
vandtæt. Når stakhjelmen var fyldt op, blev hatten firet ned, så den lå
med sin vægt over negene; derved kunne fygesne ikke trænge ind. Når

Gårdens sortbrogede tyr præsenteres.
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taget var sænket ned, var der som regel et lille mellemrum mellem tag
og neg. Her var der meget ofte en ilder - enkelte gange en mår - der
havde bygget rede. Den lå med sine små unger, når negene sidst på vin
teren skulle køres til tærskning.
Det var også på den tid af vinteren, der skulle tænkes på sædekorn.
Dette skulle have en ekstra rensning, inden det skulle sås. Der blev kun
købt et par tønder byg og havre til fornyelse. Avlen herfra blev sat for
sig selv for at blive brugt til udsæd året efter.

Forår
Vi er nu kommet i april måned, og der skulle tænkes på såarbejdet. Det
kunne godt trække lidt ud, hvis der i løbet af vinteren var faldet meget
sne, og tøvejret var sat ind med blæst og høje varmegader, der fik sneen
til at smelte hurtigt. Det gjorde jorden våd. Der kunne godt blive et par
dage til oprensning af grøfter i engen. Det var ikke et særlig eftertragtet
arbejde, da det nemt kunne give en våd fod, hvis man var uheldig at
træde på et sted, som ikke kunne bære. Var man uheldig, vakte det selv
følgelig munterhed hos de andre, der hjalp til. En sådan grøft dannede
som regel skel mellem to naboer.
Når sol og vind havde fået jorden til at skifte farve fra sort til mere
lys, var det tid at begynde forårsarbejdet. Der skulle sås kunstgødning.
Det var i første omgang superfosfat 18 pct. og kali, som var på 40 pct.
Disse to gødninger fik man hjem i sække hver for sig, og så kunne man
selv blande efter behag. Det var et stort og tungt arbejde at blande gød
ning, da den - især kali - kunne gå i klump, hvis den havde ligget for
længe i sækkene (jutesække). Der skulle ofte slåes flere gange med skov
len på disse klumper, inden de faldt fra hinanden.
Hver mark skulle have sin bestemte blanding, alt efter hvilken afgrø
de, der skulle være. Når sækkenes indhold var tømt ud på gulvet, skul
le der skovles rundt 2-3 gange og igen fyldes i sække. Disse blev så læs
set på en vogn og kørt ud til den mark, de var bestemt til. Her blev de
sat på jorden med lige mange skridt mellem hver. En sæk gødning skul
le række til næste sæk. På den måde blev gødningen fordelt nogenlun
de jævnt.
Manden, der skulle strø gødningen ud, blev udstyret med en jute
sæk, hvori der var bundet et meget kort stykke reb fra det ene hjørne af
sækkens bund og til samme sides hjørne af sækkens tud. Denne sæk
blev nu fyldt ca. halvt op, alt efter hvor meget manden kunne bære.
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Det var et hårdt arbejde, især hvis pløjemarken var blød. Nogle enkelte
gårde strøede gødningen ud fra vogn, og det var meget lettere. Så var
man nemlig fri for at bære på sækken. Over baghjulene på vognen blev
der sat en kasse; her stod en mand med en lille skovl og spredte gød
ningen bagud, mens en anden kørte hestene. Der fandtes kunstgød
ningsspredere på det tidspunkt, men kun én gård i Thisted havde en
sådan, og den var ikke særlig effektiv. Der skulle også fjernes muldvar
peskud på græsmarken, og også her blev der anvendt skovl.
Når gødningen var spredt ud, skulle der harves. Det var ikke de sto
re og brede harver, der blev brugt. Første harvning var med en pighar
ve - 2 til 3 led å ca. 90 cm. Det kunne to almindelige heste klare. Hvor
der var lette jorder, var tre træk af denne type harve nok til at lave et
godt såbed. Hvor der var lerjord, skulle der bruges en særlig harve, en
kultivator, for at såbedet kunne blive godt.
Her blev kornsåningen udført med maskine, som havde 19 såtude
med en afstand mellem hver på 11,8 cm. Det gav en bredde på 2,25 m.
Udsædsmængden var ca. 90 kg byg pr. tønde land. Efter såningen skul
le der harves med en let harve (ukrudtsharve) og derefter tromles. Sam
tidig skulle der samles sten i en kasse, der var anbragt på tromlen.
Når kornsåningen var overstået, var det tid for udkørsel af staldgød
ning og ajle på de marker, som skulle tilsås med roer. At køre staldgød
ning ud på markerne var også et hårdt stykke arbejde. Først skulle der
læsses på vogn. Herefter køres ud til den mark, hvor den skulle spredes
ud. Derefter skulle gødningen med en møghakke rages ned af vognen
og fordeles i små dynger, kaldet »roger«. Næste punkt var spredningen,
der skulle få gødningen til at ligge i et jævnt lag over hele marken. En
delig skulle gødningen piøjes ned med en énfuret plov, efterfulgt af et
par træk af førnævnte harve, og til sidst skulle der tromles. Nu var såbe
det klar. Roerne var dengang lidt turnips samt kålroer og runkelroer.
En roesåmaskine, kaldet en »Avangse«, såede to rækker af gangen og
blev trukket afen hest. Såanordningen var meget simpel: En pig vippe
de frem og tilbage over et hul, som passede i størrelse til de enkelte frø
i bunden af såhuset.
Når arbejdet var tilendebragt omkring 1. maj, gjaldt det tørvegravningen. Vi havde tørveskær i Postmose (Porsmose). Der skulle graves
ca. 35.000 tørv, og det tog ca. fire dage for 3-4 mand. Dyndet blev kørt
fra grav til tørreplads på trillebør, læsset af og skåret i passende størrel
se. Her skulle det ligge til tørre mellem to og tre uger.
Nu var det tid for udbinding af køer og kvier. Kvierne kom i engen,
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Radrenser med påmonteret roefi'o-så-apparat til to rakker.

hvor de gik løse, og køerne stod i tøjr på græsmarken; de skulle flyttes
én gang om formiddagen og trækkes hjem til middag for at få vand.
Nogle skulle malkes, nemlig dem, der gav mest mælk. Efter middags
søvn og eftermiddagskaffe kl. ca. 13.45 skulle køerne på græs igen, og
de skulle flyttes én gang, inden de skulle hjem på stald og have et fo
dertilskud. Aftenmalkningen fandt først sted ved 19-tiden, efter at der
var spist aftensmad.
Når roerne var kommet op, skulle der sås chilesalpeter ved run kel ro
erne og kalksalpeter ved kålroer og korn.
Nu var der gået 2-3 tiger, siden tørvene blev lavet, og de var nu tjen
lige til rejsning. Det vil sige, at de skulle vendes og helst stå på det ene
hjørne. To rækker skulle stilles sammen og lægges oven på hinanden, så
mindst muligt rørte jorden.
Ind imellem de førnævnte arbejder blev der kalket i ko-, svine- og
hestestald. I hestestalden blev skillerum og spiltov malet grønt og jern
værket malet rødt. Det var vist en prestigesag at have en fin hestestald
med velplejede heste.
Nu var roerne synlige i lange rækker, og radrensningen kunne tage sin
begyndelse. Efter et par rensninger med 2-10 dages mellemrum kunne
udtyndingen tage sin begyndelse. Udtyndingen var nem for kålroernes
vedkommende, da der kun kom én plante af hvert frø. Runkelroefrøet
var en frøkapsel, som indeholdt 3-4 frø. Planterne stod derfor meget tæt
og kunne sno sig om hinanden. De skulle skilles, så der kun stod én
plante for hver ca. 1 5 cm. Efter udtyndingen skulle der igen renses et par
gange, inden man atter skulle i gang med hakken for at tage det ukrudt,
som var spiret der, hvor radrenseren ikke kunne komme til, og hvis der
enkelte steder stod to planter, skulle den ene fjernes.
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Markerne blev nu renset efter behov, til rækkerne lukkede. En roe
renser var en tohjulet vogn, efterspændt en ramme så bred, at den kun
ne spænde over to rækker. Denne var monteret med syv tænder og fire
tallerkener for at forhindre planterne i at blive dækket med jord. Den
blev trukket af en hest, som gik mellem to stænger. Bagud vendte to
styrestænger. Der var også nogle med kun én styrestang. En sådan var
lettere at styre, da udvekslingen var mindre. Rækkeafstanden var 24
tommer (62 cm).

Sommer
Høhøsten var også i juni måned. Når græsslåmaskinen med to heste
forspændt var kørt over marken, og det afslåede græs lå i pæne lige ræk
ker, skulle det vendes, når det havde ligget til tørre et par dage. Dette
var håndarbejde og blev udført med en fork. Efter endnu et par dage eller mere -, alt efter vejr og vind - skulle høet stakkes. Det blev nu re
vet sammen med en hesterive, som var lavet på Wistofts Maskinfabrik i
Vibæk, Tapdrup sogn; det forkyndte en støbt metalplade, der var an
bragt på riven. Der var ingen kuskesæde; man gik bag den. Med et
håndtag, der skulle presses næsten ned til jorden, kunne man løfte tæn
derne, når riven var fuld.
Aflægningen skulle foregå på en sådan måde, at høet kom til at ligge
i en lang streng - kaldet en »riffel« - på tværs af riveretningen, så det
med en høtyv (fork) nemt kunne skubbes sammen til en høstak. Efter
nogle dage skulle en sådan stak vendes (stakkes om), og efter endnu
nogle dage - hvis vejret var ustadigt - igen spredes inden hjemkørselen.
Sidst i den periode, jeg skriver om, blev det mere almindeligt at hænge
høet på stativer i stedet for at sætte det i stak direkte på jorden.
Når høet var tjenligt til hjemkørsel, skulle alle, som kunne hjælpe til,
af huse. Det var som regel meget varmt for dem, der skulle være inde på
høloftet, især hvis der var bliktag på huset. Inde på høloftet skulle høet
bæres nogle meter, inden det skulle løftes op i bindingen og trædes
sammen, ofte af vi drenge. En binding er afstanden mellem to hane
bånd. En gang imellem blev der strøet høsalt over høet, når det var sat
op i bindingen. Det skulle forhindre varmedannelse.
Det var nu også tid at få omlagt et stykke stråtag - hvis der altså kun
ne skaffes en tækkemand. Som regel blev der omlagt et stykke hvert år.
Tækkearbejde kunne finde sted hele sommeren igennem. Lokale tækkemænd, vi har haft, er Niels Jensen (0) og Jens Klaris.
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På denne tid af året skulle vi også se efter tidsler på græsmarkerne.
Hvis der var mange tidsler på en mark, måtte vi ud med tidseljernet et skaft, hvor der på enden var påsat en jernplade med en v-udskæring.

Vi er nu kommet ind i juli måned. Hvis tørvene ikke var blevet tørre i
den foregående måned, eller hvis der havde været for lidt tid, skulle de
køres hjem nu. Det kunne være et meget varmt og beskidt arbejde. Alle
mand - samt vi to drenge, to spand heste og tre vogne - drog af sted
straks efter morgenmaden; der var kun to km til mosen. Vognene var
forinden blevet forsynet med højere sider og ender, for at læsset skulle
kunne rumme ca. 1800 tørv. Hvis vi var hurtige, kunne vi godt nå 12
læs på en dag - i alt var der omkring 18-19 læs. Når vognene var fyldt
op, ventede der os en dejlig lang køretur, som vi vist alle nød. Den fik
alt for hurtigt ende, syntes vi, for så var der jo arbejde igen med at få
tørvene skovlet op på tørveloftet. Da det var et varmt og støvet arbejde,
vankede der en ekstra gang hjemmebrygget øl eller saftevand.

Hvis et roestykke var blevet forurenet med for meget ukrudt, blev det
gået igennem med roehakken og - en ekstra gang - med hesteradrense
ren, som vi havde kørt igennem roemarkerne flere gange i løbet af som
meren. Her i juli måned skulle roerne være så store og bladfyldte, at de
dækkede mellemrummene mellem rækkerne og herved også dækkede
jorden, så ukrudtet ikke kunne vokse.
I vore dage er det for mange den tid, hvor ferierne bliver afviklet også i landbruget, da det som regel er en stille tid. Men dengang var der

Selvbinderen medforspand af tre heste.
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ikke noget, der hed ferie. For tjenestefolkene kunne der kun blive tale
om en fridag en gang imellem, hvis de f.eks. skulle til familiefest. Eller
have et sæt nyt tøj eller nye sko; for de helt unges vedkommende skul
le mor måske med for at give sit samtykke.
Når man var kommet over midten af måneden, var rugen som regel
tjenlig til høst. På gårde, hvor man havde folkehold, havde man selv
binder til mejning af kornet. Denne blev trukket af tre heste, og skår
bredden var som regel fem fod - eller 130 cm. På mindre ejendomme
brugte man en slåmaskine, hvorpå der blev monteret vinger, der skulle
vifte kornet ned på en rist, som blev monteret bag knivbjælken. Risten
var ved snoretræk forbundet med en pedal, som kusken skulle træde
på, så den blev løftet lidt fra jorden. Når han skønnede, at der lå så
mange kornstrå, at det passede til et neg, slap han pedalen, så risten
rørte jorden. Nu blev det løse kornneg strøget bagud og lå herefter på
jorden. Der blev så igen trådt på pedalen, og processen kunne fortsæt
te.
Når der var kørt en omgang, skulle negene bindes med håndkraft.
Hertil blev brugt kornstrå, som man tog en håndfuld af. Denne blev
delt i to, og ved en sindrig håndbevægelse blev der lavet en snoning i
topenden, hvorved båndet blev forlænget ca. en halv gang. Båndet blev
herefter lagt om stråbunken, som forinden var revet sammen og rettet
til, så den lignede et kornneg. Hertil brugte man en »krat«. Båndender
ne blev lagt sammen, snoet en omgang og stukket under båndet. Det
færdige neg blev lagt ud, så hestene ikke trådte på det, når næste om
gang skulle køres.
En anden maskintype var selvaflæggeren, som endnu brugtes enkel
te steder. Denne maskine kunne høste en mark færdig, uden at der ef
ter hver omgang skulle bindes op.
Når en mark var færdighøstet, skulle negene stilles op parvis og med
toppen opad. Af praktiske grunde blev der stillet seks par sammen. En
sådan bunke kaldte man en »hob«. Her på egnen en »sæt« og andre ste
der i landet en »skok«. I fem hobe var der 60 neg, og det kaldte man en
»trave«. Når negene var stillet op på den måde, var det nemt at tælle,
hvor mange traver, der var på den pågældende mark. I en trave byg
skulle der være mindst 100 kg efter tærskningen.
Når negene havde stået på marken 8-10 dage, alt efter vejret, var de
tjenlige til at blive kørt hjem, for så var kornet eftermodnet. Hvis det
var ustadigt vejr, kunne det give problemer at få negene tørre - og især
på en mark, hvor der var sået en kløver/græs-blanding til hø og af-
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Der køres med selvaflagger på gårdens mark.

græsning året efter. Så skulle hobene væltes, så sol og vind kunne tørre
rodenden.
Når negene var tørre, og vejret var godt, skulle kornet køres hjem - i
lade eller i kornstakke. Så måtte alle mand - også pige og børn - give
en hånd med, så arbejdet kunne gå hurtigt. Især hvis vejret var meget
ustadigt, og der kom en dag med fint vejr, blev man ved til langt ud på
aftenen. Ja, så længe man kunne se - og ofte i måneskin. Men så van
kede der også ekstra måltider i form af kaffe eller frugtgrød.
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Når høsten var overstået, var det mange steder skik, at der blev holdt
høstgilde. Det kan jeg ikke mindes, at der blev i mit hjem - i stedet var
der en fridag til tjenestefolkene.
Når negene var kørt hjem, skulle markerne køres over med hesterive,
så de sidste strå kunne fjernes, for intet måtte gå til spilde. Det sam
menrevne blev læsset på vogn og kørt direkte til tærskning. Men som
det kunne støve! Der fulgte altid lidt jord med, og man kunne dårligt se
den modsatte ende af tærskemaskinen. Efter en sådan dag var det godt
med et brusebad. Vi havde ikke varmt vand i hanerne på det tidspunkt,
og det var for koldt at tage en dukkert i Nørreåen.
Lige neden for Subæk Mølle var der gode badeforhold med sand
bund. Her badede vi ofte under høhøsten. De kom også fra Vinkel, og
en sådan lun sommeraften var der ofte 25-3o mennesker - og megen
munterhed.
Når det allersidste var kørt ind, skulle der skrælpløjes. Her pløjede
man ned til en dybde af 4-5 cm, og det foregik med en tofuret plov,
forspændt med heste; det var jo ikke almindeligt med traktorer den
gang. Kun 3,3 pct. af samtlige landbrugsejendomme havde en sådan,
viser en tælling fra 1936. Der skulle også harves og lidt senere dybpløjes
- til ca. 15-18 cm - hvor der skulle sås rug og hvede. I august og sep
tember, hvor dette arbejde blev udført, var sommeræbler, pærer og
blommer modne. Så blev lommerne - morgen og middag - fyldt, in
den der blev kørt i marken. Al den frugt kunne godt give sig udslag i
megen luft og røde numser. Det kaldte vi »fisbrand«, og så skulle vi

Pløjningen går i gang medjyske heste som trækkraft.
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have en lille glat sten sat mellem ballerne. Ellers gav det hudløshed.
Dette fænomen kunne også forekomme om foråret.
Såarbejdet med rug og hvede blev så overstået. Man såede ikke vin
terbyg, som man ikke kendte dengang -det er først de senere år, den er
kommet frem - og heller ikke vinterraps.

Efterår
Nu er vi kommet frem til september, og omkring midten af denne
måned begyndte optagningen af kartofler. Hos os havde vi kun kartof
ler til husbehov. De blev gravet op med greb og selvfølgelig samlet op
med hænderne. Her skulle alle mand - også pigerne - hjælpe til. Kar
toflerne blev lagt i kule og dækket med et tykt halmlag. Der blev også
lagt et tyndt jordlag uden på halmen. Dette måtte ikke nå helt ned til
jordoverfladen; der skulle være en stribe rundt om kulen, som ikke fik
jord. Denne stribe var til ventilation, da knoldene stadig åndede.
Her sidst i september var roerne ved at være så store, at de kunne
bruges til foder. De blev trukket op med top og krop og serveret direk
te for køerne.
I oktober var kartoffelhøsten ved at være overstået. Natten var ved at
være længere end dagen, og det betød køligt vejr. Jorden var begyndt at
blive afkølet, og nu kunne der køres møg ud på de marker, hvor der
skulle sås roer næste år.
Kvierne, som havde gået i engen hele sommeren, skulle tages hjem,
da det nu ofte var for vådt for dem i engen. De blev ofte anbragt på
græsmarker, som skulle piøjes inden jul, og de fik lidt tilskud af roetop
fra runkelroerne. På det tidspunkt var man ikke begyndt at ensilere ro
etop - og slet ikke græs. Man kendte lidt til metoden, som kom fra Fin
land, hvor en mand ved navn A.I. Virtanen var begyndt at fremstille fo
der til drøvtyggere af afgrøder, som næsten var et spildprodukt. Når af
grøden var kørt til silo, der var lavet af træ, tilsatte han A.I.V.-syre for
hurtigt at frembringe en mælkesyregæring. Syren blev blandet med
vand i forholdet 1-5,5.
Køerne var ikke længere ude hele dagen, da græsvæksten ikke var
stor, og de skulle have et tilskud af foder. De første år, jeg kan huske,
var det turnips, som blev trukket op med hånd og serveret for køerne
med top og krop. Denne roetype gav næsten altid afsmag i mælken, og
den forsvandt, da runkelroen - og senere sukkerroen — blev mere al
mindelig i Jylland.
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Midt i oktober begyndte roeoptagningen for alvor. Det var runkelroerne, der først skulle bjerges, da de ikke tålte nattefrost. Selve optag
ningen foregik på følgende måde: Man fik en kort og kraftig kniv i
hånden; den var fremstillet til formålet og var ca. 40 cm lang. Herefter
tog man omkring toppen med den anden hånd, trak roen op og hug
gede roden fra, så den kom til at ligge i den ene side og toppen i den
anden; man tog altid to rækker ad gangen. Når man kom til enden af
rækkerne rettede man lige ryggen, vendte om og tog de næste to ræk
ker, som blev lagt på samme måde som de to foregående. På den måde
blev der lagt fire rækker roer og fire rækker top sammen, som vognen
kunne køre over, og hestene kunne gå mellem rækkerne uden at beska
dige hverken rod eller top.
Det første år, vi havde runkelroer, blev de læsset med hånd, da man
troede, de ikke kunne tåle, at der blev stukket hul i dem med en stikgreb.
Det var hårdt arbejde at tage roer op på den måde. Roerne blev kørt til
den ende af marken, som var nærmest vejen, der førte til gården. Her
blev de læsset af i en lang bunke - roekule - som var ca. 1,5 m høj. Hvis
der var udsigt til nattefrost, blev de dækket med et tykt lag halm, inden
man kørte hjem til aftenarbejdet, herunder malkningen i kostalden.
Den roetype tålte ikke nattefrost. Kålroerne kunne tåle lidt frost.
Fodersukker- og runkelroer skulle vi gerne være færdige med inden
november - og samtidig have godt begyndt på kålroerne, som også blev
taget op med hånden. Til dem blev der brugt en »rap«, et redskab, der
lignede et skuffejern, men havde et par pigge siddende under klingen,
så roden kunne trækkes op, når man førte redskabet tilbage og gjorde
klar til at hugge toppen af næste roe. Her tog man også to rækker ad
gangen. Top og roe blev lagt på samme måde som ved runkelroerne.
Det var noget lettere at tage kålroer op end fodersukkerroer.
I slutningen af trediverne begyndte der at komme roeoptagere frem,
især til kålroer. De kunne både skære toppen af og skubbe roden op og samtidig skære de værste rodtrevler af. Så var man fri for al den jord,
som lå i bunden af vognen, når man var færdig med at læsse af ved ku
len. En halv trillebørfuld kunne der let være. Denne type roeoptagere
var én-rækket til én hest og to-rækket til to heste. Samme roeoptager
kunne også tage runkelroer og fodersukkerroer op, men her skulle top
pen først hugges af med hånd og fjernes, da disse roetyper sad meget
løst og meget let kunne vælte. Senere kom aftoppemaskinen frem, og
den kunne tage toppen af fodersukkerroer. Denne maskine blev også
trukket af heste.
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Gården fotograferet en vinterdag i 1920’rne.

Vinter igen
Første november var normalt skiftedag for piger og karle, der arbejdede
i landbruget. 1 Tapdrup sogn var der i trediverne 29 karle og 11 piger.
Herudover var der 5-6 gårde, der havde egne børn hjemme som med
hjælpere. Blandt de 29 karle kunne der i sommerhalvåret være 3-4 tje
nestedrenge, der gik i Tapdrup skole.
Af en gammel lommebog fra 1934-35 fremgår det, at en forkarl fik
675 kr., en andenkarl 440 kr., og en pige, som også skulle hjælpe ude,
fik 425 kr. Alle fik desuden kost og logi. Pigens løn var fastsat under
hensyn til, at hun fik vasket på stedet. Hvis en karl eller pige ville have
et par dages ferie, skulle det aftales ved fæstemålets indgåelse. Såfremt
husbond og tyende kom godt ud af det med hinanden, kunne det
næsten altid arrangeres med nogle timers frihed - f.eks. til indkøb af tøj
og andet. Den aftalte løn blev udbetalt - hvis ikke andet var aftalt —
med en trediedel for vinterhalvåret og to trediedele for sommerhal
våret. Desuden kunne man få lommepenge, hvis man manglede - mod
at de blev fratrukket ved den endelige udbetaling.
Det var spændende for de karle og piger, som skiftede plads, hvor
langt man i den nye plads var nået - især med roeoptagningen. Man
kunne godt komme ud for, at man skulle tage næsten alle roerne op to
steder. Også med hensyn til kost og kammer var det lidt spændende,
særlig hvis man ville flytte til andre egne af landet. Karlekamrene var
næsten altid placeret i nærheden af hestestalden og med indgang fra
denne.
Når roeoptagningen var tilendebragt, skulle der piøjes og måske
køres lidt møg ud, hvis det ikke var gjort, inden roeoptagningen be
gyndte. Var der udsigt til nattefrost, skulle roekulerne dækkes med et
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lag jord - ca. 5-6 cm - og senere, når andet arbejde ilde i marken var
slut, skulle runkel-, og sukkerroe- og kartoffelkuler have endnu et lag
jord, så jordlaget var 15-16 cm tykt. For at lette dette arbejde blev jor
den omkring kulen pløjet meget dybt. Jorden - og især lerjord - kunne
være kørt meget hårdt sammen, men ellers foregik arbejdet med skovl
og en gammel kartoffelgreb, hvor tænderne var slidt lidt ned
Det var også i november, at kvierne, som endnu gik ude, kom på
stald. De var naturligvis blevet langhårede og skulle klippes. Det fore
gik med saks, som man brugte med den ene hånd; den var forsynet
med 6-7 lange tænder (som en redekam). Over disse tænder var der en
kniv, som man bevægede frem og tilbage ved at klemme håndgrebet
sammen og slippe igen. Det tog lang tid at klippe en kvie på den måde.
Sidst i perioden kom der en anden type klippemaskine; den virkede på
samme måde som de elektriske kiippemaskiner, man bruger i dag.
Dengang skulle der to mand til at betjene et sådant apparat. Det var et
stativ, der var monteret med en gearkasse, som igen var monteret med
et håndsving, der skulle drejes rundt med en nogenlunde jævn be
vægelse. Rotationen blev gennem et ca. to meter bevægeligt kabel over
ført til klippehovedet, så den anden person kunne udføre klipningen,
der nu kunne klares meget hurtigere end med saksen.
Hvis vejret tillod det, skulle der også køres ajle ud, da opbevarings
kapaciteten ikke var stor. Der skulle også køres roer ind - og måske
også smøres seletøj for at holde læderet blødt. Om efteråret var dette
nemlig udsat for både regn og sved; det gjorde læderet stift, hvorved det
nemt kunne gnave hul på hestenes hud. Det samme kunne ske om for
året, hvis seletøjet ikke var tilpasset ordentligt. Skader kunne forekom
me på bringen og over nakken. Man sagde så, at hesten var »brækket«
eller »brudt« - alt efter, hvor i landet man var.
Nu er vi kommet et godt stykke ind i december måned, og julen
nærmer sig.

Julen
De første forberedelser til julen begyndte først i december måned med
bagning af småkager - 3-4 slags og kogning af klejner. Småkagerne blev
lagt i gamle margarinedåser, der var lavet af blik. De var lufttætte, når
der blev lagt et stykke gråt papir over, inden låget blev lukket. Klejner
ne blev lagt i en stor lerkrukke med en tallerken over; de måtte ikke
have det for tørt.
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Jeg erindrer kun én gang, hvor der blev fyret op i den store ovn, som
vi havde i kælderen. Den var ca. 1,5 m bred, 2 m lang og med hvælvet
loft, som på sit højeste var ca. 75 cm. Efter hvad min mor har fortalt,
skulle de bruge 125 tørv, som skulle sættes op i en pyramide (skrue), og
hulrummet skulle fyldes med risbrænde. Når det var brændt ud, var
overfladerne helt sorte af røg og sod. Efter kort tid var murstenene helt
røde; så sagde man, at »den sorte mand« var jaget ud, og ovnen var klar
til at modtage sigtebrødet og andre former for bagværk. Når det var
færdigbagt, blev det taget ud med en dertil lavet træplade, der var gjort
fast på enden af en lang stang; brødene var også blevet sat ind med den.
Nu var det tid at sætte rugbrødet ind; det var æltet i det store dej netrug
dagen før, og det var syrnet med surdej, en klump frisk dej fra forrige
bagning. Efter henstand natten over var det klar til formning og bag
ning.
Når bagningen var overstået, kom slagtningen af et får eller en bede,
som var fodret stærkt de sidste par måneder. Den havde et lag talg, der
var betydeligt tykkere end det, vi kender i dag. Selve slagtningen stod
moster for. Den skulle foretages på en sirlig måde, så det blev ikke be
troet min far. Når fårekroppen havde hængt et døgns tid og var blevet
kølet ned, blev den parteret og talgen taget fra der, hvor den var for tyk.
Kødet blev lagt i et saltkar for sig selv. Det måtte ikke blandes med gri
sekød, da der så ville opstå gæring og kødet blive surt. Talgen skulle
bruges til lysestøbning og til at smøre på mugeskovlen om vinteren, når
der skulle kastes sne - så slap sneen bedre.
Tællelys var i brug, når den elektriske strøm svigtede, og det skete
ofte. Sikken herlig duft, der var i stuen, når et sådant lys var tændt. Det
var en duft, jeg godt kunne lide sammen med spinderokkens summen,
når moster spandt garn af ulden fra det slagtede får. Lysene blev for re
sten også brugt om efteråret, når der skulle trækkes runkelroer op af
jorden med hånden. I roebladene er der en syre, som tager alt Fedtstof
fet i huden, så man let får revner, særlig tommeltotten. Så skulle der om
aftenen dryppes tællelys på revnerne. Det gjorde huden blød og smidig,
men hvor kunne en sådan revne give smerte.
Efter fåreslagtningen kom turen til grisen. Den var også fodret godt
de sidste par måneder, så der var et noget tykkere lag flæsk end det, vi
kender i dag. Grisen kunne min far godt få lov at slagte. Blodet fra gri
sen skulle bruges til blodpølse, og derfor skulle der røres i spanden,
som det løb i - lige indtil der ikke kom mere, for ellers gik det i klump.
Min far havde dagen i forvejen finmalet lidt rug; det blev nu blandet
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Luftbillede af »Mosegård« som den så ud efter 1933.

med blodet og hældt i tyktarmen fra grisen. Denne var i forvejen delt
op i passende stykker og var vendt og skrabet ren. For lettere at kunne
hælde blandingen i tarmene blev der brugt pølsehorn, helst lavet af
hornet fra en tyr, for det skulle have en stor diameter. Pølsehornene var
savet i stykker på 5-6 centimeters længde. Eftersom hornet var kegle
formet, blev der stykker af forskellig diameter, som kunne passe i tar
mene. Når tarmen var fyldt tilpas, blev den lukket med en pølsepind,
som dagen før var lavet af min far af et stykke træ med pæne lige årrin
ge. De blev spidset i den ene ende og svedet over et tællelys. De fyldte
tarme blev kogt i gruekedlen i en passende tid, og pølserne kunne så
holde sig friske i nogle dage. Inden serveringen blev de varmet på pan
den. Med sirup og fedtegrever til smagte det dejligt.
Når slagtningen var overstået, og det var på næsten samme tid i alle
landhusholdninger, kunne vi vente besøg af to ældre damer, som hver
for sig gik rundt og tiggede lidt sul til julen. Sulet lagde de i en sæk,
som de bar over skulderen, og vi kunne se, der var mere i sækken, end
de havde fået her. De fik altid et lille stykke flæsk - måske også en lille
blodpølse. Den ene af konerne havde også bliktøj i sækken - såsom
vandøse og kageforme - alt af bedste kvalitet; det var ting, som hendes
mand lavede. Vi købte altid, hvis vi manglede noget. Vi drenge var lidt
bange for dem, og vi gemte os under sengen, til de var gået. Vi syntes,
de lignede hekse.
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Ca. otte dage før jul skulle vi til Viborg for at købe julegaver. Vi to
drenge skulle også med. Vi var mest interesseret, når moster skulle ind
til købmand Steensgaard for at købe lidt juleknas, 4-5 slags bolsjer, lidt
chokolade og nogle appelsiner, for der vankede altid smagsprøver.
Moster var ikke smålig sådan en dag. Julegaverne måtte vi af gode
grunde ikke være med til at købe, heller ikke når det gjaldt gaver til
pige og karle. De fik altid »bløde« pakker, som indeholdt et stykke tøj,
som min mor og moster syntes, de trængte til. Også en julegave til vo
res allerbedste ven og kammerat, Søren Bødker Sørensen, blev der
købt. Hans alder var mellem min brors og min. Vi var altid sammen, vi
tre drenge, så snart det kunne lade sig gøre - og det venskab holdt sig
uændret til hans alt for tidlige død. Han døde påskedag 1946 af en
svulst på hjernen, knap 20 år gammel..
Forventningen til julen var måske større dengang end nu, så de sid
ste dage var lange. Endelig kom dagen, den 24. december. Vi sov ikke
længe den dag. Vi skulle jo op for ar pynte juletræet, som vi et par dage
i forvejen havde fået af min morbror Josef i Overlund — han havde lidt
skov. Når pyntn i ngen var overstået, skulle vi have udvekslet gaver med
Søren; det tog resten af formiddagen. Til middag denne dag fik vi altid
stuvede kålrabi med kogt flæsk, sennep, rugbrød - og sødsuppe. Den
ret fik vi flere gange i løbet af vinteren.
Kl. 2 skulle alle, der ville det, i kirke. Det var spændende, for der var
altid nogen hjemme for at fejre julen med far, mor og søskende måske kæreste eller kone/mand. Der kunne også være en soldat i ud
gangsuniform - især virkede en garder eller en dragon prangende. Jeg
tror nok, de var lidt vigtige! Julegudstjenesten - særlig det, som præsten
sagde - kunne nu godt vare lidt længe, syntes vi børn. En halv time var
vel almindelig, men der blev da sagt amen, sunget et par salmer og læst
udgangsbøn. Så skulle vi sige goddag og glædelig jul til vores venner, og
så var det ellers hjem for at fodre køer, grise og heste. Der skulle også
malkes, og det var jo med hånd - der var kun fire gårde her i sognet,
der havde malkemaskine dengang.
Når malkningen var overstået, og vi var vasket og klædt om - og det
gjaldt alle - var der risengrød, selvfølgelig med mandel i, og flæskesteg,
rødkål og syltetøj. Den, som fik mandelen, fik en stor marcipangris,
som var købt hos konditor Emil P. i Viborg. Han lavede dem selv, og
hans blanding af marcipanmassen var bedre end det, fabrikkerne blan
dede.
Efter aftensmaden skulle der ryddes af bordet. Det gik hurtigt, for
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alle gav en hånd med - det skete vist kun den aften! Når det var over
stået, blev juletræet tændt og salmebøgerne fundet frem. Far bestemte
næsten altid, hvilke salmer, der skulle synges; det blev til en 3-4 stykker,
og som afslutning sang vi »Dejlig er jorden«. Så fik alle deres julegaver,
og når der var faldet lidt ro over os, blev der stillet en skål med peber
nødder og andet knas samt æbler og appelsiner frem. Inden pigen og
karlene gik i seng, fik de en kageform med tre kopper pebernødder,
knas, en appelsin og to æbler med sig ud på deres værelser.
Efter 1. juledag og 2. juledag kom så det, man dengang kaldte »halv
helligdagene«, hvor der om formiddagen blev nusset lidt her og der.
Køerne fik en ekstra omgang af strigle og kardesk. Efter middagen
holdt alle fri. Jeg tror, det var dage, som tjenestefolkene nød. Juletræs
fest blev holdt i missionshuset, og det var som regel 5. juledag. Det var
for børn og forældre samt andre, der havde lyst at være med. Det var en
aften, vi børn så frem til med stor forventning. Der blev danset om ju
letræet og holdt en lille tale om, hvorfor vi fejrer jul. Derefter fik vi
børn lov at lege sanglege, og de voksne drak kaffe imens. Herefter sang
vi igen en julesalme, og alle børn fik en godtepose.
Så var julen ved at være forbi, og nytårsaften ventede forude.
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Chris tian Molbech

Optegnelser på en udflugt
til Jylland i sommeren 1829
I årbogens sidste årgang bragte vi Christian Molbechs »Optegnelser på en
udflugt til Jylland i sommeren 1828«, trykt i 3. bind af hans »Nordisk
Tidsskriftfor Historie, Literatur og Konst« (1829). Detfølgende år, fra den
18. til den 30. juli 1829, foretog Molbech endnu en rejse i Jylland, som han
beskrev i »En skrivelse fra Jylland til dr. A.L.J. Michelsen, nu professor i hi
storien ved universitetet i Kiel«, og som blev trykt sammesteds s. 582-631.
Her bringes hans optegnelser fra Viborg amt uden tekstændringer og alene
medforfatterens egne noter.

Hvad der fornemmelig giver Jyllands natur en fra den sjællandske afvi
gende skikkelse eller danner landets fysiognomiske karakter, er unægte
lig den mere ujævne jordbund, de højere, mere sammenhængende og
udstrakte bakker i forening med jordsmonnets beskaffenhed, som på
halvøen, hvor sand er så herskende og hvor tillige kalkjord, lermergel,
grus og andre jordblandinger hyppigt følger med hint grundstof, frembyder et langt mindre omfang af frugtbar agerjord, en mindre rig og yp
pig vegetation end på øerne. For øjet viser den jyske natur sig derfor vel
mindre frodig og blomstrende end den sjællandske, men den har til
gengæld derfor ofte langt større forhold og masser, gør en stærkere,
mere alvorlig og imponerende virkning. Vi føler os her ligesom nærme
re Norden eller den egentlig nordiske natur, og af dens sublime scener
fornys her mangen bekendt erindring. Jyllands natur har, om jeg så må
sige, en mindre vegatibilsk, men mere fossil karakter end Sjællands, og
er derfor, ikke blot ved dens stærkere fremtrædende udvortes træk, høje
re, mægtigere, mere vidtstrakte bakker, længere og dybere dale, men
også ved mange på halvøen forekommende mineraler og ved dens geo
logiske beskaffenhed interessantere for geognosten end de danske øer,
ligesom landet, fornemmelig ved dets beskaffenhed, har en større mang
foldighed og forskellighed af naturscener end øerne - men tillige på de
store, vidtløftige, ufrugtbare eller svagt dyrkede strækninger en større,
for det uvante øje sørgelig ensformighed, som ikke kendes i Sjælland og
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Fyn, hvor frugtbarhed og kultur hvert øjeblik forandrer de mindre par
tiers former, mens hyppige skove og søer giver de større landskaber liv,
ynde og pittoresk karakter.
Et hovedtræk i Jyllands naturbeskaffenhed, der snart bliver kendeligt
for den, som er fortrolig med den sjællandske natur, er at halvøen har
færre indsøer, men derimod en langt større mængde af åer og bække,
end Sjælland, og at det rindende vand i Jylland som oftest har stærkere
fald, og derved ikke sjældent opliver en ellers øde og tavs natur. Begge
disse omstændigheder tyder allerede hen på jordbundens større ujævn
hed og på en, mere ved betydende og udstrakte bankerygge, end ved
hyppige og mindre fordybninger og bækkener, bestemt dannelse af
overfladen. Det er at beklage, at man endnu ganske savner et kort over
Jylland (såvelsom over de øvrige danske provinser) hvorpå de naturlige
højder og højdestrækninger er angivne, hvis tilværelse og strøg man der
for kun af åernes løb nogenlunde kan slutte sig til. At en samling af be
tydelige højder må strække sig langs igennem den største del af halvøen
ned imod grænsen til Sønderjylland viser sig således deraf, at et kende
ligt vandskel finder sted omtrent midt igennem landet, hvoraf nogle åer
tager vestligt og andre østligt fald. Til de sidste hører de to betydelige
åer, den såkaldte Nørre-Å og Guden-Å, som især udgør vandsystemet i
de egne af Viborg og Århus stift, hvor jeg har rejst og opholdt mig. Den
sidstes løb er dog mere fra syd mod nord, den første har derimod et øst
ligt løb og fortjener opmærksomhed, da den i de sidste år er gjort sejlbar
for pramme eller små fartøjer, hvorved en forbindelse på denne måde er
bragt i stand fra Randers næsten lige til Viborg.
Hvad jeg nylig bemærkede om den forholdsvis større mængde af ind
søer i Sjælland, gælder dog ikke om hele Jylland. Der gives egne og
strækninger af halvøen, som har mange og meget betydelige vandsam
linger, og som derfor, hvor endnu levninger af fordums mægtige skove
er tilbage, ikke fattes den naturskønhed, hvorpå Sjælland er så rig. I
Nørre- og Sønderlyng herred finder man, foruden flere mindre, to ikke
ubetydelige, hinanden temmelig nærliggende søer, Fussinge Sø og Tieleeller Lang-Sø, begge udmærkede ved en skøn og romantisk omegn. Den
sidste, der i længden omtrent har 1 1/4 mil, så jeg på en eftermiddag, da
jeg (fra Hjermind) besøgte to herregårde Viskumgård og Tiele. Viskum er en ikke stor, men venlig gård, som ligger omtrent halvan
den mil øst for Viborg, i nærheden af Nør-Å, og derfor i en ret frugtbar
egn med store engstrækninger langs med åen, og med en lille, men her
ikke uvigtig skov temmelig nær gården. Nærmere ved denne findes en
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høj naturlig skovbakke, som er forskønnet ved mange anlæg, og hvor en
rig kilde øverst på bakken danner et stort bassin og tillige ved en vand
ledning giver gården ypperligt springvand. På denne bakke har den af
skovopelskning i Jylland så fortjente konsistorialråd Bierregaard (en
svoger til Viskumgårds nærværende ejer hr. justitsråd Juul) for 40 år si
den foretaget sine første plantninger af nåletræer; og allerede vokse her
graner på denne bakke, så store, at de kan give svært bjælketømmer, el
ler af mere end to alens omkreds ved roden.
Det er især den betydelige å, i hvis dal-land denne gård ligger, som gi
ver dens nærmeste omegn en mere livlig og frugtbar karakter; thi både
mod nord og syd støder man i en afstand af 7«-1/? mil på hedeegne og
mægtige lyngbakker, hvis kæder følger åen på begge sider.
Jeg kan ved at nævne denne gård ikke forbigå at omtale en ung mand,
hvis bekendtskab jeg her har gjort, og som jeg tror, det ville interessere
Dem at kende, da han er et eksempel på de besynderlige og påfaldende
anlæg til kunstfærdighed, som naturen med en ligeså afgjort forkærlig
hed meddeler enkelte mennesker, som den hos nogle nedlægger spiren
til andre talenter og åndsgaver. Søn af en bondefødt degn i egnen og op
lært i snedkerhåndværket, har hr. S. Vistofi aldrig modtaget nogen un
dervisning i tegning, endnu mindre i at føre mejselen. Ikke desmindre
påtog han sig alene for to år siden, uden at have nogensinde så meget
som kløvet en marksten, at tilhugge to mindestøtter eller små obelisker
i granit; den ene, oprejst i anlægget på skovbakken ved Viskumgård, af
en 4 alen høj sten; den anden noget mindre i hr. Bierrregaards have.
Men da man ønskede at pryde den første, oprejst til minde om Kongens
besøg der på stedet i juni 1827, med Hs. Majestæts billede i médaillon,
påtog hr. Vistoft sig også dette arbejde, skønt han aldrig havde ført en
mejsel i sten, før han tilhuggede de omtalte to mindestøtter i den hårde
granit. I en plade af hvid italiensk marmor udførte han dette vovestykke
uden engang at have en gibs-medaillon til mønster, men alene efter et
kobberstykke (jeg tror af Clemens efter Plötz).
Når jeg nu vil sige Dem, med hvor meget held og hvor lignende og
udtryksfuldt han har overført vor gode konges træk fra papiret i mar
moret, og hvor smukt og omhyggeligt han har behandlet dette, så får
De dog, uden selv at se det, ingen tilstrækkelig forestilling om et arbej
de, som De ville antage for at tilhøre en oplært billedhugger og ikke en
snedker, hvor ingen andre end naturen lærte at bringe et portræt i mar
mor og at føre mejselen lige så heldigt i denne blødere sten, som han
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(vist nok et meget lettere arbejde) i regelmæssig form tilhuggede en støt
te i den hårde kamp. Det er langt fra min hensigt, at ville sige noget til
utidig eller overdreven ros for et arbejde, som manden selv er alt for be
skeden til at udgive for mere end et forsøg i mekanisk færdighed eller
håndgerning, men som dog vil overraske enhver, der har mindste fore
stilling om, hvad der hører til at behandle italiensk marmor med mejse
len, og som tillige erfarer det historiske faktum, som jeg især vil gøre
Dem opmærksom på: at det er hr. Vistofts første arbejde af den art.
Et andet af hans arbejder så jeg i Viskum kirke, hvor han i sommer
både har forfærdiget en hel ny altertavle af egetræ i gode proportioner, og
leveret to malerier i oljefarver dertil, det nederste og største: den tolvåri
ge Kristus som lærer i templet, og i det øverste, mindre felt et tornekro
net Kristusbillede - begge kopier efter kobberstykker, og begge ligeledes
de første forsøg af den art og størrelse, som han har prøvet på, lige så
uøvet i penselens, som han var i mejselens brug. Om udførelsen, som vist
ikke den strengeste dommer ville kalde uheldig af een, der i alt har været
sin egen lærer og så godt som uden al øvelse, vil jeg ikke sige andet, end at
jeg mest forundredes over at finde langt bedre perspektiv, end jeg turde
vente, de så betydeligt forstørrede proportioner meget godt vedligehold
te, og ingen mærkelig stivhed i draperiet. Foruden denne altertavle har
hr. Vistoft 1828 malet en anden i Vejrum kirke, der forestiller Kristi
åbenbarelse for S. Peder, efter kobberet i 3de del af den Göschenske ud
gave af Klopstocks Messias, men dette maleri har jeg ikke set.
At så betydelige naturlige anlæg til teknisk kunstfærdighed (jeg vil
slet ikke gå videre i min dom end øjesynet har lært mig) kunne have for
tjent tidligere opmuntring og uddannelse, vil næppe nogen drage i tvivl.
At hr. V. også for arkitektonisk og antikvarisk tegning besidder evne, øje
og sans er jeg lige så overbevist om; og der gives af dette slags arbejde
nok at gøre, både i Jylland og de andre danske provinser; thi hvor lidt
eller intet er det, vi har af antikvariske monumenter ordentligt aftegnet
eller således, at det både viser os figur eller omtræk nøjagtig kopierede
og stilen i arbejdet med troskab efterlignet?

Materien om vore oldtidsminders aftegning ligger mig da endog meget
nær; thi jeg har næsten hver dag, siden jeg kom her, set et eller andet,
som jeg kunne ønske aftegnet - og deriblandt kan jeg vel regne en mæg
tig stor, udmærket vel bevaret og omhyggelig udarbejdet ligsten i Tiele
krike, nær ved herregården af samme navn, som jeg ovenfor omtalte.
Denne gamle gård, som ligger et par mil nordøstlig fra Viborg, har i det
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16de århundrede tilhørt familien Skram; og hovedbygningen, som den
endnu står lod »Jørgen Skram til Tiele og hans kære Høstru Fru Hilleborg Daa« opføre 1585, som en indskrift over borggårdsporten beretter.
Til denne er føjet et rimet sprog, således som man ofte finder dem på
den tids bygninger; og da jeg plejer at afskrive dem, fordi de også er
gamle stemmer fra deres tid, vil jeg her meddele dette:

»Vi bygge her Huse og store Fæste,
Endog vi ere kun fremmede Gjæste.
Gud unde os her saa at bygge og boe,
At vi kunde naae den evige Ro.«
Anno 1581 lod Jørgen Skram, o.s.v.
Denne Jørgen Skram, Danmarks Riges Råd (død 18de febr. 1592) byg
gede sig ikke blot en ny borg, men udvidede også herregården ved at
lade hele bondebyen Tiele, der bestod af 12 gårde, nedbryde og dens
marker lægge under hovedgården. Det var således at adelen, endnu mod
slutningen af det 16de århundrede udvidede deres velstand og magt,
hvis indre kraft dog viste sig svag nok, da prøvens tid kom i det 17de.
Jørgen Skram og hans Frue har deres gravsten på gulvet i Tjele kirkes
kor; men over hans fader Erik Skram til Hostrup, som 1529 blev gift
med Maren Laurids Datter Løvenbalk, med hende fik herregården Tje
le, og døde 1568, er en endnu større og prægtigere, over 4 alen høj
gravsten oprejst i muren til venstre for alteret. På denne er, som sædvan
ligt, hans og hans frues billeder i legemsstørrelse udhuggede, men i ual
mindelig godt, stærk ophøjet arbejde. Alt hvad der hører til dragt og
prydelser er udført med den største omhu, og ansigterne ikke uden liv
og udtryk, formodentlig kopierede efter malerier. Man ser at den kolos
sale sten, som er en sort, formodentlig gullandsk, skifer eller marmor,
aldrig har ligget i gulvet, da den er overstrøget med en slags tyk, sort fer
nis, og så frisk og ny, som den kunne være hugget for få år siden.
Afen ganske anden art er de to, henved et par hundrede år yngre mo
numenter, over en ejer af Tjele i det 18de århundrede, som findes i den
ne kirke. Ritmester Diderik Levetzou købte denne gård af Jørgen Arnfeldt, ejede den i nogle og tyve år, og døde ugift 1737. Om denne adels
mands vilde og ryggesløse levned er endnu adskillige sagn i omløb
blandt egnens almue, hvortil også hører dette: at han allerede i levende
live havde ladet sit gravkapel i kirken indrette og sin prægtige og kost
bare sarkofag af fint sort marmor indsætte i kapellet, hvor han da un-
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dertiden førte sine gæster ind og der fortsatte de på herregården be
gyndte drikkegilder. Endvidere fortælles det sagn om marmorkisten: at
det var Levetzous egen anordning til billedhuggeren, »at ligesom fruen
timmer altid havde været ham til vilje medens han levede, så skulle de
også bære hans lig efter døden«, og at dette er grunden til det underlige
ornament, at 6 nøgne sirener eller havfruer af hvidt marmor udgør fød
derne under den store, sorte sarkofag. Formodentlig er dette dog kun et
sagn, der, i lighed med så mange andre, har dannet sig ved almuens for
tolkning af den usædvanlige prydelse, som billedhuggeren har givet en
ligkiste. I Danske Atlas (IV s.402) berettes, at monumentet over denne
Levetzou med hans stående billede af hvidt alabast i fuld størrelse, om
givet af trofæer og andre figurer og opsat i kirken lige for den nordre
indgang, er forfærdiget af en billedhugger ved navn Frid. Ehbisch for
3000 rdlr. 1740. Formodentlig er da sarkofagen, der efter samme kilde
skal have kostet 4000 rdlr., fra samme tid og således forfærdiget efter rit
mesterens død.
Sammenligningen mellem de to, højst ulige adelige gravminder fra
det 16de og fra første halvdel af det 18de, vil være interessant for en
hver, der endog blot med hensyn på kunsthistorien betragter dem. Hel
ler ikke er de fra den historiske side, eller som adelsmonumenter fra to
så forskellige perioder, uden betydning; og man ser, hvorledes en rig og
ryggesløs junker i det 18de århundrede, i det mindste ved at øde en stor
del af sin formue efter sin død på at give udenlandske billedhuggere
næring, har kunnet fordunkle den gamle Erik Skram fra det 16de
århundrede, og bevare sit navn og sin hæderløse erindring i hundrede
år. De færreste, som besøger kirken ved Tjele, vil dvæle ret længe ved
den gammeldags sten med ridderens og hans frues billede; men ritmesten med den store marmorkiste og havfruerne i kapellet kan være vis på
endnu længe at skænkes en langt større opmærksomhed.
Endnu mindre vil man vel lægge mærke til et gammelt hus ved den
søndre side af Tjele borggård, som jeg tilfældigvis kom til at undersøge,
men hvori jeg tror at have fundet en bygning fra en endnu ældre tid end
gårdens 1585 opførte hovedbygning, hvilken, skønt solid nok, dog er
mindre svær i konstruktionen og i murværket. Dette synes bestyrket,
ikke alene ved en fra den nærværende herregårds temmelig forskellig
udvortes karakter i hin gamle bygning, som desuden udmærker sig ved
en egen og gammel konstruktion af taget, og ved dets svære tømmer
værk; men også derved, at traditionen vil gøre dette hus til et kloster,
hvortil historien dog aldeles intet kender ved Tjele. Jeg antager det der146

imod for et ældre stuehus, eller gårdens hovedbygning, som Jørgen
Skram i det 16de århundrede har fundet for lidet og indskrænket og
derfor opført den langt større bygning i tre længer, men dog ladet det
gamle, solide hus, der nu benyttes til kornmagasin, stå urørt i gården. I
den formodning, at vi her har et fordum af de gamle Løvenbalker og
Skrammer beboet hus tilbage (Måske kan det være bygget mod enden af
det 15de århundrede) vil jeg beskrive det noget nøjere og angive dets di
mensioner.
Den indvendige længde i huset selv er 233A alen; den indvendige
bredde 111 /z alen. Den stærkt hvælvede kælder, hvortil en stentrappe på
18 trin fører ned, har derimod kun 20 alens indvendig længde til 97i al
ens bredde; dens højde fra hvælvingens slutning er 4 alen; og lyshuller
ne har henved 5 alens tykkelse i hvælvingens skår-flade, hvoraf man kan
slutte sig til, hvilken underbygning man har givet dette hus af så måde
lig en størrelse og højde. Denne er i det underste stokværk kun 47’
alen, men i det øverste 674 (derfor det gamle højelofi) og fra dettes loft
til mønningen 774 alen; således højden overjorden indtil tagryggen i alt
18 7i alen. Murenes tykkelse over jorden i underste stokværk er 1 V4
alen. I begge ender af huset har været anbragt kaminer, hvis rør har gået
lige op i midten af gavlen. Vinduerne har været få og små, og et par af
dem er alt i en gammel tid tilmurede. I muren findes rum til skabe, hvis
store dørstabler endnu er tilovers; på et sted derimod er en niche, der
ikke synes at have haft denne bestemmelse (måske til et helgenbillede?).
Skønt skillerumsmurene for længe siden er nedrevne (kun i kælderen
findes endnu afdelinger), er deres sted dog endnu kendeligt ved mærket
på hovedmuren. Jeg bemærkede vel ikke nøje nok, i hvor mange værel
ser huset kan have været delt, men erindrer, at der var kendeligt spor til
at den største sal har været i højeloftet eller andet stokværk. Loftsbjæl
kerne i underste etage er af svære egetræer, de øverste derimod er fyrre
bjælker og ikke så svære; måske kan de være nyere, og dette loft omlagt.
Heller ikke er fjælene eller plankerne i det øvre stokværks gulv fuldt så
brede, som i det nedre, hvor der findes fjæle af 21 tommers bredde.
Sparreværket er derimod, ligsom bjælkeværket i det nederste loft, af
svært egetømmer og består af dobbelte hanebjælker og mellemløbende
stivere, der krydser hinanden mellem hanebjælkerne og tillige ligger
over den underste af disse, hvori de er nokkede.
Dette er ikke det eneste antikvariske udbytte, jeg medtager fra mit kor
te ophold i Hiermind. Jeg har besøgt flere gamle kirker, herregårde og
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borgvolde, og vil, om ikke beskrive, dog nævne et par af dem for at vise,
at også i disse lidet bekendte og besøgte hede-egne af Jylland kan få mi
les rejse på en eftermiddag ikke alene give stof til mangen interessant
erindring om ældre tiders historiske liv og bidrag til kundskab om disse
tiders kunst og arkitektur; men endog føre os til steder, hvor vi overra
skes ved synet af en høj og romantisk naturskønhed.
Det var således på vejen til de gamle Skeelers, allerede i det 16de
århundrede berømte herresæde Fussing (eller rettere Fussingø) at jeg først
beså kirkerne i Skiern v^Aalum sogne, der begge har antikvarisk mærk
værdighed. Skjern kirke (i Middelsom herred) ligger, som en stor
mængde jyske kirker, ikke i eller ved nogen landsby, men ensom på den
åbne mark, ikke langt fra Nørre-Aa. Den er ikke usædvanlig stor, men,
ligesom alle kirker uden undtagelse i denne egn, bygget af granit-kvadre
og har en af de største og anseligste katolske altertavler, jeg har fundet i
nogen landsbykirke. Dennes indretning er den sædvanlige, og når ska
bene åbnes, viser sig i midten tre store, i træ udskårne og forgyldte, vel
bevarede helgenbilleder: Jomfru Maria, Elisabeth og S.Catharina de Se
nis. I skabene findes desuden mange mindre, ligeledes forgyldte helgen
billeder og optrin af Jesu levned, udskårne i træ. Derimod er de udven
dige tempera-malerier på dørene aldeles ødelagte og næsten intet spor
deraf tilbage; men på altertavlens fod findes fire brystbilleder (måske de
fire evangelister, dog mindes jeg ikke ret, om der er kvindelige figurer
iblandt) som endnu er temmelig vel bevarede og er af tåleligt arbejde.
Sønden for kirken, på den anden side åen, ligger voldstedet af det
gamle Skiern Slot, nu på en ophøjet bakke i en næsten udtørret mose,
som dog er oversvømmet om vinteren; tilforn på en lille ø, da mosen var
en indsø. Det har bevaret sit slotsnavn, fordi det ikke alene har været et
af de ældste herresæder i denne egn (det nævnes alt i midten af det 14de
århundrede), men også lige til henimod midten af det 17de århundrede
gjaldt for en meget stærk borg. Sagnet fortæller, at det ved de kejserliges
indfald under Christian IV skal være belejret og tappert forsvaret, men
ved den lejlighed være skudt i brand og siden ikke mere opbygget. Man
ser endnu levninger af opkastede volde eller skanser på de omliggende
bakker, hvad enten disse er værker af belejrerne eller har hørt til slottets
udenværker. Endnu er slottets ladegård en såkaldt fri hovedgård på hen
ved 40 tønder hartkorn, men dens skæbne er netop en modsætning til
den, som byen Tjele havde i det 16de århundrede. Skjern gård tilhørte
den sidste afdøde lensgreve Skeel, der ikke blot solgte bønderne deres
fæstegårde, men også hovedgården, som 16 bønder i sognet købte og
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endnu ejer i fællesskab. De driver den ved en avlskarl, som bor på går
den, og vælger imellem sig 4 opsynsmænd eller bestyrere, som årligen
omskifter.
Fra Skjern kom jeg til Aalum kirke, der ligger 3/4 mil mere østlig, li
geledes ved Nørre-Å, og på en anselig højde. Det er en af de største og
mærkeligste landsbykirker, jeg har set i Danmark, hel opført af granit
kvadre med en rund udbygning i koret og murede loftshvælvinger, som
ellers ej er ganske almindeligt ved jyske kirker. Denne er 55’/2 alen lang
og 13 alen bred1; og hvor svære dens mure, hvor solid grundvolden og
hele bygningen er, viser sig bedst, når man stiger ned i de to meget dybe
hvælvinger, hvoraf den ene findes under koret, den anden i den mod
satte vestlige ende under tårnet. Hin er nu ganske opfyldt med ligkister,
som tilfører gamle Skeeler; denne er indrettet til gravkapel, hvor man
finder to prægtige marmor-sarkofager over gehejmeråd C.L.von Piessen
og hans frue, Charlotte Amalia Skeel.
I koret til venstre for alteret er oprejst i muren en mægtig ligsten af
sort marmor over Danmarks Riges Råd Christen Skeel (d. 1595) og hans
frue Margaretha Brahe. Den er et fuldkomment sidestykke til stenen
over Erik Skram i Tjele kirke, udmærket som denne ved et med flid ud
ført arbejde og ved sin betydende størrelse (noget over 4‘//i alen høj og
2’/2 alen bred). Derimod har en sildigere efterkommer af denne adels
mand, rigsråd Christen Skeel, som døde under Københavns belejring
1659, kun et slet gravminde af sandsten på væggen lige over for koret.
Mere endnu end disse monumenter i kirken interesserede mig de
med kirkens bygning samtidige arbejder af middelalderens rå kunst,
som Alum kirke fremviser i og ved dens søndre indgang, der i en sildi
gere alder er overbygget med våbenhuset2. Denne indgang er for en
landsbykirke virkelig pragtfuld og består af en portal af tilhugne granit
kvadre med tredobbelte runde buer, som hver har et fremspring på 1 }h
kvarter og bæres af runde, helt udarbejdede søjler, hvilke med deres fod

1. Imellem pillerne, hvorpå hvælvingens buer hviler, er bredden 11 al.6.t. Kirkens højde
i hvælvingen er 10 alen. Korets højde 9 al.3 t. Portalen mellem koret og kirken er 6
al.21 t. højt, til en bredde af 7 al. 6 t.
2. Jeg må ved denne lejlighed bemærke, at man uden nd vi ved de allerfleste jyske lands
bykirker finder to indgange i den vestlige ende, lige for hinanden, den ene på aøndersiden, den anden på nordsiden; og at man tillige næsten uden undtagelse finder den
nordre dør tilmuret, hvilket undertiden endog ses at være sket i en meget gammel tid
og da med kvadersten, men ellers som oftest med mursten.
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og kapitæl er 31/? alen høje og udhugne af en hel sten3. Ligeledes er dør
karmen til højre, fodstykket og overstykket udhuggede i firkant af en
hel sten; den venstre karm derimod består af to stykker. I den halvrun
de fronton under portalen og over døren (hvis hele højde er 3 alen 1 5 t.
til en bredde af 2 al.7 t.) er i en hel sten, ligeledes granit, udhugget et
basrelief med 6 figurer. Den mellemste er Jomfru Maria, siddende med
Kristusbarnet på skødet; til højre forestilles flugten til Ægypten, til ven
stre tre stående figurer, måske de Hellige Tre Konger. Figurerne er tem
melig utydelige, og stenen meget forvitret, hvilket synes at vidne om, at
den i århundreder må have været udsat for luftens påvirkning, skønt
dog allerede våbenhuset, der bragte portalen (som er fuldkommen vel
bevaret) under tag, har en betydelig alder.
Ved nu at omtale denne ved sin størrelse, sin bygningsmåde og sine
arkitektoniske ornamenter fra en meget gammel tid mærkværdige
landsbykirke4, kan jeg ikke andet end bemærke, at allerede de få og kor
te udflugter, jeg under mit ophold i denne egn har gjort, har beriget mig
med en del tilfældige erfaringer om mangehånde interessante iagttagel
ser, som de jyske kirker kan frembyde til oplysning af arkitekturens og
kunstens historie i Danmark i middelalderens fjerne århundreder, og af
det endnu ganske uafgjorte spørgsmål: hvilken tidsalder de danske, til
dels ved egen form og bygningsstil udmærkede landsbykirker tilhører? Jeg har midlertid hidtil set og undersøgt alt for få kirker i Jylland til at
give mig af med en undersøgelse, der fordrer mange omhyggelige
granskninger og sammenligninger mellem vort lands forskellige kirke
bygninger og middelalderens arkitektur i andre lande, for at kunne mu-

3. Portalens hele højde i den yderste og videste bue er 6_ alen. Bredden 5 alen 10 tom
mer. Dørens højde er 3 alen 15 t., og dens bredde 2 al.7 t. Dørstolperne af huggen
sten er 14 t. brede og 11 t. tykke. Også til kirkens grundvold og ydermur er mange
hugne sten af ualmindelig størrelse anvendt. Således findes i muren på den søndre side
en sten 3 alen 19 t. lang, og en anden på den nordre side 4 alen 2 t. lang.
4. Jeg må tilføje, at også Aahim kirke har en af de ... meget gamle runde døbefonte af
granit, hvis eneste ornament og skulpturarbejde består i 4 sammenslyngede løvekrop
pe med to hoveder. Måske er disse døbestene, af yderst råt arbejde, ganske særegne for
Danmark og Jylland, og deres alder turde vel stige op til en tid, der ligger kristendom
mens indførelse i Danmark nær. Der findes ikke en eneste af en sådan eller lignende
figur beskrevet eller aftegnet blandt de mange engelske og skotske døbefonte, som
Rich. Gough har meddelt i sin »Description of the old Font in the Chruch of East
Meon, Hampshire, with some observations on Fonts. Archeologia. X p. 183-109«.
Fonten i East Meon, tilligemed den i Winchester, henfører Gough til det 7de århun
drede.
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ligen engang føre til sikre eller sandsynlige resultater. Kun tror jeg det
værd at henlede opmærksomheden i særdeleshed på den overordentlige
mængde kirker af hugne sten, som findes i denne provins (mens de for
holdsvis i de andre danske provinser er højst sjældne); på den lighed og
overensstemmelse, der viser sig i deres bygningsmåde og bygningsstil,
som ikke tillader at hensætte dem i meget vidt fjernede tidsrum, og på
det betydelige antal af plastiske arbejder og arkitektoniske ornamenter,
som man har anbragt på disse kirker i den hårde gråsten, og hvis sam
menligning med lignende arbejder i Tyskland eller England må kunne
bidrage meget til en nøjere bestemmelse af de danske kirkers alder, og til
at danne sig rimelige slutninger om, fra hvilket fremmed land middelal
derens arkitektur har fundet vejen til Danmark.
Det fortjener derhos at bemærkes, at det egentlige bygningsarbejde
ved de jyske granitkirker i almindelighed udmærker sig lige så meget
ved teknisk fuldkommenhed som det anvendte materiale, og den over
ordentlige mængde kirker, hvortil det er brugt, vidner om en sådan an
vendelse af kraft og midler på disse bygninger, der i vore dage må for
bavse en slægt, som næppe kan finde evne til de nødvendige istandsæt
telser af gamle bygninger..
Hvad de egentlig plastiske ornamenter angår (eller basreliefs i granit,
anbragte for det meste i portaler, på dørstolperne, men undertiden også
på enkelte kvadersten uden på kirkemuren) da tyder ikke alene disses
råhed, men vistnok også deres stil og genstandene, som de forestiller, på
en så betydelig alder, at man måske endog ved ligefrem smmenligning
med lignende arbejder f. eks. i England, kunne fristes til at tillægge de
jyske kirker en højere alder, end kritisk undersøgelse formodentlig vil
tilstå dem. (I øvrigt tilstår jeg, at der ikke just forekommer mig at ligge
så meget usandsynligt i den hypotese: at de jyske granitkirker i landsby
sognene kunne være af de ældste i landet og ældre end de allerfleste køb
stadkirker. Nogen tilbøjelighed kunne jeg også have til at tro, at de tid
ligste af dem (thi at tillægge dem alle een generation, vil dog være for
meget) måtte henføres til en ældre periode end Valdemarernes tidsalder;
måske til enden af de 11 te og begyndelsen af det 12te århundrede.

Foruden den omtalte mærkelige kirke i Aalum vil jeg ved denne lejlig
hed nævne et par andre, hvis analoge beskaffenhed og ornamenter kan
oplyse det ovenanførte. Således har Vinderslev kirke i Lysgård herred en
portal ved den vestre ende, der ganske ligner Aalum kirkes. Her er lige
ledes på hver side tre søjler, udhugne i en hel sten; (een af dem til ven151

stre er en skøn, rød og sortflammet granit) men kapitælerne har nogle
ornamenter, som hist mangler; således er i enhver af de to mellemste en
fugl indhugget i stenen. Dimensionerne er omtrent de samme, eller
ubetydeligt mindre end ved Aalums portal, skønt Vinderslev kirke kun
er 40V4 alen lang til en bredde af 12’/2 alen. Det må også bemærkes, at
portalen uden tvivl er flyttet og oprindelig har været anbragt på kirkens
søndre side, hvor der endnu over indgangen ses et dørstykke i halv cir
kelform med basrelief og ornamenter i en 12 tommer tyk granit. I den
indre, med en ramme af løvværk omgivne halvkreds, hvis diameter er 1
alen 21 tommer, ses til venstre en stående løve med opad slynget hale;
til højre en stor fugl, uden tvivl en ravn? På hver side af portalen ses i
muren en sten med en løve i basrelief af samme størrelse, som den i
dørstykket (omtrent 1 alen lang), men disse løver står med udstrakt
hals, hovederne vendt mod døren. Den nordre dør er, ligesom ved de al
lerfleste andre kirker, tilmuret, og her i en gammel tid og med kvader
sten.6
Vinderslev kirke har desuden en og anden antikvarisk mærkværdig
hed. Således skal tilforn alle hvælvinger have haft gammel maling, men
nu er denne kun tilovers i korhvælvingen, som har fresco-maleri af
løvværk og arabeske prydelser, hvis farver endnu er ret levende. To kvin
delige siddende figurer ses mellem løvværket på det nordre og østre
hjørne, af hvilke den ene nærmest alteret har 6 kortblade liggende for
sig. Man kunne forud være vis på, at der måtte vær et almuesagn om
denne forestilling. Det hedder da, at to søstre i gamle dage havde arvet

5. At disse halvrunde dørstykker med basrelieffer i granit hyppigt vil findes ved Nørrejyllands gamle kirker, opførte af hligne sten, har jeg al grund til at tro. At de også fin
des ved sønderjyske (måske endnu ældre ) kirker, har jeg nylig erfarer. Hr. professor
Høyen har på sin historiske kunstrejse i sommeren 1829 bl.a. opdaget og aftegnet to
mærkværdige monumenter af denne art, det ene over indgangen ril den ældgamle kir
ke, bygget af rå kampesten, i landsbyen Borby ved Eckernförde, hvor arbejdet er meget
råt, ikke basrelief, men fordybet i stenen; det ander et stort, i sin slags prægtigt og med
omhu udført basrelief i granit over en af dørene til Siesvigs domkirke.
6. 1 D. Atlas IV 491 hedder der: »Ved begge sider af kirken har været indgang; og ued huer
dor står fire kampesten hugne runde piller«. (Altså en dobbelt portal, både på den nor
dre og sondre side. Denne omstændighed ville have været lige så mærkelig som usæd
vanlig, men jeg tvivler om beretningens rigtighed og om det her angivne tal på søjler
ne. Snarere tror jeg, som ovenfor er sagt, at kirken kan have haft en anden portal på
den søndre side). Dørstenen over den søndre dør omtales i D. Atlas, og derefter siges,
ar »ved den nordre side, hvor opgangen nu er til herskabets stol, er også en sten ouer
doren y hvorpå står en mand med udstrakte arme og en stor fugl på hver side«. Skulle
denne sten efter 1768 være borttaget og forkommen?
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kirken efter en herre, som boede på gården Nygård, der skal have ligget
tæt vest for kirken; men blev (og det alt for lang tid siden) flyttet ud på
en odde, der går ud i Hinge Sø, hvor gården, som kaldes Vinderslevgård, nu ligger, med spor til gamle grave og befæstning. Bemeldte
søstre, fortælles videre, fik da i sinde at spille kort om kirken; maleren
satte begge billeder på korhvælvingen, og den, som vandt kirken, er
hende med kortene for sig. Sagnet findes, men noget forskelligt, omtalt
i Danske Atlas (IV.492) foruden et andet om en grav, der tilforn fandtes
på kirkegården, med et gammelt stenkors ved hver ende af graven.
Lidet bekendt er det vel også, at den ofte forhen omtalte ligsten
hvorpå Hans Tausen, uden for Gråbrødre kirke i Viborg, skal have
holdt sin første evengeliske prædiken, nu findes på kirkegården ved
Hinge, som er hovedsognet til Vinderslev. Det er en marmorsten, om
trent 31/? alen lang og 2 alen bred, uden noget spor af at den har været
lagt over en Løvenbalk. (D.Arlat IV.625. Men stenen kan muligt være
vendt om og benyttet på den anden side). Den egentlige gravskrift, som
nu findes på stenen, er over to herredsfogeder i Lysgård herred, faderen
Christian Lu now, død i Frausing 1758, og sønnen Jens Laasbye Lunow,
død sammesteds (1784?) hvis enke »taknemmeligst har besørget dette
gavminde«. For traditionen om stenes historiske mærkværdighed haves
nu, da den for mange år siden er kommet bort fra sit oprindelige sted,
ingen anden hjemmel end denne indskrift, som en unævnt har ladet
sætte i slette vers i stenens fire hjørner:

Paa denne Steen Hans Tausen først (1528)
I Viborg præk’de Luthers Lære.
En Ven af den, her lagdes hist,
Ansaae det Pligt, at anmeldt være. (1786)
En tredje landsbykirke i disse egne, som fortjener antikvarens og kunst
granskerens opmærksomhed, er Grønbæk kirke, ligeledes i Lysgård her
red, en halv mil øst for Hinge. Så meget mindre vil en rejsende, der fær
des i denne egn, fortryde at være kommet til Grønbæk, som den nærlig
gende Alling Mølle ved en å, der falder i søen, som ligeledes har navn ef
ter herregården Allingård, har en så fortræffelig og malerisk beliggenhed
i sin sybe skovdal og er omgivet afen så romantisk og høj bjergnatur
7. Jvf. også ovenfor (Optegnelser på en udflugt ril Jylland 1828) i dette bind s. 138 (= i:
Fra Viborg Amt 1996 s. 103).
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(thi således må jeg benævne den for med eet ord at karakterisere dens
sjældne og overraskende skønhed) at nydelsen af de mange og omskif
tende scener, som denne egn på en kort strækning frembyder, rigeligt
lønner den temmelig besværlige vej.
Grønbæk kirke er hverken så stor som Ålums eller dens indgang ud
mærket ved nogen portal; derimod har den en egen arkitektonisk pry
delse ved en arkade af rundhvælvede buer, hvis fod bæres af fritstående,
helt udhugne granitsøjler uden på korets runde udbygning. Stilen i den
ne landbykirkes arkitektur har således en påfaldende lighed med koret i
Viborgs domkirke fra midten af den 12. århundrede. Det må bemær
kes, at kun de to mellemste søjler er af hugget sten, de to yderst derimod
af mursten; men det er uvist og måtte nøjere undersøges, om disse ikke
er et sildigere arbejde. 1 det mindste fortælles i D.Atlas IV.479 (formo
dentlig kun som et sagn), at nogle af kirkens piller skulle være bortført
af en lensmand til det gamle Silkeborg Slot.
I øvrigt har Grønbæk kirke adskillige gamle skulpturarbejder. Således
ses ved kordørens nordre side i muren, som hvilesten under buen, en
omtrent to alen lang og over '/? alen tyk kvadersten, på hvis ende er ud
hugget løvværk; på den lange falde derimod en slags lindorm, uden vin
ger, med en hånd, der griber den i halen. Nedentil på kirkedørens højre
dørstolpe, som er af granit, over ’/: alen bred, er udhugget tre dyrefigurer og en fjerde af lignende størrelse i en sten over døren i det venstre
hjørne. Denne sidste forestiller et lam, der har et kors stukket midt
igennem kroppen; af de tre andre figurer er den øverste et firføddet udyr
med menneskehoved og vinger; de to nederste synes at være en slags
løver, hvis hale ligeledes er forestillet at være stukket på tværs igennem
kroppen.
Ved min interessante udfart til Skern og Alum sagde jeg Dem ovenfor,
at jeg også besøgte herregården Fussinge, den Skeelske families gamle
stamgods fra det 16. århundrede. Jeg beklagede, at jeg kom der noget
silde på eftermiddagen for ret at nyde godt af dette steds herlige naturomgivning, hvis skønhed er så udmærket, at det fortjener at sættes ved
siden af de i den henseende fortrinligste egne, som nogen dansk provins
har at fremvise.

Hvor meget havde jeg også ønsket, at De havde været med i vort venli
ge, muntre selskab på denne romantisk-antikvariske udflugt! De ville
ikke blot have delt min glæde over at finde en ny bekræftelse på, at også
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Jylland giver mangen et udmærket bidrag til den rige fylde af natur
skønhed, som vort fædreland ejer; men De ville også have delt den al
vorlige følelse, hvortil ikke alene stdets karakter, men betragtningen af
det forgængelige i livets kræfter og ytringer, må stemme enhver, som be
sidder den historiske sans uden hvilken hele fortiden bliver os en mat og
livløs skygge. Begge ved vi kun alt for vel, at kun forgængelighed er
knyttet til de ydre historiske fænomener, og at fantasiens ungdommeli
ge savn ved at se dens spor og erfare dens virkninger, mere tilhører den
poetiske stemning (uden hvilken dog intet sandt indvortes liv kan bes
tå) end den alvorlige historiske sans. Heller ikke hører De, så lidt som
jeg, til de så meget udråbte romantikere, hvis i øvrigt temmelig uskade
lige begejstring for ruinerne af et forsvundet liv bringer dem til stund
om at betragte middelalderen og dens institutioner i et alt for glimren
de og rosenfarvet lys. Men De ville i det mindste finde det tilladeligt, at
jeg endnu har ungdomsfølelse nok til at beklage, at et så romantisk sted
som det gamle Fussinge er blevet berøvet det monument over den for
dum mægtige danske herreslægt, som der havde sit stamsæde, hvilket
man savner som det mindesmærke, der netop skulle give den alvorlig
skønne og romantisk-tryllende natur et historisk præg, eller en fulden
dende tilsætning af historisk karakter.
Omtrent halvanden mil vest for Randers, ved den østlige ende af Fussing-Sø, var Skeelernes gamle borg bygget midt på en halvø, som tilforn
har været en omflydt ø (heraf altså gårdens egnetlige navn Fussingø).
Mod vest og syd strækker sig høje, skovbevoksede bakker omkring søen,
og vejen, som jeg kom fa Ålum til Fussinge (omtrent 111 h fjerdingmil)
er en hulvej gennem skoven, lagt med store kampesten og af en sådan
beskaffenhed, at man ikke engang midt om sommeren på en til de jyske
veje indrettet rejsevogn uden stor fare kan færdes der. Det er imidlerid
herregårdens gamle kirkevej, og den kan endnu vise os, hvor nøjsomme
endog de adelige herskaber for et par århundreder siden var i henseende
til magelig færdsel. På den omtalte ø eller halvø havde Alvert Skeel (en
søn af Anders Skeel til Hegnet, d. 1528) i året 1583 ladet opføre en
mægtig hovedgård til det af ham samlede gods; da Fussinge i ældre tider
skal have haft navnet Giennerupgård og ligget der, hvor nu byen Giennerup ligger. Det gamle Fussinge var (efter D. Atlas) en bygning på 5
etager med tre runde tårne; og dens beliggenhed med udsigt til den ro
mantiske sø og dens omegn af høje bakker og skove har været af de
skønneste, som noget herresæde i Jylland besidder. Omkring gården var
hele øen anvendt til haveanlæg, som især udmærker sig ved de skønne-
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ste og højeste lindetræer, jeg erindrer mig at have set i Danmark. Tre
majestætiske, jævnløbende alleer, omtrent 800 alen lange, fører lige ned
til søen, hvis vandflade langt borte lyser som et lille rundt spejl i enden
af de lange grønne hvælvinger.
Når De erindrer Dem hvor højt jeg elsker denne slags plantninger,
den skønneste, ædleste og højtideligste prydelse, som en have kan mod
tage af kunsten, vil De forestille Dem, med hvilken glæde jeg vandrede
mellem disse mægtige træer, som endnu, ranke som lys, står friske og i
den herligste vækst, skønt deres alder uden tvivl når op til et par hun
drede år; og under deres prægtige lukkede buer, som i en for øjet svim
lende højde af måske over 30 alen modtog i kronernes grønne løvhvæl
ving det sidste livfulde strålelys til afsked fra den nedgående sol, ime
dens aftenskyggerne allerede hvilede over de brede højtidsfulde gange
og over alle havens lavere træer og buske. Også i et nyere anlæg, længere
fra søen, findes flere jævløbende, brede lindealleer i den frodigste vækst.
Haven er således lig en lindeskov, som bedækker hele halvøen, og an
lægget, med al dets simpelhed, er i en virkelig stor og ædel stil. Desværre
savner vi nu den gamle, gotiske bygning, der skulle fuldende stedets
højtidelige og romantiske karakter. For omtrent 30 år siden lod den
næstforrige ejer og stamherre til Fussinge (C.L. Scheel Piessen) Skeelernes gamle hovedgård nedbryde og opførte i stedet for denne i nærheden
af ladegården, uden for halvøen og henved et tusinde skridt fra havens
begyndelse, en slet og ubetydende bygning på een etage, som er så uhel
digt beliggende, at man der ikke engang øj ner søen. Og da den ligger
ved en vej, er der knap nogle få alens bredde til et højst fattigt og tarve
ligt haveanlæg. Således ligger nu Fussinges gamle have med en så ud
mærket situation, at få herresæder har den skønnere, ensom og øde i
dens hele, højtidsfulde pragt; og skønt voldstedet og enkelte overblevne
grundsten er alt, hvad der er tilbage af den fordums borg, synes det, som
de mægtige lindestammer og de majestætiske gamle alleer i deres ung
domsfriske kraft endnu fortæller os om, hvor stærk og stolt den har
hævet sig i en sådan omgivning.

(Under nogle dages rejse fia Hjermind besøger Molbech Silkeborg, Ry,
Himmelbjerget, Frijsenborg og Nørre Ris)
Jeg kan ikke andet, før jeg slutter disse ilsomme optegnelser, end endnu
engang, fra Niels Ebbesens borgvold på vejen til Århus, at føre Dem til
bage på hin side af Viborg - hvor jeg ikke alene under nogle dages op-
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hold har fornyet mangen kær og glad nydelse fra i fjor, men endog ud
videt den kreds af venlige erindringer, der fulgte mig herfra forrige som
mer.
Deraf vil jeg dog kun, inden jeg forlader Dem, min kære ven! og de
jyske egne, hvori jeg har søgt at indføre Dem, meddele Dem nogle få
træk fra en rejse til Alheden og til Hald. Om den første kan jeg i denne
skynding ikke sige Dem andet, end at jeg på en dag midt i sommeren
(men ingen sommerdag) blev ganske fortrolig med, hvad det er at føle
en sviende storm fra vest stryge hen over de flade jyske heder, hvis ens
formige, mørkebrune, vandløse lyngsletter og uafbrudte vide horisont
fremviser en helt anden naturkarakter, end de høje, bakkefulde hedeeg
ne; at jeg så en af de tyske kolonibyer, der ligger sørgeligt ensomt, uden
træer og uden ly, med to snorlige rader af ganske ensbyggede bindings
værkshuse på den vide, nøgne slette, hvor dog småhaver og pletter af
opdyrkede agres venlige grønt afbryder den brune monotoni; og at jeg
her endnu hørte pfalzisk tysk afen gammel kone, der var født et par år
efter kolonisternes indvandring 1760. Hos denne kone, der sad »auf
den Auszug« (på aftægt) hos sin søn, og ikke lod sig afbryde et øjeblik i
sin uldspinding mens hun talte med os, så der tarveligt, men meget ren
ligt og ordentligt ud; og således også i sønnens stue. Han var i marken,
og uden tvivl de allerfleste voksne mandfolk i byen. Jeg så kun enkelte
børn udenfor husene. I det hele har disse kolonister endnu stedse ord
for at være meget arbejdsomme og tarvelige - ganske uundværlige egen
skaber for at overvinde alle de vanskeligheder, som naturen modsætter
disse heders dyrkning. Jeg så også en betydelig del af de i den sidste tid
så meget og så polemisk omtalte plantager på alheden, hvor ingen kan
nægte, at mange tusinde grantræer endnu vokser frodigt og smukt, uag
tet den sorte Ahl — som jeg endelig er blevet overbevist om - ikke fattes
i de egne hvor man har plantet.8 Af de fyrretræer, som man for længere
tid siden i stor mængde havde sået, og hvoraf man i deres opvækst love-

8. Besynderligt er det, at man endog i den nærmeste omegn kender så lidt til ablen, at jeg
hos en del jordbrugere og andre forstandige mænd forgæves søgte at erfare, af hvad be
skaffenhed denne materie er, og om den findes i mængde der, hvor plantagerne er an
lagt. Disse så jeg kun kursorisk, da jeg uheldigvis ikke fandt hr. Forstråd Bang hjemme;
men det lykkedes mig dog omsider at få et stykke ahl af 4-5 tommers tykkelse og lig
en tung sort jernsten, opgravet i plantagen, 16-18 tommer under jordens overflade.
Heraf læres dog slet ikke, i hvor stor mængde, under hvilke forhold og i hvilke for
skellige dybder denne for vegetationen så skadelige masse findes i plantagens jords
mon.
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de sig det bedste, ses derimod kun hist og her en enkelt, svag halv for
tørret stamme, som varselstegn. Vi vil ønske og håbe, at granerne bedre
vil trodse både ahlen og vestenvinden!
At her i øvrigt kun behøvedes ly, for at også løvtræer kunne trives, vi
ser den af opsynsmanden hr. forstråd Bang anlagte, ved plantagen be
skyttede have, hvor man ganske glemmer, at man er på alheden.
Hvor skærende var kontrasten mellem den frodige vegetation, som
her trivedes, endog i et ret pynteligt anlæg omkring den lunt beskærme
de bolig, og den sørgelige beliggenhed af præstegården ved Frederiks
Kirke eller koloniens sognekirke, der ligger ensomt i hedernes uover
skuelige slette! Her voksede kummerligt nogle enkelte, ofte udgåede og
fornyede piletræer omkring haven og enkelte lave buskvækster i denne.
Hvad stormen her må virke i høst og vinter følte jeg på denne stormdag
i juli måned, og da jeg, næsten skælvende af kulde, modtog en blegnet,
sygelig rose, som præsten venligt rakte mig af sin haves sparsomme flor.

Det var hr. kammerherre Moltke på Hald, som havde den godhed at
være min ledsger på denne hederejse; og det var ham, der under nogle
timers omvandring med lige ufortrøden og lærerig vejledning skaffede
mig en temmelig fuldstændig lokalkundskab til den gamle, historisk
navnkundige gård, jeg nylig nævnte, til dens mærkelige borglevninger
og dens yderst romantiske omegn. Hald Slot, som det endnu i det 18.
århundrede kaldtes, er en ældgammel gård, hvis temmelig vidtløftige
historie jeg her må forbigå, og kun erindre, at man i særdeleshed tilskri
ver den meget bekendte ridder Niels Bugge, som efter megen strid med
Valdemar Atterdag 1358 blev ihjelslået af borgerne i Middelfart, an
lægget eller fornyelsen af den borg ved Hald, hvis mærkelige voldsted og
ruiner og hvis skønne natur-omgivning jeg vil forsøge at give Dem en
forestilling om.
En mil sydvestlig fra Viborg ligger den nærværende herregård Hald
på en temmelig betydelig højde, som på sydsiden er udskåret i terrasser
og endnu har nogle alleer og andre levninger af en gammel have i fransk
stil, der meget heldigt og med stort arbejde og bekostning var anlagt i
begyndelsen af forrige århundrede af den bekendte general Daa, som
faldt ved Gadebusk 1712. I flere anseelige og brede, med frugttræer og
hække beplantede terrasser strakte denne have sig amfiteatralsk ned til
den store, dybt liggende Hald Sø, hvoraf en arm i en halvmåne omgiver
en høj, med bøgeskov bevokset bakke (Inderø kaldet) på hin side og ret
sønden for gården. Nordvest for denne ligger en lille egeskov; høje ban158

ker strækker sig herfra i syd ned imod søen, men afskæres, sydøstlig fra
gården, ved en meget dyb, tæt indsluttet dal (Bæklund) på hvis lønlige,
ensomme gangstier man drømmer sig hensat i en romantisk klippeegn,
hvis bratte sider endnu er bevoksede med noget bøgeskov og tæt krat, og
gennem hvis jævne grund slynger sig i flere bugter en yndig, klar og stil
le bæk, som driver en mølle med en højst pittoresk beliggenhed. Ikke
langt fra denne mølle (østen for den nærværende gård) ligger på en no
get fremspringende landpynt et næsten kredsdannet voldsted af hvis
ringmur eller befæstning imod landsiden svage spor endnu er synlige.
Dette anser man her for det ældste Hald, men måske det rigtigere kan
antages for at være voldstedet af det nyere slot, hvor Viborgs katolske bi
skopper (efter at Dronning Margrethe 1393 havde skænket Hald til
bispestolen i Viborg) jævnlig residerede; som den sidste af dem Jørgen
Friis 1 528 af frygt for borgerne i Viborg lod stærkere befæste og som i
general Daa’s tid blev afbrudt (s. D.Atlat IV. s. 679).
Lige over for hin pynt, på den anden (vestlige) side af en bugt, som
søen danner neden for det nærværende Hald, ses et mægtigere voldsted
og betydende ruiner, som jeg mener har tilhørt den ældste eller Niels
Bugges borg på Hald, der ligger på en odde, hvis høje pynt strækker sig
temmelig langt ud i søen og kun ved en ganske smal tunge forenes med
landet. Beliggenheden af denne borg har således været heldig valgt og
meget fast efter middelalderens fortifikation. Voldstedet består af en af
lang firkant med anseelige jordvolde, hvis tykkelse i grunden veksler
mellem 45 og 19 alen, og hvis højde, således som de endnu er tilovers,
er forskellig fra 15 alen indtil 8, lodret over grundfladen. Bredden af
voldens top er ligeledes forskellig fra 6-7 alen indtil næsten ingen, som
på den sydvestlige side mod søen, hvor den udvendige og indvendige
dossering løber ganske sammen. Imod landsiden har volden været
højest; og her ses omtrent i midten af borgvoldens ene længste (sydvest
lige) side en skøn ruin af et svært cirkelrundt tårn, omtrent 20 alen i
helt tværmål og opført af ypperligt murarbejde med 5 alen tykke mure.
Dette tårn er indtil sin grundvold bevaret og kunne udgraves i en højde
af 15 alen, som dog vel næppe er mere end halvdelen af den oprindelige
højde. En betydelig og pittoresk, halv afbrudt murlevning ses endnu
ved siden af tårnet. Udgang og nedkørsel fra borgvolden har været ud til
landtungen, i det nordvestlige hjørne af firkanten; og et nylig opgravet
stykke mur ved enden af denne vej er uden tvivl levning af et porttårn.
Volden indesluttet en firkantet højt liggende borggård, omtrent 110
alen lang og 50 alen bred; og i det sydvestlige hjørne af denne gård, ud

159

imod søen, som på denne kant er volden nærmest, har man i sommer
fundet og opgravet fundamentet af en bygning, 37 alen lang og 14 alen
bred. Denne grundvold var lagt af skønne, tilhugne granitblokke, der
hvilede på et underlag af rå sten; men desværre har man allerede bort
ført mange af kvaderstenene, og de øvrige vil gå samme vej.
Var dog ikke denne borg et i Danmark så sjældent og mærkværdigt
oldtidsminde, at den af øvrigheden burde have været fredet, og en godt
gørelse af det offentlige tilstået ejeren for at lade det forblive i den skik
kelse, hvori tiden indtil vore dage havde skånet det? Eller er ikke beskuelige mindesmærker af den fjernere middelalders bygnings- og be
fæstningskunst lige så meget værd, som evige gentagelser af stenkiler,
økser og knive, som man (i øvrigt berømmeligt nok) med den største
omhu samler og bevarer i museerne - og er hine ikke hos os af ulige
større sjældenhed? - Jeg vil ikke engang nævne, at ved nogen plantning
omkring ruinerne og på voldene kunne stedet i malerisk henseende vin
de overordentligt; men også uden dette og i sig selv er voldstedet af det
gamle Hald uimodsigeligt et af de mærkværdigste fortidsmonumenter,
som i vort fædreland er levnede, ligesom det af alle gamle borgvolde, jeg
har set i Danmark, er den største, højeste og bedst bevarede. - Hvor
stærk borgen har været i middelalderen, kan vi, foruden af beliggenhe
den, også skønne deraf, at man endnu finder i skudvidde på bakkerne
lige for landsiden kendelige og vel bevarede levninger af en firkantet og
dobbelt skanse af ikke ubetydende højde, som upåtvivlelig er blevet op
kastet under en belejring. Almuen her i egnen kalder dem endnu Brattingsborg og Kong Valdemars Skanse. På den nordlige langside, eller mod
landet, har borgens befæstning været forstærket ved en omtrent 40 alen
bred grav, som i den vestlige ende, eller henimod landtungen, taber sig i
en mose-eng.
Til det meget ejendommelige, der udmærker Hald, hører også gård
ens nærværende hovedbygning, der, skønt temmelig ny, overrasker ved
et usædvanlig gammelt og massivt udseende; da den består af en svær, 3
etager høj grundmuret tårnbygning, nu indrettet til beboelse, med en
tilbygget lav fløj ved hver side. En af de sidste ejere (en Skinkel) havde
bestemt denne bygning til deri at indrette en fælles kirke for to sogne,
hvis kirker han havde fået tilladelse at nedbryde; men hans død eller an
dre omstændigheder hindrede udførelsen af dette forsæt, og den be
gyndte kirkebygning indrettede geheimeråd O. GuldbergxW våningshus,
og lod en ældre bygning fra general Daas tid, der lå noget længere ned
imod søen afbryde. Således er den nærværende egentlig den fjerde ho160

vedbygning på Hald, hvis meget omskiftende skæbne har bragt denne
ældgamle herregård, der nu er ilden bøndergods, i en så ringe tilstand,
at ejeren egentlig må leve af den endnu levnede skov, der formodentlig
snart, og med den en af egnens hovedprydelser vil forsvinde. - Dette er
den beklagelige skæbne, så mange gårde og egne i Jylland har haft; og
hvo der har set Hald, endog kun med den naturskønhed, som egnen
endnu besidder, vil ej uden sorg kunne tænke sig den tid, når også her
de sidste levninger af øjnenes pryd og dalenes skærm skulle være borte,
og kun skaldede lyngbakker fortæller, hvor skovene engang voksede.

Småstykker

Feber, bullenskab og overtro
- fire runefund fra Viborg

I 1994 blev Viborg lidt rigere på fund fra byens fortid, da museet grave
de forud for opførelsen af Café Morville på Hjultorvet. Her blev der af
dækket en del af den gamle kirkegård til Set. Mathias kirke, og i en af
gravene fandtes en runeindskrift. Når vi nu sådan er blevet beriget med
en ny runeindskrift i Viborg, er det selvfølglig oplagt at kaste et blik på
de øvrige runefund fra byen. Men her bliver vi nu nok lidt skuffede.
Kun tre bliver det til, og med den nye fra Set. Mathias kirkegården fin
des der alt i alt fire runebeskrevne genstande fra Viborg.

Blystykke med runer
I hele oldtiden, sten-, bronce- og jernalderen fik den døde i større eller
mindre omfang gravgaver med sig på den sidste rejse. Det sker ikke ef
ter ca. år 1000, hvor danerne er blevet kristne. Gravene på kirkegårdene
er så godt som fundtomme, i heldigste tilfælde finder vi resterne afen
rosenkrans, måske et lille pilgrimsmærke af bly eller potteskår, mønter
O.S.V., der er blevet tabt på kirkegården og derefter kommet med grav
fylden ned til den døde.
Ved udgravningen af Set. Mathias kirkegård i 1994 blev der fundet et
lille oprullet blystykke i en af gravene. I første omgang blev det sendt til
konservering på Viborg Amts Konserveringsværksted i Skive med be
sked om, at de måtte folde det meget forsigtigt ud, for det kunne vise
sig at gemme runer. Og heldet var med os, der var indskrift på, endda i
tre rækker på det ca. 10 cm lange og ca. 3,5 cm brede blystykke. Fra Ski
ve gik turen nu til Nationalmuseet, hvor runologen Marie Stoklund har
søgt at tyde indskriften. Det har været en vanskelig opgave, mange af
runerne i den øverste linje er borte, og runerne i knækkene mellem de 7
stumper, som rullen blev til, er også væk. Indskriften med mange mang
lende ord kan have lydt:
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+......... (al)fa o + ... no(mine+) ...
susbiristæ.......... nomine spiri(tus)
mitiusæoani febri(s) amen agla + Maria +
Umiddelbart ikke noget man bliver klog af, men der er dog visse ord,
man genkender i den latinske indskrift. I nederste linje finder vi ordet
febris, latin for feber, og det er nok det, det hele drejer sig om, nemlig en
besværgelse mod feber. I den øverste linje genkender vi Alfa, og der har
nok også stået Omega, første og sidste bogstav i det græske alfabet. Det
bruges om Kristus i betydningen altings begyndelse og ende. I anden
linje finder vi Helligånden {nomine spiritus) og længere fremme amen
agla, hvor det sidste betegner en oprindeligt jødisk omskrivelse for Gud,
og tilsidst Maria for Jomfru Maria.
Blystykket er altså formodentlig en formel mod feber, som indledes
med nogle generelt beskyttende formler: alfa og omega. På det stykke,
hvor runerne enten er væk eller meget utydelige, har der nok stået noget
om den feber, der skulle overvindes. Hele besværgelsen er så sat i kraft af
både amen, agla og Jomfru Maria. Hvem og hvordan man har tænkt
sig, formlen skulle hjælpe, er lidt usikkert. Der kan være tale om en per
son med høj feber, som ved hjælp af besværgelsen har forsøgt at få febe
ren til at forsvinde ved at lægge blystykket ned sammen med en nylig af
død mand? Eller måske har man givet den døde besværgelsen med, så
han ikke hinsides skulle rammes af feber? Mulighederne er mange, og
alle tangerer de overtroen. Det kan måske forbløffe, men det var ikke
usædvanligt i middelalderen. Lignende blystykker er da også tidligere

Blystykket med runerne efter udfoldning på Konserveringsanstalten i Skive og ud
skrift afde bevarede runer ved runolog Marie Stoklund. Opholdet i jorden har be
virket, at den øverste kant er ved at gå i opløsning. Foto: Ove Madsen, Viborg Amts
Konserveringsværksted.
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fundet i kristne grave i Høje Tåstrup og Odense. På det sidstnævnte lød
indskriften: »Kristus sejrer, Kristus regerer, Kristus byder, Kristus befri
mig, Åse, fra alt ondt. Kristi kors være over mig, Åse, her og overalt.
Kristi blod signe mig«.

Lagedomspind
Engang i 1600-årene gik en dreng rundt på en af markerne lige uden for
byen, og pludselig fangedes hans øjne af en ca. 8 cm lang træpind tilsy
neladende med runeindskrift. Ad veje vi i dag ikke kan gennemskue,
vandrer den lille pind fra drengen i Viborg til lensmanden på Aalborghus, Otto Skeel, som igen skænker den til biskop Christen Hansen. Fra
hans hånd vandrer den videre til Ole Worm, Danmarks første rigtige
antikvar, som stiftede sit eget museum med allehånde spændende ting
og heriblandt runer. Ole Worm gengiver den i sin bog Danicorum Monumentorum libri sex fra 1643, og med udgangspunkt i træsnittet har
generationer af runologer søgt at læse indskriften:

bo lp : bunafriu + tx
n
kæ + ræstamæn
afp + nk + stol +
u
ænp + : bulp : landpum

Tydeligvis ikke noget man bliver klog af. Ole Worm mente selv, at det
var en »Virgula erotica« (en elskovspind), vel nærmest et trolddomsbrev.
At læsningen er besværlig og gav de lærde hovedbrud frem til 1939 har
sin forklaring. Det år fandt man nemlig et gnideaftryk af en »rune
pind«, som skulle befinde sig på British Museum. Fundet blev gjort i
pædagogen og litteraturhistorikeren Ida Falbe Hansens efterladte papi
rer sammen med et brev angående pinden fra runologen Ludw. Wim
mer dateret 1895. Pinden, eller måske et gnideaftryk af den, synes altså
at være endt i London, hvor Ida Falbe Hansen så den i 1895. Sammen
ligner man nu de to indskrifter, springer store forskelle i øjne. Hvad, der
på gnideaftrykket er krim-krams, bliver til runer på Worms træsnit. In
tet under at tydningen har været besværlig. Om den oprindelige pind
eller gnideaftryk er der blot at sige, at »den synes bortkommet på British
Museum«.
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rrasnittet af »runepinden« fra Ole Worms bog Danicorum Monumentorum
1643) og gu ideaftrykket fra British Museum (1895).

Worms tolkning har trods alt ikke være helt forkert, selvom der altså
ikke er tale om en meningsbærende runeindskrift. Forklaringen på de
uforståelige ord ligger nok i, at vi står overfor en elskovs- eller trold
domspind, hvor det ikke så meget har drejet sig om selve indskriften,
men derimod om den magi man dengang tillagde runetegnene. Og for
lægmand eller -kvinde er det nemt at forveksle de tilfældige tegn med
runer. Laver vi nu et tankeeksperiment og forstiller os, at en person
f.eks. har fået vorter (flere forskere havde tydet ordene bolp og bulp på
Worms træsnit som byld), hvad er så mere naturligt end at opsøge den
»kloge kone«. Hun laver den magiske pind med »runerne« og giver den
vorteplagede besked, om at pinden skal berøre vorten og siden smides
over skulderen. At det skal ske med en stærk trylleformular og helst en
nat med fuldmåne er selvsagt. Herefter skulle vorten forsvinde.

Spande med runer
I 1894 var man i gang med at grave i en gravhøj på Viborg Mark, og
man fandt, som konen senere berettede: »to sådanne Tingester. Min
mand rodede dem op i Toppen afen gravhøj på Viborg Mark, medens han
var Schafer (fårehyrde) på Gaarden. Jeg tog det største, og han beholdt det
Andet, der brandte sammen med hans Ur m.v., da Huset, hvori Schaferen
boede brandte, som De ved; medens mit endnu er til, fordi jeg bor med vo
res Børn på et andet Sted«
De to tingester var såmænd to spænder fra vikingetiden, hvoraf det
ene altså gik til ved en brand. Det andet blev bevaret og befinder sig på
Nationalmuseet. På bagsiden bærer spændet en runeindskrift:

lukisliua

Tolkningen er usikker, der kan have stået: »Slut er (det) med ulykke«,
altså at det nu er tider med lykkelige tilstande. En anden og måske mere
nærliggende tolkning er, at der står: Luk (lukken=spændet) er Leves,
hvor Leves betegner et mandsnavn. Ejerindskrifter er ikke ukendte fra
vikingetiden, og selv den dag idag skriver vi jo navn på vores ting.

Sokkelsten med runer
I 1945 var det tid for en nærmere undersøgelse af museets store samling
af gamle kvadersten fundet forskellige steder i byen. En sokkelsten (nr.
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Det runebeskrevne spande fra Viborg Mark.

7334) tiltrak sig opmærksomhed, den var både udsmykket med en så
kaldt ringkæde og en række bueslag. Imellem buerne var indhugget fem
runetegn:
ascir

Umiddelbart giver det ikke mening, men når man udtaler det som assir
eller ascer, er der ingen tvivl, her er tale om mandsnavnet Asser.
Sokkelstenen hidrører vel fra en af de mange viborgensiske middelal
derkirker, hvoraf de fleste var bygget i granit. Da man påbegyndte byg
geriet, lagde man først fundamentet af store marksten, hvorpå man så
stillede de fint tilhuggede sokkelsten. På byggepladsen må vi forstille os,
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Sokkelsten fra en af Viborgs mange middelalderlige kirker med mandsnavnet Asser
indhugget med runer.

at der har været en dygtig stenhuggermester ved navn Asser, som også
har været runekyndig. Hvad har for ham været mere nærliggende end at
sætte sig selv et evigt minde på sokkelstenen, en ikke ukendt håndvær
kertradition, som også kendes fra andre kirker. På Vitskøl kloster har
der også arbejdet en sten mester ved navn Asser, måske den samme som
i Viborg? I Funder ved Silkeborg finder vi Niklas, og på Børglum Klo
ster er indskriften helt entydig. Her står nemlig: Mester Tue gjorde mig
mit (resten mangler). Vi ved ikke, hvor i kirken stenen har siddet, men
gad vidst, om det ikke har været i nærheden af en af de to døre, så kun
ne den ses af flest muligt. Det med at få sit navn set, er nok det, som As
ser har haft i tankerne, da han for 800-900 siden sad og »ristede« runer
ne på byggepladsen.
Jesper Hjermind
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Formandsberetning til Historisk Samfunds generalforsamling
den 20. februar 1997 i nævningesalen på Vestre Landsret

Vores forening har altid tre faste punkter på sit program: Møder, ud
flugter og årbog.
Møderne: Den 8. februar afholdtes den ordinære generalforsamling,
og arkivar Michael Gelting, Rigsarkivet, fortalte senere om den sorte
død. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som det
ses på bogens side 6. Den 11. april talte museumsinspektør Stig Jensen,
Ribe, om de ældste bydannelser i Danmark. Efterårets mødesæson be
gyndte den 11. oktober med en hyggelig aften sammen med Peter Seeberg, der talte om historien bag historien og læste højt af sine historiske
børnebøger. Den 21. november talte arkivar Margit Mogensen, Rigsar
kivet, og viste billeder om byliv og industri i kunsten. Det foregik på
Skovgaardmuseet, hvor Kunstforeningens medlemmer også var ind
budt. Bortset fra det sidste foredrag, som afgjort havde fortjent bedre,
har tilslutningen til møderne været helt god, og vi vil fortsætte med at
indbyde medlemmer af andre kulturelle foreninger til møder, som kan
interessere dem.
Udflugter: Den 5. juni havde vi en aftenudflugt i bus til kirkerne i
Vinderslev, Grønbæk og Hvorslev kirker, hvor vi særlig så på kalkmale
rier, under kyndig vejledning af Marianne Bro-Jørgensen. I det fine vejr
kunne vi nyde kaffen i »Erik Glippings jagthytte« i Grønbæk - i det fri.
Den 14. september deltog vi i en udflugt med bus til vikingeborgen
Fyrkat. Det var Skals Håndarbejdsskole, der stod for arrangementet,
som blev en helt usædvanlig oplevelse. Vi blev sat grundigt ind i Vikinge-kulturen, men højdepunktet kom, da vi, bænkede i Vikingehallen,
som var »tjeldet« med en 40 meter lang billedfrise, fik genfortalt hele
Vølsunge-sagaen af Henning Petersen, afbrudt af sagtmodig fløjtemusik
og midtvejs af mjød og håndmadder, som fortæredes i det fri i den lyse
skumring. Det var en udflugt i særklasse. Tilslutningen til udflugterne
har været pæn.
Årbogen udkom planmæssigt først i december. Nu er jeg ikke den ret
te til at udtale mig om kvaliteten, men jeg har vel lov til at sige, at jeg
har lånt øre til nogle tilfredse læsere. Man kommer i hvert fald vidt om
kring både i tid og sted i bogen. Måske jeg må lægge et godt ord ind for
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gamle Christian Molbech; man bør ikke snyde sig selv ved at springe
hans optegnelser over.
Med årbogen fulgte en fortegnelse over indholdet af de sidste 25 års
årbøger. Den kan være praktisk at have ved hånden, men det er ikke
meningen, at den skal træde i stedet for det samlede register, som tidli
gere har været bebudet; det er søsat, men det er nok muligt, at det ender
med at blive et register over 70 årbøger i 1999.
Lad mig til sidst nævne, at vi i bestyrelsen har vedtaget at afslutte et
hvert medlemsmøde med et - dog ikke latinsk, men dansk : Forøvrigt
mener vi, at mange flere burde vare medlem af Historisk Samfund! Erfa
ringen viser nemlig, at alle har en bekendt, en nabo, en arbejdskamme
rat, som i virkeligheden gerne vil være medlem, men som blot ikke er
opmærksom på vores eksistens og på, hvad vi faktisk tilbyder for loo
kroner. Stik hende eller ham en borchure og et par ord med på vejen!
Sluttelig en tak til medlemmer og bestyrelseskolleger for et godt år i Hi
storisk Samfund.
Paul G. Ørberg
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Lokalhistorisk litteratur 1996-97

Bodilsen, Ann og Jesper Hjermind: Eva og ovnen. I SKALK 1997, hefte 4 s. 5-9.
Om en arkæologisk undersøgelse af Viborg Svaneapoteks kælder og fundet af
en ovnplade af klæbersten.
Bullinger, Thomas: Niels Skovgaard og Grækenland - katalog til udstillingen på
Skovgaard Museet 7. september - 19. oktober 1997. 43 s. ill. 1997.
Brudstykker af Blicheregnen. Blicheregnens Museumsforenings årsskrift 1996.
Indhold: Johannes Frank: Valg 1917. Ellen Dalum: Demstrup Mejeri. Arne
Elbæk Pedersen: Demstrup Mejeri under krigen. Ejgil Overby: Jens Møller manden bag gadenavnet. Anna Larsen: Bindehosen. Henry Kjær: En snedig
fåretyv. Gudmund Lund: Vinderslev-Hinge sognes fattighus og fattiggård.
Jens Aage Broberg Jensen: Træskomænd. Peder Hjorth Jensen: Steen
Steensen Blicher og Bøndernes brændevin. Verner Vad: Thorning i trediver
ne.
Fangel, Gitte og Elin Bjerregaard: Skulptur i Viborg. 48 s. ill. 1997.
Fra Viborg Amt 1996. Indhold: Olav Asholt: Voldsteder langs Gudenå og
Nørreå. Jens Holmgaard: Kampen om karlene i Frederik 4.s tid. Henning
Ringgaard LauridsemViborg Vestermark. Kirsten Linde: »Kampen om Vin
kelgården«. Jesper Hjermind: Hald. Håb og helse. Christian Molbech: Op
tegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren 1828. Paul G. Ørberg: Status
over Viborg 1743. Henning R. Lauridsen: Fugle-Mortensen. Anna H.
Eskildsen: Minder fra Vorde præstegård.
Nielsen, Henrik Gjøde: Viborg i gamle postkort. 76 s. ill. 1997.
Overgaard, Jesper og Lars Holm: Brænderigården i Viborg. En introduktion til
Viborgs kunst- og kulturhus. 5 s. ill. 1996.
Poesi og politik. Lejlighedsdigtning ved enevældens indførelse. - Renæssancetek
ster udg. af Museum Tusculanum. 207 s. 1996. Omhandler præsten og dig
teren Jacob Worm i Viborg.
Skivebogen 1996. Indhold: John Simonsen og Niels Mortensen: Skive by fra
oldtid til nutid. Bodil Hansen: Lærkenborg. Jens V. Olsen: De kimmeløjede
på Fur. Klaus Erik Hamann Hansen: Fra tegl til brød.
Skt. Kjelds Kirke, Viborg. 50 års jubilæum. 24 s. ill. 1996.
Skovmand, Sven og Tao Lytzen: Viborg Amt. Udgivet i anledning af Viborg amts
25-års fødselsdag. 112 s. ill. 1995.
Spanggård, Helmuth: Viborg by og egn - før og Nu. Udg. af Lions Club, Vi
borg. Ill s. ill. 1996.
Sørensen, Svend: Viborg Amt. Kultur- og naturhistorisk guide. 21 5 s. ill. 1997.
Tjele pa langs - egnshistorie og folkeliv 1997. Årbog udgivet af Lokalhistorisk
Forening i Tjele kommune. 79 s. ill. Indhold: Niels H. Dalsgaard: Første år
gang af »Tjele på langs«. Jørgen Jacobsen: Om Tjele kommunevåbens tilbli
velse. Ejvind Sørensen: Erindringer fra modstandskampen i Løvel og omegn,
1940-1945. Villy Mougaard: Thjeleæblet - glemt og genfunden. Gunnar
Kjærhauge: Udskiftning i Kvorning efter landboreformen 1788. Margrethe
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Hansen og Henning Malthe Hansen: Husflidsskolen i Bigum. Jørgen Jacob
sen: Da Tjele kommune blev til. Ebbe Nielsen: Viskum Skovhus. Ejgil Bunk:
Andelsbevægelsen og Ørum Mejeri. Knud Erik Riisager: Årup Kirke - en
bautasten. Jørgen Hagsholm: Tjelesangen.
Viborg Seminariet 25 års jubilæum 1996. 20 s. ill. 1996.
Viborg Stiftsårbog 1996. Af indholdet: Karsten Nissen: Tak til en biskop. Poul
G. Geil: Gud møder os i vores afmagt. Karsten Nissen: Ordet blev kød. Bir
gitte Faurhøj og Isabelle Brajer: Restaurering af Skovgaard-malerier i Viborg
Domkrike. Jens Vellev: Bisp Svend af Viborg og rejsen til Jerusalem. Anders
Dalgaard: At være medlem af et menighedsråd. Paul G. Ørberg: Et pastorat i
stiftet fylder 75. Asger Gewecke: Året på stiftskontoret. Karsten Nissen. Stif
tet rundt. Viborg stift. Navne og noter.
Ørberg, Paul G.\ En sten på en kirkegård ..., i: JOURNALEN 1997, nr. 1, s 1820. Omhandler en mindesten på Tapdrup kirkegård over en dansk-newzea
landsk soldat fra 1. verdenskrig.
Ørberg, Paul G.: Mælkeprøven. I SKALK 1997 hefte 3 s. 37-42. Omhandler en
mælkeprøve i Viborg i 1782. Jfr. årbogens årgang 1972 s. 141.
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Regnskab for året 1996
Indtægter Medl.kont.95 (313x85) kr. 26.605,00
Medl.kont.96 (374x100) - 37.400,00
8.346,00
Porto/fors. refusion
7.879,70
Bogsalg
Møder/ekskurtioner
1.164,75
- 27.041,00
Tilskud1
9.372,00
Momsrefusion
Indtægter i alt
Beholdning ved årets begyndel se

Udgifter

Noter
ad 1)

ad 2)

Årbøger2
kr. 101.165,35
1.549,60
Annoncering
649,00
Admin./kontorhold
Porto/forsendelse
7.888,55
Bankgebyrer
339,99
1.075,00
Moms (af bogsalg)
4.055,00
Delt, i møder/kurser
Gaver
675,70
Mødeudgifter/
4.972,90
Folkeuniversitetet
1.667,24
DLF/Fortid og Nutid
Udgifter i alt
Beholdning ved årets slutning
Samlede udgifter

kr. 117.808,45
kr. 13.354,29
kr. 131.162,74

kr. 124.038,33
7.124,41
kr. 131.162,74

Kultursamv. i Viborg (95) kr. 12.000,00
Kultursamv. i Viborg (96) kr. 11.000,00
Tipsmidler
—
4.041,00
2 årgange. Omfatter tryk, honorarer mv.

Viborg, 17. februar 1997

B.S. Knudsen

Regnskabet er revideret d. 17. februar 1997. Der er ikke fundet anled
ning til bemærkninger.
A. V. Jensen
J. V. Lund
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Lokalhistoriske arkiver
BJERRINGBRO LOKALHISTORISKE ARKIV
Bjerringbro bibliotek, Realskolevej 12.
Tlf. 86 68 38 33.
Åbent: tirsdag og torsdag 15-18.
Leder: Randi Ottosen, tlf. 86 68 21 34.
Æ FJANDBOARKIV
Iglsøvej 5, 7850 Stoholm.
Tlf. 97 54 17 33 -705.
Åbent: Tirsdag 15-17.
Leder: Niels Hauge, Hasselvænget 17, Hald Ege, 8800 Viborg.

KLEJTRUP LOKALHISTORISKE ARKIV
Klejtrup skole.
Åbent: 2. og 4. tirsdag 14.30-16.30.
Leder: Villy Jensen, Teglmarken 48, 8800 Viborg.
Tlf. 86 62 21 54.
LOKALHISTORISK ARKIV FOR HVORSLEV KOMMUNE
Skraavej 6, Hvorslev, 8860 Ulstrup.
Tlf. 86 46 44 33.
Åbent: 1/10-30/4 onsdag 14-17 eller efter aftale.
Leder: Thorkild Simonsen, Møllevej 13, 8881 Thorsø. Tlf. 86 96 64 71.
LOKALHISTORISK ARKIV
Østergade 23, 7470 Karup J.
Tlf. 97 10 21 37.
Åbent: mandag 17-19 og torsdag 16-18.
Leder: Inger Merstand/E. Nielsen.

LOKALHISTORISK ARKIV FOR KJELLERUP KOMMUNE
Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning, 8620 Kjellerup.
Tlf. 86 88 08 77.
Åbent: Tirsdag og torsdag 13-17 samt efter aftale.
Leder: museumsleder Hans Kruse.
TJELE KOMMUNE, LOKALHISTORISK ARKIV
Søgården, Vingevej 12, Ørum Sønderlyng.
Tlf. 86 45 1 1 45.
Åbent: torsdag 14-17.
Leder: Erik Hansen, Tjelevej 8, 8830 Tjele.
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LOKALHISTORISK ARKIV FOR VIBORG KOMMUNE
Stiftsmuseet, Hjultorvet, 8800 Viborg.
Tlf. 86 62 30 66.
Åbent: mandag-fredag 14-17, onsdag tillige 10-12.
Leder: Jesper Hjermind.
LOKALHISTORISK ARKIV, AALESTRUP
»Knabergaarden«, Borgergade 8B, 9620 Aalestrup.
Tlf. 98 64 12 86.
Åbent: mandag 18-21, 1/10-1/4 tillige onsdag 15-18.
Leder: P. Gade, Vestergade 66, Aalestrup.
MØLDRUP KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIVER
Kommunekontoret, Nørregade 15, 9632 Møldrup.
Tlf. 86 69 12 00.
Åbent: torsdag 14-17.30.
Leder: Lydia Kristensen.

SALLINGSUND LOKALHISTORISKE ARKIV
Durupvej 9a, Glyngøre, 7870 Roslev.
Tlf. 97 57 13 08.
Åbent: sept.-maj 1. torsdag i md. 14-21.30 og 3. torsdag i md. 19-21.30
Leder: Otto Veile, Fredensgade 14, 7870 Roslev.

SKIVE BYHISTORISKE ARKIV
Østerbro 9a, 7800 Skive.
Tlf. 97 52 81 22.
Åbent: mandag-fredag 9-16.
Leder: Niels Mortensen.
SPOTTRUP LOKALHISTORISKE ARKIV
Spottrup bibliotek, Ålbækvej 18, Lihme, 7860 Spottrup.
Tlf. 97 56 05 02.
Åbent: 2. og 4. tirsdag i md. 19-22.
Leder: Ib Svenningsen.

SUNDSØRE LOKALHISTORISKE ARKIV
Floutrupvej 7, Seide Ældrehjem.
Tlf. 97 59 61 01.
Åbent: onsdag 13-17 og efter aftale.
Leder: Knud E. Jakobsen, Risumvej 3, Risum, 7880 Roslev. Tlf. 97 59 51 61.
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Historisk Samfund
for
Viborg Amt
er oprettet 1928 og har tilformål:
»at vække historisk interesse hos amtets
befolkning og indsamle oplysning om historiske
begivenheder i amtet, om befolkningens liv og
færden i tidligere tider og om personer, der har
haft særlig betydning for denne del af landet, samt
at værne de historiske minder.«
Formålet søges fremmet »dels ved udgivelse afen
årbog med lokalhistorisk indhold, dels ved
afholdelse af offentlige møder på dertil egnede
steder i amtet med foredrag af historisk indhold og
ved at bidrage til og støtte udgivelsen af historiske
arbejder vedrørende egnen osv.«

Samfundet har gennem årene udover årbøgerne
kunnet tilstille sine medlemmer en række vægtige
særpublikationer, senest de smukke og
efterspurgte bøger Billeder af Viborg amts

forhistorie, Fastebonde i Nørre Tulstrup Christen
Andersens Dagbog, Steen Steensen Blichers
beskrivelse af Viborg amt 1839, Viborgs brand
1726, Chr. Jacobsen: Gudenå og Håndværk og
købstadsliv.
Kontingent er p.t. 100,00 kr. årligt, der betales
ved modtagelsen af årbogen.

Medlemmerne kan til favørpris erhverve ældre
årgange og en række andre publikationer.

ISBN 87235-21-8

Indmeldelser modtages af fru Else Hansen,
Slesvigsgade 20
8800 Viborg, telefon 86 62 18 06, eller af
bestyrelsens medlemmer.

