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Et bevæget livs roman
FR. VISBY
MALER, FOTOGRAF OG TANDLÆGE
Af Peder Jensen

Billeder er det bedste middel til at anskueliggøre, hvorledes en by
eller et landskab har set ud i svundne tider. Topografiske beskrivel
ser er uundværlige og uvurderlige kilder, men først gennem synet
ved hjælp af et billede er det muligt at danne sig et vist indtryk af
den skildrede egn. Derfor er det af stor betydning, at billeder, hvad
enten det er fotografier, malerier, tegninger eller andet, samles og op
bevares omhyggeligt.
En fin billedsamling, der fortæller om det svundne Århus, er ma
leren, tandlæge Fr. Visbys akvareller, der med tilsyneladende om
hyggelig nøjagtighed viser byens gader og ejendomme, som de så ud
i de midterste årtier af forrige århundrede, og som tillige på en for
kunstneren særlig karakteristisk lun og humørfyldt måde beretter om
folkelivet i købstaden.
Fr. Visby har, skønt han ikke var århusianer af fødsel, indlevet
sig i byens hverdag og forstået at iagttage den og borgernes færden.
Helt uden tilknytning til århusianske slægter var han dog ikke. En
af hans oldefædre med mange tipper var en i 1600-tallet kendt
Århus-købmand, Rasmus Pedersen Thestrup, hvis epitafiebillede nu
er ophængt i domkirken1), og hvis stambog med optegnelser giver
et interessant indblik i hans tids Århus2).
De første dr
Hans Frederik Meyer Visby, som Fr. Visbys fulde navn er, var født
i Tikøb i Nordsjælland den 9. juli 1839. Hans forældre var Vilhelm
Henrik Hahn Visby og hustru Marie Cathrine Helene Meyer. Fa
deren var ved drengens fødsel residerende kapellan i Tikøb.
Da Frederik blev født, havde forældrene to døtre, og, skrev hans
fader i nogle optegnelser, derfor blev sønnen modtaget med så meget
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Fr. Visbys barndomshjem i Tikøb kapellanbolig.
Tegning af Fr. Visby.

større glæde. Videre fortalte faderen, at Frederik var »ej robust af
kræfter, men sund og smuk ... at han så livlig ud, havde et in
telligent ansigt, og han havde altid øjnene med sig«3). - Det sidste,
skulle hans kunstværker til fulde vise, var sandt.
Efter at pastor Visby i 1833 var blevet personel kapellan i Tikøb,
købte han ved en auktion i 1835 gården »Skovlund« i Sande i Ti
køb sogn. I 1837 blev Visby residerende kapellan, og året efter flyt
tede han til en særlig kapellanbolig i Tikøb4). I denne fødtes sønnen
Frederik, og i den idylliske, skønne Tikøb-egn, midtvejs mellem Es
rom sø og Gurre sø, oplevede han sine første barndomsår.
Allerede fra tidlig tid erindrede Fr. Visby mange indtryk fra livet
i kapellanboligen. På sin egen for ham karakteristiske facon har han
som i kalejdoskopiske billeder berettet hastige brudstykker om en
lykkelig tid. Han fortæller om, hvorledes han i skumringen sad på
skødet af moderen, der sang og spillede for ham, om sejlture på
den skønne Gurre sø og om køreture i hestevogn sammen med fa
deren. Størst indtryk på den lille dreng har en kongelig jagt på
egnen gjort. Frederik var gået ud for at se på de fornemt og pragt
fuldt uniformerede kuske og en imponerende rytter, som han anså
for at være kongen selv. I virvaret faldt drengen ind mellem de kø
rende og ridende, og fra en kongelig ekvipage steg en mand ud for
at se til drengen. Det var kongen, men, siger Fr. Visby, hans »kusk
forekom mig langt mere at svare til mine begreber om kongelig pragt
end majestæten selv«5).
Fr. Visby var knap fem år gammel, da han måtte forlade sit første
barndomshjem. I februar 1844 blev hans fader præst i Vester Velling-Skern pastorater, en halv snes kilometer vest for Randers.
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I Vester Velling

Det var en brat overgang at komme fra det venligt smilende Nord
sjælland til det barske Jylland i en tid, hvor egnen omkring Vester
Velling endnu var præget af hedens lyngtæppe. Afskeden med Tikøb var vemodig, og rørende, syntes familien Visby, det var, da
hjuldamperen »Iris« på vej op gennem Øresund gik tæt ind under
kysten ved Espergærde, Hellebæk og Hornbæk, hvorfra man til ære
for den bortdragende præst kippede med flagene.
Samme aften nåede skibet til Århus, hvor familien overnattede i
Fullings gæstgivergård. For første gang stiftede Fr. Visby bekendt
skab med den by, der senere skulle blive hans hjemsted. Fra natten
i gæstgivergården huskede han tydeligt de uvante og »såre mystiske
lyde«, der fremkom, når tårnvægteren i domkirken gennem et horn
forkyndte, at vinden var »syd-oowst«.
Næste dag gik turen videre til det nye hjem i Vester Velling præ
stegård, hvis stuer ved ankomsten var så tomme, at det kun ved
hjælpsomme naboers assistance blev muligt at få tilberedt et måltid
og at få redt et sengeleje6).
Fr. Visby faldt hurtigt til i de nye omgivelser, og også om tiden
i Vester Velling har han efterladt sig en del optegnelser, igen for
talt på hans egen specielle, lunefyldte måde. Han blev fortrolig med
præstegårdens naboer, og med sin skarpe iagttagelsesevne har han
afluret dem deres særegenheder. Vi møder brødhandleren Gamle
Korrehans, der havde været med i napoleonskrigene, hvor han havde
»slawedes foran sjelle Vor He-res alter«. Og Wolle Matros, som
havde deltaget i slaget om Anholt.
Sidsel Jawntyk huskede han også ganske tydeligt. Det var hende,
naboerne bebrejdede, at hun havde ladet sin mand hænge sig i sen
gen »i stadstøwet mæ klokværk, pengspång, mæskomspiw å de hiele«, når han kunne lige så »gjann besørret de stykk arbed i dawle
klæjer, å ude i nø-est«. Men, svarede Sidsel Jawntyk: »Pier will
gjann pænt hen«7).
Festlig er også Fr. Visbys skildring af en sindssvag original, kaldet
paven i Vester Velling, som havde taget præstefamilien Visby under
sin særlige »beskyttelse« ved at udstede følgende brev:
»Jeg giver her et godt fribrev for her pastster Vesbøj i Vestervelling.
Prestten . . . hans frue og børn, også for dierris frøkening. Jeg forbyder
strengelig at der må ingen mennesker ikke må bringe disse benævnte menne-
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sker, ikke må brd. bm. m. af med liivvet i rebellionens tid, og heller ikke
ikke gjøre dem noget ondt, førend jeg fåer deres sag meget bedre undersøgt
herefter i fremtiden, så vil jeg siden dømme dem efter mit eget tøkke. Nogen
af krigsfolkene skal allerførst komme og tilspørge mig, hvad der skal gjøres
ved disse benævnte mennesker, så sætter jeg straks sikker vagt så meget sik
ker, at ingen mennesker ikke må bringe disse benævnte mennesker af med
lyywt, thi det kommer mig for, at det er skikkelige folk.

Chresten Chresten Søn Illsøe
von påve, og kong og keyser over al ting i verden,
næst Gud i himmelen som en antte Chrest
Min hånd8).

Det faldt også i Fr. Visbys lod at opleve de bevægede dage under
treårskrigen 1848-50, da rygtet gik, at »de Rendsborg slaver« var
sluppet løs og var på vej op gennem Jylland. Som alle andre steder
mobiliseredes befolkningen, og den stolte krigerskare kom i Vester
Velling til at bestå af »9 jagtbøsser og vel ca. 20 le- og spydbevæbnede«9).
En oplevelse mere var, da »onkel Michaelsen« fra Århus gæstede
Vester Velling i den tro, at han var en vældig jæger. Straks uden
for havelågen skød han præstens yndlingskat - og det blev hele hans
jagtudbytte10).
Skolegang i Århus
Igen skulle forløbet af en lykkelig barndomstid ændres for Fr. Visby
ved en flytning. Efter i nogle år at have gået i skole hos en landsby
lærer blev det besluttet, at han skulle have sin videre skoleuddannelse
i Katedralskolen i Århus, og på årets anden dag i 1851 kørte pastor
Visby til Århus med sin søn11).
Drengen skulle bo hos den som jæger uheldige »onkel Michael
sen«, der den gang havde sit hjem i Møllestien. »Onkel Michael
sen« var identisk med lærer Johan Michaelsen, som foruden at gøre
sig bekendt for sin hjælpsomhed mod borgerne i Århus under kri
gene i 1848-50 og 1864 især gjorde sig bemærket ved sin uforfær
dede indsats for at bringe hjælp og trøst til syge mennesker under
den frygtelige koleraepidemi i 185312).
Michaelsen var en gammel kending af familien Visby, idet han,
der var af norsk afstamning, var opdraget hos Fr. Visbys farfader,
skolelærer Hans Jensen Visby i Ågerup13).
Fra hjemmet i Møllestien strejfede Fr. Visby ofte i sin fritid byen
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Fra drengeårene i Vester Velling gjorde »pave« Chresten
Chrestensen Ilsøe et uudsletteligt indtryk på Fr. Visby. Her ses
han til venstre, tegnet af Visby selv.

rundt. Med et opladt sind sugede han indtryk til sig overalt, og
med skarpe øjne iagttog han, hvad han så. Hos høje og lave havde
han sin gang. I bispegården gjorde han bekendtskab med datteren
Johanne Brammer, og sammen »knipsede« de »hs. højærværdighed
på næsen«14). Hver morgen hilste han frejdigt god morgen til Au
rora i Møllestien, og sammen med byens andre drenge købte han
hos Weinholt Secher på Lille Torv »Pottenborre«, en tobak som i
smug blev røget i »Møllers lysthus i Skolegyde«15).
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I skoleårene i Århus tog »frisør og newsmonger Geisler ... mine lokker under
behandling«, fortæller Visby.
Efter akvarel af Fr. Visby i Den gamle By.

I Vor Frue kirke bemærkede han straks med sin sans for humor,
da pastor Kragerop under en altergang for konfirmander pludselig
brød af og henvendte sig til farver Worsås søn, Jens, med ordene:
»Ta’ ve bienet, Jens. Ta’ da ve bienet« (dvs. foden af glasset)16).
I 1858 tog Fr. Visby afgangseksamen fra Katedralskolen. I de
foregående to år havde han, som han skrev, »til mine forældres
store glæde været duks«17). Hans eksamenskarakterer var pæne:
Ug i naturhistorie, tegning og skrivning, godt i historie og mg i
de øvrige fag18). Om hans skolegang findes der bag på en af hans
akvareller en tilskrift, der fortæller, at latinundervisningen havde
voldt ham vanskeligheder. Det var, siger han, overlærer Ludvig
Arentzens skyld, idet læreren, da han opdagede, det kneb for Fr.
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Frederiks allé med Frederiksport midt i billedet. Th. for porten købmand
Schandorffs gård, senere Holst’ gård, der nu delvis er genopført i Den gamle
By. Th. for Frederiks allé ses lidt af Søndre Kirkegård, hvor nu Rådhusparken
er, tv. en række dragoner på det nuværende ridehus’ plads.
Efter akvarel af Fr. Visby i Den gamle By.

Visby at følge med i dette fag, forfulgte ham med tilråb som »grøftegraver, litterær pjaltekræmmer og kludesamler på litteraturens
mødding«, hvilket, siger Visby videre, »lod mig tabe smagen for
latin - destoværre«19).
På Akademiet i København
Efter skolegangen i Århus forlod Visby byen og rejste til Køben
havn, hvor han i de næste par år overværede forelæsninger på Uni
versitetet og på Polyteknisk Læreanstalt samt Teknisk Institut. Hjælp
hjemmefra under sine studier kunne han ikke vente, og ind imellem
forelæsningerne søgte han derfor ved at undervise i flere privatsko
ler at tjene til føden 20).
På den tid var det, at hans kunstneriske ambitioner brød frem,
og i oktober i860 lod han sig indskrive på Akademiets frihånds
skole, hvorfra han i december 1861 blev overflyttet til gipsskolen,
for derfra i december 1862 at gå videre til modelskolen, hvor han
blev undervist indtil december 186421).
Ved optagelsen på Akademiet måtte Fr. Visby frasige sig en del
af sine undervisningstimer. Dertil kom, at han også i akademitiden
måtte aftjene sin værnepligt, og det forårsagede, at alle hans ind
tægtskilder efterhånden gik tabt. Fra anden side fik han dog hjælp
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i sine trange kår. I sine selvbiografiske optegnelser fremhævede han
således meget stærkt »den store gæstfrihed og den redebonhed«,
maleren, professor Niels Simonsen viste ham ved at modtage ham i
sit hjem og ved at give ham undervisning22).
Fra professor Niels Simonsen foreligger der en udtalelse om Fr.
Visby: »Hr. stud, polyt. H. F. M. Visby har under min vejledning
som professor ved det kongl. Akademi i København, dels på Aka
demiets skoler (1860-64)
i
private atelier udvist flid og
fremgang, og jeg har stedse kendt ham som en samvittighedsfuld og
dygtig elev, hvilket jeg herved med glæde bevidner«23).
Fr. Visby aftjente sin værnepligt fra juli 1861 til februar 1862.
Han gennemgik reserveofficersskolen på Frederiksborg slot, men er
klæredes snart »udygtig til militærtjeneste«. Grunden hertil var en
begyndende tunghørighed, der var opstået under tjenesten. Fr. Visby
fortæller, at det var gået således til, at »en ligegyldig kammerat af
fyrede ... sit gevær så tæt bag min nakke, at jeg væltede, og håret
sved af«24).

Malersvend i København
Efter at Visby var færdig på Akademiet, måtte han, der nu var
fyldt 25 år, til at se sig om efter en virkelig levevej. Hans forældre
var stærkt imod, at han fortsatte ad kunstnerbanen, som de sikkert
ikke mente kunne forsørge et menneske. De ønskede, han skulle
vælge sig et regulært håndværk, og skønt professor Niels Simonsen
frarådede dem, at Fr. Visby skulle opgive kunstens vej, var det nu
blevet, fortæller Fr. Visby, familien »en fiks idé«, som han måtte
bøje sig for25).
Det var en bitter stund for ham, da han en morgen måtte stille
blandt regulære malerhåndværkere for at tjene til livets ophold, og
skæbnen ville, at hans første arbejdsplads blev i Københavns bota
niske have, der den gang lå bag Kongens Nytorv langs Nyhavn —
°g bag Akademiet, hvor han i fire år havde levet blandt venner i
kunstens verden og drømt om en fremtid som kunstner.
Nu blev det blot til, at han skulle grunde et plankeværk og
»stryge« akademipavillonens havedør. Men først måtte han »høn
se«26) til hans »synftige foresatte«. Traktementet bestod af flækket
surbrød, øl og brændevin, som han hentede i restaurant »Sumpen«.
- Og bagefter måtte han i gang med sit første arbejde, selvfølgelig
livligt kommenteret af arbejdskammeraterne med Rabalder-Krause i
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En hyggelig hvilepause uden for
urtekræmmerens butik, eller, som
Visby forklarer det, »købmand
N. N. går i luften«.
Efter akvarel af Fr. Visby i Den gamle By.

spidsen. Mange gode råd fulgte ham om en »penselanstrygers Lei
stung Fähigkeit«. Kammeraterne dvælede længe »ved betydningen
og følgen af en helligdag«27), og de betroede ham med slet dulgt
spot, at han »som den akademiske maler« nok med tiden skulle lære
»at lave tyndt« af fernis og terpentin28).
Første rejse til Dansk Vestindien

Skuffelsen over den udvikling, hans livsbane havde taget, var for
meget for Fr. Visby, og i 1865 brød han af. Den 22. oktober gik
han om bord i barken »Gerson«, der efter syv ugers rejse nåede til
Dansk Vestindien, hvor han gik i land på St. Croix. Senere fortsatte
han til St. Thomas. Han arbejdede sig frem. Da han havde tjent
nogle hundrede dollars, drog han efter et års forløb videre til Gua
temala, og langs Stillehavskysten gennem Mexico »æventyrede jeg
mig som en art farende svend«, skriver han, til San Francisco i
Californien29).
Her tog han arbejde som maler. Hans første hverv var at fragte
200 pund blyhvidt til arbejdspladsen. Arbejdskammeraterne var for-
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trinsvis »rømmede matroser«, men, trøstede han sig med, »man var
ung, holdt modet oppe og var flittig«30).
Skønt han så og oplevede meget, længtes han dog efter Danmark.
Tankerne var hos hans slægtninge derhjemme, og minderne inspi
rerede ham til at skrive et lille digt, hvori han priste det, han havde
forladt, hjemmet:
»Hvor kirketårnet skjules vil
af lindetræer og birke;
hvor dæmpet lyder moders spil
og fader går til kirke«.

Og erindringerne om Danmark

»De fulgte mig til fremmed strand
og lod mig der fornemme,
at skønt der er i palmers land,
dog kærere derhjemme«.
Fra San Francisco sendte han i 1869 et digt til moderen:

Vor »gamle moder«! Du sidder vist nu
og »klimpter på dine strenge«,
imedens måske med vemodig hu
du tænker på »dine drenge«.
Vi mente at høre den kendte musik,
det gamle pianos stemme,
just nu da solen bag bjerget gik,
og tankerne sysled derhjemme^-).
I begyndelsen af 1870 vendte Fr. Visby tilbage til Danmark. Ved
flid havde han tjent lidt penge, der, som han berettede, var tjent
»såvel ved de små pensler som med Christoffer«32). - »De små
pensler« betød, at han havde malet billeder, med »Christoffer«
havde han udført regulært malerhåndværksarbejde.

Maler og fotograf i Århus

Straks efter hjemkomsten fra Dansk Vestindien og Amerika slog Fr.
Visby sig ned i Århus, hvor han fik borgerskab som malermester.
Fra sin bopæl i Vestergade 45 bekendtgjorde han, at han udførte
»det til faget henhørende arbejde«, ligesom han også bestræbte sig
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Uden for Studsgades port. Yderst th. ses den gamle akcisebod, som Vennelystbækken løber forbi. For enden af gaden det nu forsvundne Hotel »Jylland«.
Midt i billedet ses tv. købmand Råes, senere Wistofts gård, nu kaldet Seest’s
gård.
Efter akvarel af Fr. Visby i Den gamle By.

efter at komme til at arbejde med kunstneriske opgaver ved at til
byde »dekoration af kirker, istandsættelse af altertavler, dekorativ
udsmykkelse af offentlige og private lokaler«33).
Som mange kunstmalere på denne tid gjorde det, fattede Fr. Visby
interesse for fotograferingskunsten, og i sommeren 1871 overtog han
maler og fotograf Christian I. Odenses atelier i Vestergade 534).
Han fortsatte dog med sin malerforretning, der blev varetaget af
»hr. malersvend A. Lassen«35).
Den i. maj 1873 flyttede han atelieret til Store Torv 1436). Han
kunne allerede da meddele, at han nu havde 700 negativer, ligesom
han var i besiddelse af alle fotograf Odenses plader37). To år senere
flyttede han igen sit atelier, idet han, da fotograf Dresler flyttede
til Fiskergyde 238), rykkede ind i hans lokaler på Store Torv i39),
hvor han hver dag var at træffe fra kl. 9 til 640).
En annonce om hans virksomhed i 1875 beretter, at hans »nu-
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værende atelier samt omhyggelig retouche sætter mig i stand til at
garantere publikum smukke, vel udførte arbejder i alle størrelser og
elegant udstyrelse. Landskaber og grupper aftages stedse med få ti
mers varsel«41).
Den 14. juni 1871 havde Fr. Visby indgået ægteskab med Laura
Dorthea Juliane Loria. Hun, der var født i Kiel i de bevægede op
rørsdage i 1848, den 12. februar, var datter af restauratør eller klub
vært, som han også kaldtes, William Loria og hustru Sophie, født
Klüwer42).

Den anden rejse til Dansk Vestindien
Den kombinerede virksomhed som maler og fotograf har dog ikke i
det lange løb kunnet tilfredsstille Fr. Visbys urolige sind, og i 1877
er han og familien at finde i København. Nye fremtidsplaner op
stod, og han begyndte at læse til tandlæge.
Det betød dog ikke, at hans kunstnerdrømme var ladet ude af
tankerne. I et brev dateret den 30. marts 1878 til udgiveren af
Weilbachs kunstnerleksikon, kunsthistorikeren Philip Weilbach, skrev
han: »Ungdommens begejstring og forhåbninger er for en del gået
tabte i tidens og modgangens strøm. Og forholdene have ofte for
lange tider fjernet mig fra staffeliet. Interessen er imidlertid ej tabt,
og ånden vel og mere moden«.
I samme brev fortalte Fr. Visby, at en af grundene til, at hans
kunstnerdrømme var bristede, var »professor Marstrands skånsels
løse dom over mine småarbejder, der var komne til verden uden
nogen som helst understøttelse«43).
Den 16. maj 1878 tog Fr. Visby tandlægeeksamen44), og straks
efter nedsatte han sig som tandlæge i København.
Han havde imidlertid svært ved at falde til ro, og heller ikke
denne gang gik der lang tid, før han ønskede forandring i sin til
værelse. Han besluttede at rejse til Dansk Vestindien igen, og den
18. november 1880 sejlede han med sejlskibet »Saxonia«, der via
Hamburg havde St. Thomas som mål. Planen var, at familien, dvs.
hans hustru og fire døtre, hvoraf den yngste kun var 1 1/2 år gam
mel, skulle følge efter.
På turen til St. Thomas, hvor han var den eneste dansker om
bord på skibet, skrev han ude på Atlanterhavet under en ni dages
storm et lille digt »Hjemve«:
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Kystparti i Dansk Vestindien, malet af Fr. Visby under hans ophold i de
danske kolonier.

»Du frådende, hvislende bølge!
Tag du en hilsen med!
Tankerne efter dig følge,
hvor snart du end iler afsted.
Sig til dem alle derhjemme,
at stedse jeg tænker på dem,
at aldrig jeg skal dem glemme,
men stræbe for dem som for hjem«45).
Med barken »Malvina« fulgte hustruen og børnene som planlagt
efter og ankom til St. Thomas i sommeren 1881. Her opholdt fa
milien Visby sig i det følgende år. Det fremmedartede liv, hvor man
var omgivet af negre og mulatter, og hvor man dagligt havde et
stort tyende af indfødte omkring sig, var en stor oplevelse for både
voksne og børn, og det var med et vist vemod, at de allerede i
sommeren 1882 drog med et gammelt sørøverskib »Vigilant« til St.
Croix for derfra at fortsætte til New York46).
Opholdet i New York strakte sig over to år. I sommeren 1884
vendte Fr. Visby og familie tilbage til Danmark, hvor de igen bo
satte sig i København.
To år senere, den 5. juli 1886, døde Fr. Visbys hustru47).
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Tandlæge i Århus
I 1888 flyttede Fr. Visby sammen med sine fire døtre tilbage til År
hus, hvor han nedsatte sig som tandlæge i Vestergade 1548). Senere
havde han konsultation i Søndergade 849).
I 1890 fik han justitsministeriel tilladelse til foruden sin tand
lægevirksomhed i Århus også at måtte »udøve virksomhed som tand
læge i Hobro . . . sålænge der ikke er bosat nogen tandlæge i denne
købstad«50).
Fr. Visby var endelig faldet til ro, og Århus blev hans hjemsted
resten af hans liv. - Den 16. april 1892 indgik han på ny ægteskab.
Hans anden hustru var Anna Cathinka Sørensen, født i Esbønderup
den 14. november 1844, datter af sognepræst i Esbønderup, Søren
Møller Sørensen, og hustru Jutta Caroline Cæcilia Hasselriis.
Efter århundredskiftet oprettede Fr. Visby i 1903 en såkaldt »Fol
ke tandklinik for Århus og omegn« efter forbillede fra en lignende
institution i København51). Den havde til huse i lokaler på St.
Clemenstorv 1152).
Der er en sandsynlighed for, at Fr. Visby først efter 1888, da
han for anden gang etablerede sig i Århus, har malet sin samling
akvareller med motiver fra Århus, som den så ud i hans skoletid.
Bestemt kan dette dog ikke påvises, idet ingen af hans Århus-akvareller bærer nogen form for datering. Men da Fr. Visby i tiden
imellem 1890 og 1909, da billederne i det sidstnævnte år blev vist
for offentligheden, havde en rolig og stabil periode uden de mange
opbrud og flytninger, der prægede hans liv forud for denne tid, er
en sådan antagelse rimelig.
Århus-akvarellerne blev fremvist i den lokalhistoriske udstilling,
der var arrangeret i den gamle borgmestergård fra hjørnet af Lille
Torv og Immervad, som var genrejst på Landsudstillingen i 1909.
De morsomme billeder vakte stor interesse, og det var derfor kun
naturligt, at da man i Århus byråds møde den 3. marts 1910 drøf
tede, hvorledes man skulle bevare borgmestergården, også fremhæ
vede, »at den Visbyske akvarelsamling, der omfattede ca. 100 bille
der fra det gamle Århus, var af så stor kulturhistorisk værdi, at
den burde bevares«53). Det blev vedtaget i byrådet at købe sam7
lingen for de 2000 kr., som prisen var.
Men handelen gik alligevel ikke i orden med det samme. I byrå
dets lukkede møde den 28. april 1910 forelå der en meddelelse fra
tandlæge Visby om, at han forbeholdt sig reproduktionsretten til
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Et par af Århus bys originaler: »Spjat-Cecilie med sit dårende lager af stang
lakrids, og Per Høne med de svage øjne og dog kalkslager«.
Efter akvarel af Fr. Visby i Den gamle By.

sine billeder. Byrådet ville ikke indgå herpå og besluttede, at man da
»ikke kunne vedstå købet«54).
Visby fremhævede straks efter, at ved de samtaler, han havde ført
med en repræsentant »hr. H.« fra bystyret om køb af samlingen,
havde han fastholdt, at han skulle have retten til reproduktion55).
Senere trak Visby dog noget i land på sine rettigheder og ind
skrænkede dem til, »om byrådet dog ikke ville tilstå ham reproduk
tionsretten til 25 stykker af akvarellerne«. - Men byrådet lod sig
ikke rokke, og købet hvilede stadig56).
Imens havde billederne igen været forevist for publikum ved en
udstilling i Håndværkerforeningens sal i juli 1910. Fra alle sider
var der enighed om, at akvarellerne burde bevares for Arhus by.
Det kgl. Bibliotek’s overbibliotekar, H. O. Lange, udtalte således:
»Som gammel århusianer kan jeg vurdere den interesse, som de
have for byens kulturhistorie, og de burde på en eller anden måde
bevares for byen«. Historikeren Troels Lund mente om billederne,
at »de have kulturhistorisk værd ved at gengive forhold fra en svun
den tid, hvoraf kun lidet er tilbage«57).
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På hvilken måde, sagen om handelen med akvarellerne videre er
forløbet, foreligger ikke klart58), men akvarellerne kom i byens eje.
Billederne findes nu (1963) deponerede i købstadmuseet Den gamle
By, hvor de er udstillede i Århus-samlingerne i Marcus Bechs gård.

De sidste år
Omkring ved det tidspunkt, Visbys akvareller var udstillet på Lands
udstillingen i Århus, ophørte han med sin tandlægepraksis og trak
sig tilbage til privatlivet59). Hans anden hustru døde i oktober
190960), og han selv var nu nået op i 70-års alderen.
Det betød dog ikke, at han satte sig passivt hen, tværtimod ka
stede han sig med iver over de kunstneriske sysler, hans hu hele
livet havde stået til. I november 1912 arrangerede han således i
ejendommen på hjørnet af St. Clemenstorv og Kannikegade en ud
stilling, der omfattede en del akvareller med motiver fra det gamle
København61). Tillige udstillede han billeder fra Dansk Vestindien
og fra Skagen. I Skagen havde han været sommeren forud for at
male62).
Næste sommer rejste Fr. Visby igen til Skagen. Han havde fået
bestilling på en række billeder, der skulle gengives som postkort og
»bringe Skagens skønheder til udlændinges kundskab«63). Samme
vinter viste Visby sine Skagen-billeder ved en udstilling hos bog
handler Møller på Store Torv64).
Trods sin høje alder vedblev Fr. Visby at male i endnu en lang
årrække, når han da ikke var at finde ved havearbejde ved villa
»Vega« på Skovvangsvej65). Hvad han ikke havde nået af kunstne
risk udfoldelse i sin ungdom, søgte han nu at indhente. I 1921 fik
han en genforenings-akvarel reproduceret. Billedet viste »det højti
delige øjeblik, da de unge sønderjyske piger overrakte kongen den
gamle silkefane fra 1864«66).
- I en alder af knap 85 år døde Fr. Visby i Risskov den 16.
februar 1926. »Mit bevægede livs roman«, som Visby en gang selv
kaldte sin livsbane67), var endt.

Fr. Visbys kunstneriske indsats
Fr. Visbys kunstneriske produktion kan deles i to hovedgrupper, 1)
hans billeder med motiver fra Dansk Vestindien og 2) hans akva
reller med motiver fra det gamle Århus. Allerede under det første

Et bevæget livs roman

23

Under ophold på Skagen malede Fr. Visby en række akvareller, hvoraf flere
blev udgivet som postkort. - Øverst sommergæster ved Hotel »Grenen«.
Nederste billede kalder kunstneren »Skolegang«.
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ophold i de danske kolonier i året 1865-66 malede han som omtalt
billeder »med de små pensler«. Ligeledes var han meget flittig ved
staffeliet, da han i 1880-82 igen var i Dansk Vestindien.
En stor del af Visbys billeder fra Dansk Vestindien er nu på Han
dels- og Søfartsmuseet på Kronborg, der ejer i alt 39 af hans ma
lerier, i litografi og 13 farvelagte tegninger. I Visbys datter, for
fatterinden Thora Visby-Petersens bog: St. Thomas. Tropeminder
fra de vestindiske øer (1917), findes gengivet en lang række af
kunstnerens billeder fra koloniøerne. En del af disse billeders titler
er de samme som titlerne på billeder i Handels- og Søfartsmuseet,
men da der ikke har været lejlighed til at verificere bogens billeder
med museets, er det ikke muligt at afgøre, om de i bogen gengivne
billeder er identiske med billederne på Kronborg.
To af Visbys kolonibilleder er gengivet i værket: Vore gamle tro
pekolonier68). En akvarel af en negersoldat i Dansk Vestindien fin
des i museet på Koldinghus69).
I købstadmuseet Den gamle By i Arhus findes 116 Fr. Visby
billeder. 97 af disse tilhører som omtalt Århus by og er deponeret
i museet, resten er museets ejendom. En stor del billeder er gengivet
i litteratur om Århus bys historie. Museumsdirektør Peter Holm har
i tre hæfter (1930, 1933, 1935) i farvetryk udgivet og kommenteret
en række billeder. Ligeledes ses et stort udvalg i farvegengivelser i
den af Århus byhistoriske Udvalg udsendte nye udgave af Rasmus
Nielsens bog: Århus i fyrrerne (1959). Århus byhistoriske Udvalg har
i et meget begrænset oplag udgivet disse illustrationer som »dobbelte
julekort«. Visbys billede af skolestuen i den gamle friskole i Grønne
gade, der er anvendt som omslag til Århus byhistoriske Udvalgs
bog: Barn i Århus, I (1956), er desuden fremstillet i et mindre oplag
beregnet til indramning.
Femten af Den gamle Bys egne akvareller har tidligere tilhørt
det i sin tid af skibshandler Sophus E. Johnsen oprettede Drakenberg-museum på Vejlby Fed. Herfra blev billederne i slutningen af
1930’erne købt af Axel Zorn, Volden 7, Århus. Han havde planer
om i 1940 i sin ejendom på Volden at oprette et »museum«, hvori
Visbys billeder skulle indgå. Imidlertid døde Zorn, før planen blev
realiseret. I i960 købte Den gamle By disse billeder70).
Flere andre Visby-samlinger kendes af omtale, således billeder med
motiver fra Skagen71) og fra det gamle København72).
Foruden at udstille sine Århus-akvareller på Landsudstillingen
1909 i Århus har Visby udstillet to gange på Charlottenborg, i 1863
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billedet »Landlig adspredelse« og i 1864 »Den første forårshil
sen«73) .
Fra krigen i 1864, hvor Fr. Visby en overgang fulgte tropperne som
tegner, har han offentliggjort nogle få tegninger i Illustreret Ti
dende, ligesom der kendes et maleri med motiv fra krigen.
I det følgende meddeles en udførlig fortegnelse over Fr. Visbys
billeder i Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og i Den gamle
By i Århus.

FR. VISBYS BILLEDER
I HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
Fortegnelsen over billederne er venligst meddelt af Handels- og Søfartsmuseet
til brug for nærværende afhandling. - Tallet foran billedtitlen er museets
registreringsnummer for det pågældende billede.
Malerier:
148:36 Kystparti fra Dansk Vestindien. Gave fra Fr. Visbys datterdatter fru
Magda Lassen-Jensen74).
149:36 Parti fra Niesky, St. Thomas, ca. 1880. Gave fra samme.
150:36 Have i Dansk Vestindien, ca. 1880. Gave fra samme.
151:3Ö Gadeparti fra Dansk Vestindien, ca. 1880. Gave fra samme.
152:36 Udsigt fra kunstnerens hus i Dansk Vestindien, ca. 1880. Gave fra
samme.
153:36 Negre ved en sø, St. Croix, 1866. Gave fra samme.
154:36 Klippebugt i Dansk Vestindien, ca. 1860-80. Gave fra samme.
155:36 Fregatten »Sjælland« forlader St. Thomas havn. Billedet må være
malet 1879. »Sjælland« kom ud i 1878 på grund af negeroprøret og
forlod igen øerne i 1879. Gave fra samme.
107:40 Parti fra St. Croix. Købt af kunsthandler Sivelykke.
1657:49 Indsejlingen til St. Thomas, ca. 1880.
1658:49 Partiaf Charlotte Amalia, set fra reden, ca. 1880.
*659:49 Partiaf Charlotte Amalia, set fra reden, ca. 1880.
1660:49 Partiaf Charlotte Amalia, set fra reden, ca. 1880.
1661:49 Partiaf Charlotte Amalia, ca. 1880.
1662:49 Parti af torvet »The stale«, Charlotte Amalia, ca. 1880.
1663:49 Parti fra St. Thomas ved Magens Bay, ca. 1880.
1664:49 Udsigt fra St. Thomas’ nordside, ca. 1880.
1665:49 Prospekt fra St. Thomas’ nordside, ca. 1880.
1666:49 Gade i Charlotte Amalia, ca. 1880.
1667:49 Gårdparti på St. Thomas, ca. 1880.

Parti fra Store Torv i ißgo’erne. »Forprang, □: Vore gartnere forsyne sig for dagen. NB. fra landboernes vogne.«
Efter akvarel af Fr. Visby i Den gamle By.
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I^73:49
1674:49
*675:49
1676:49
1677:49
1678:49
*679:49
1680:49

1681:49
1682:49
1683:49
1684:49
1685:49
516:51
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Negerhytte på St. Thomas, ca. 1880.
»The well in the guts, St. Thomas«, ca. 1880.
»Figen-art med luftrødder, St. Thomas«, ca. 1880.
Kystparti. St. Croix, set fra havet, ca. 1880.
Udsigt fra »Protestant key« med sukkerkogeriet, »Princess«, »Blüemountain«, »Foaming horse«, St. Croix, ca. 1880.
Kyst på St. Croix, ca. 1880.
»Palmer og bananatrees ved cisternen på Green (rettet = Protestant)
key, St. Croix«, ca. 1880.
Fra reden ved Frederikssted, St. Croix (»Westend«), ca. 1880.
»Mount eagle« med plantagerne »La Valle« og »Prosperity«, St.
Croix, ca. 1880.
»Tweilight by saltpond. St. Crüx«, ca. 1880.
»Plantagen Sion-farm. St. Croix«, ca. 1880.
Plantage på St. Croix, ca. 1880.
»Udsigt fra »Springgården« (Kildehaven) mod Kingshill. St. Croix«,
ca. 1880.
»Rede til torvevandringen - Ready for the market. St. Croix«, ca.
1880.
Daddelpalme. St. Croix, ca. 1880.
Interiør fra gårdsplads, ca. 1880.
Negerkvinde uden for sin hytte, ca. 1880.
Vej nær Port au Prince, Haiti.
Vaskeplads bag fortet Frederikssted, St. Croix. Købt i Dansk Kunst
handel.

Farvelagte tegninger:
156:36 Parti fra Niesky, St. Thomas, 1882. Gave fra fru Magda LassenJensen.
158:36 Torveplads i Frederikssted, St. Croix. Gave fra samme.
158:36 Man rider til torvs i Dansk Vestindien. Gave fra samme.
159:36 Parti fra Broock’s Bay, St. Thomas. Gave fra samme.
160:36 Gadeparti fra Charlotte Amalia. Gave fra samme.
161:36 Have på St. Croix. Gave fra samme.
162:36 Den romersk-katolske kirke i Charlotte Amalia. Gave fra samme.
163:36 Gadeparti fra Christianssted. Gave fra samme.
164:36 Parti fra Jolly Hill, St. Croix. Gave fra samme.
165:36 Gadeparti fra Charlotte Amalia. Gave fra samme.
166:36 Tortola-både i Charlotte Amalias havn. Gave fra samme.
167:36 Gadeparti fra Dansk Vestindien. Gave fra samme.
168:36 Kokospalme med nødder, St. Croix. Gave fra samme.

Litografi:
281:44 St. Thomas apothecary hall, (1867?). Modtaget fra apoteker
A. C. Jørgensen.
Træsnit:
1498:5! »Korsør-dampskibets ankomst til Arhus under våbenhvilen«, efter
C. Neumann 1864. Købt af kunsthandler Spardahl.
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FR. VISBYS BILLEDER
I DEN GAMLE BY I ÅRHUS
Fortegnelsen er udarbejdet på grundlag af en gennemgang af billederne og af
optegnelser på museets kartotekskort. — Det ud for hvert billede anførte tal er
museets registreringsnummer. — Akvarellerne, der tidligere har tilhørt Drakenberg-museet, er endnu ikke indregistrerede og anføres her med romertal I-XV.
- Hvor intet er anført, hører billedet til i den af Århus by i museet depo
nerede samling. - Ved en del af billederne er anført de af Fr. Visby ofte som
stikord vedføjede bemærkninger, ligesom der til enkelte billeder er knyttet
kommentarer. - Ved en del billeder er anført, hvor disse er gengivet i den
lettest tilgængelige Århus-litteratur. En fuldstændig henvisningsliste er ikke
tilstræbt. - Fortegnelsen er delt i to afsnit, en topografisk ordnet afdeling og
en afdeling med folkelivsbilleder. Størsteparten af de i den topografiske af
deling anførte billeder indeholder dog også motiver fra århusiansk folkeliv. For tilladelse til at gennemgå Den gamle Bys samlinger og for værdifuld
hjælp hermed takker jeg kst. museumsdirektør, cand. mag. Gunner Rasmussen.
Forkortelser anvendt ved henvisning til gengivelser af Fr. Visby-billeder:
Holm = Peter Holm: Frederik Visbys akvareller, hefte I—II—III, 1930, 1933,
I935Nielsen = Rasmus Nielsen: Århus i fyrrerne, 1959.
A.G.T. = Århus gennem tiderne, 1939-41, bd. 1-4.

TOPOGRAFISK AFDELING
Badstuegade
1582:51 Marcus Bechs gård. Bagsiden af sidelængen til Marcus Bechs gård i
Badstuegade 2. »Tegnet dagen før juleaften«. - Gave fra antikvitets
handler Sivelykke (1951). - Tilh. Den gamle By.
Bispegården og omliggende
598:52 Gaden mellem bispegården og domkirken, set mod Skolegyde. Bispegården th. Biskop Brammer, pensionist Gorm, adjunkt Arentzen
og pedellen »Kringle-Hansen«.
602:52 Gaden mellem bispegården og domkirken, set mod Store Torv. Bispegården tv. Med Katedralskolens lærere: Schaldemose, Funch,
Hovgaard og A. Fabricius.
609:52 Bispegårdens have. Tv. bispegården og domkirken, th. ses Katedral
skolen over muren. »Biskoppen og Madvig, rektor Blache og hans
tidligere adjunkt, pastor Knudsen, pastor Theilmann fra Ormslev
(tunghør), Dahlerup og Kragerop konverserer fru bispinden«. - Gen
givet: Holm, I, 4. billede. - Nielsen ved s. 32.
610:52 Bispegården 1857. Gårdspladsen og bispegården, set mod nord. Bi
skoppen skal på visitats.
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611:52 Gårdspladsen i bispegården, set mod nordvest. Bag ved ses domkirken.
Drenge leger med en drage. »Bispegården, hvor jeg sammen med Jo
hanne Brammer knipsede hs. højærværdighed på næsen«.
Ceres
569:52 Det ældste bryggeri »Geres«. Udsigt mod bryggeriet fra Århus mølle.
I forgrunden åen med folk, der fisker.

Clemensbro
224A:24 Scene fra Clemensbro i blæst, set mod Søndergade. Personerne i
dragter fra ca. 1900, i baggrunden optog af brandfolk. - Købt af
antikvitetshandler Busse (1924). - Tilh. Den gamle By.

Domkirken
600:52 Det nordlige sideskib i domkirken med pulpiturer, set mod vest.
601:52 Det søndre sideskib med præsternes sakristi og dåbskapellet.
604:52 »Funtelåget« til døbefonten.

Frederiks allé
578:52 Frederiks allé med Søndre kirkegård og kapel th. Tv. ekcerserplads
med dragoner. I baggrunden Frederiksport og købmand Schandorffs
gård. - Gengivet: Nielsen s. 14.
Galgebakken
558:52 Udsigt fra Århus mod nord, sommerdag. Hjemmarch fra Galgebak
ken. Svine-Søren er i vejen for borgerkorpset. Ved siden af vejen ses
krudttårnet.
597:52 Morgenmotion på Galgebakken. Ekcersits. »Parade march«.

Graven
626:52 Scene fra et sæbesyderi. »E. Mehl, cand, pharm, provisor på Løve
apoteket og apoteker L. Dahlerup fra Thisted tager sæbeprøver i fa
brikken på Graven«.
Grønnegade
543:52 Interiør fra Friskolen i Grønnegade. Lærer Michaelsen påbyder ro.
»Når jeg bragte frokost til onkel Johan (Michaelsen) i Friskolen,
Grønnegade, kunne det lyde f. eks.: Stille (Fanden tordne i jer hals).
Hånden af bukselommen! Snyd næsen! Nå! Springkvarter. Aim.
jubel . . . dog hilsen som latinpære. — De gejstlige herrer = vrælerne
= plebs o. 1. var os til tider bitre konkurrenter til begravelse og fest
i kirken«. - Gengivet: A.G.T. III, s. 208. - Anvendt som omslag til
Barn i Århus I, 1956.
579:5 2 Grønnegade (nu Klostergade), set mod øst. Den gamle friskole. Lidt af
klostret i baggrunden. Den senere docent Fjord i slåbrok og over
lærer Pape. I hjørnestedet tv. boede hospitalsforstander Thomsen. Gengivet: A.G.T. III, s. 200.
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Havnen
Havnen, set fra nordsiden af Mindet mod sydvest. Tv. ses den da
værende toldbod, th. skibsbyggeriet. Klapbro over åen og i åen en
smakke. - Gengivet: A.G.T. II, s. 277. — Nielsen ved s. 97. - Holm
III, i. side nederste billede.
Parti fra havnen, set mod øst. Havnebyggeri i 1849, dampskibet
»Lolland« for udgående, th. lodshuset. - Gengivet: A.G.T. II, s. 271.
- Nielsen ved s. 96. — Holm III, 1. side øverste billede.
Parti fra havnen, set fra land. Katedralskolens badeanstalt på den
»nye« mole.
Parti fra havnen med lodshuset i baggrunden. Kaptajn Svane fra
briggen »Ørnen« tager landlov. »Bras bak for en fuldrigger, ay, ay«.
Da Svane mistede sit fartøj under stranding, var han for svær for
båden, »så stak man en trosse på mig, og så boiede jeg præcis som
en vager agter for båden i fulde 3 timer, til vi nåede i land. Sandt?
Ja, kraft steile mei er’et sandt, brand stage mei«. - Gengivet: Nielsen
ved s. 65.
Skibsværftet set fra nordsiden af åen mod Dynkarken. En stabel
afløbning. - Gengivet: A.G.T. II, s. 51. - Holm III, 2. billede.
Havnefyret i 1854. Det yderste parti af molen, i baggrunden Mols.
Parti fra havnen med en herre stående på en tønde. »Da »Iris« ude
blev og den beængstede aktionær gik i tjæretønden. Lods Petris røst:
»Vel da, at skyskraberen gik klar«.« - Gengivet: Holm III, 3. bil
lede.
Skolebakken med Tyskehavnen, hvor nu toldboden ligger. Smakke
kasserer Møllers lysthus og smed Nielsens altan ses th. Ingeniør
Freund og Jens Kaptajn står i forgrunden th. - Gengivet: A.G.T. II,
s. 213. - Holm II, 4. billede.

Kannikegade
564:52 Kannikegade med teatret tv., th. indkørslen til bispegården og general
Juels ejendom. For enden af gaden hotel »Skandinavien«. »Når sæ
sonen i Kannikegade afsluttes. De lånte rekvisitter afleveres ved ægte
parret Johnsen (Thalias »små« = stedbørn) efter anvisning af J. P.
Miller«. - Gengivet: A.G.T. III, s. 405.
568:52 Kannikegade med general H. A. Juels ejendom og muren omkring
bispegården. - Gengivet: Nielsen ved s. 48.

Katedralskolen
574:52 Katedralskolen, set fra havnen med domkirken i baggrunden. Tv.
Skolegyde, th. Skolebakken. I forgrunden Lars Larsen (Lars Agurk),
der præsenterer sin nybygning for rektor. På Skolebakken ordner
Lars Sode og Røde Dreis (Andreas) fiskenet. I Skolegyde madam
Løvgrens have og W. Møllers lysthus, »hvor man lærte at ryge
»Pottenborre«.
622:52 Censor Madvig hilses af rektor Blache og overlærer, inspektør Ludvig
Arentzen. Scene fra Katedralskolens gård. »Da jeg overflyttedes fra
borgerskolen, satte man mig i en klasse, hvor man i et år havde læst
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latin. Det var mig ikke muligt at følge med, og L. A.’s tilråb som:
Grøftegraver, litterær pjaltekræmmer! Kludesamler på litteraturens
mødding, p. p. lod mig tabe smagen for latin. - Destoværre!«. - Gen
givet: A.G.T. III, s. 180. - Nielsen ved s. 81. - Holm I, 3. billede.

Klostergade
629:52 Klostergade, set mod vest. Med hospitalsporten ved Vor Frue kloster
tv., th. »Kragereden« set fra Tangen.
Kysten ved Århus
539:52 Strandparti ved Mejlgades port med bagsiden af husene. »Et for visse
årsagers skyld godt krabbested nede mod Mejlgades port«.
541:52 Kysten, set fra stranden ved Mejlgade mod Risskov. Stranding uden
for Mejlgades port. Foran Risskov ses »Trøjborg« og neden for Lüs
bergs have med det store lysthus.
552:52 Arhus, set fra stranden omtrent ud for Katedralskolen, set mod nord.
Set. Olufs kirkegård, rebslager Gulmanns reberbane og bensamlere
neden for kirkegården. - Gengivet: Nielsen ved s. 49.
575:52 Stranden syd for Århus mod Skansen og skovene. Badeanstalten,
Langballes kalkovn og Skansen.
Mejlgade
XII Den store parade 1898. Byens »skraldevogne« til eftersyn foran råd
huset, i baggrunden Katedralskolen og ejendom i Mejlgade (nr. 4).
- Tilh. Den gamle By.
565:52 Mejlgade. Borrebækkens udløb i havet.
594:52 Mejlgade ved Snævringen. »Købmand Leth modtager sidste nyt ved
byens faktor Blunk«.
606:52 Mejlgade mod Skolegade. Th. domkirkens kor, lidt af bispegården og
muren omkring haven.
607:52 Mejlgade mod nord. Tv. domkirkens kor, i midten stiftprovsteboligen. Parade med ryttere. Blandt officererne ritmester Brock og Freriksen samt løjtnanterne Bülow og Steenstrup. Th. herregårdskusken
ser på sit gamle korps.
613:52 Mejlgades port set ude fra. Egå-fiskere på vej ind til porten.
616:52 Hjørnet af Mejlgade og Havgyden (nu Nørreport) med Emma
Meisner i »vinden«.
618:52 Borrebækken ved Grarups ejendom (Mejlgade 55).
627:52 Mejlgade ved Set. Olufs gyde. »Rebslager Gulmann i sit blår«.

Mindebroen
IV Mindebro = Sukkenes bro. Skibe i åen og huse bag Mindegade. Tre
kvinder og et barn på vej over broen. »Fuld kraft på skruen, 12 mil
i vagten. Bysvend: Luf op og hjælp dem med fragten«. — Tilh. Den
gamle By.
630:52 Mindebro, set mod Skolegade. Kartoffelprangerne handler. Fra v.
mod h. »Persejernet«, skræder Baes ejendom, konsul Seiersens ejen
dom, N. N.’s ejendom, smed Kvist’ ejendom.
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Mindegade
581:52 Uden for Sparekassen i Mindegade (Hertz). Gadescene med to by
klædte mænd og en landlig klædt.

Møllestien
567:52 Aurora i Møllestien. På en trappe en kone i nattrøje og med hvid
kappe. »Den stadigt indtræffende morgenhilsen (Aurora) i Mølle
stien. Herrejch«.
571:52 Møllestien mod Vestergade. Møllestien med drenge- og pigeborger
skolen. »Aae og Egelund boede nær Vestergade. På det andet hjørne
farver Worsaa. Da pastor Kragerop salvesfuldt talte for konfirman
den Jens Worsaa, lød det: Ta ve bienet, Jens. Ta da ve bienet (dvs.
foden af glasset)«.

Risskov
538:52 Sommerdag i Risskov. »Keglebanen i Risskov. Skovfoged Knud som
vært og opvarter. Adjunkterne Warming, Hovgaard, Garøe og Knud
sen (med frue). Fru Knudsen: »Ack, Knuttson. Du puttier ja auch
immer««.
547:52 Skrænten ved Risskov, set mod nord. Ghristiansstolen ved Risskov,
i slugten telt, hvor man »skyder til fuglen«.
561:52 Fra et kongebesøg i Risskov, sommerdag. Kong Frederik VII ved
skovfogedhuset. Kongen stiger ind i åben vogn, grevinde Danner sid
der i vognen. »De tjenstivrige »Dunke« stak ild på faklerne allerede
kl. 5 om eftermiddagen«.
562:52 Ved skovfogedhuset i Risskov en sommerdag. Hos fatter og mutter
Knud i Risskov. Sagfører Knudsen ønsker for tredie gang forskellige
personer »velkommen i det grønne«. - Gengivet: A.G.T. III, s. 318.
- Nielsen ved s. 33. - Holm II, 2. billede.
563:52 Salten bæk nord for Trøjborg. Udsigt gennem en græsklædt slugt
med en bæk mod havet.
Rosensgade
544:52 Scene med postvognen uden for posthuset i Rosensgade, ca. 1852.
Major v. Breckwold, postmester. »Major Breckwold som postmester
(vist den løjtnant B., der i rytterkampen her ved Arhus huggede sig
gennem de omringende fjender og derved genvandt sin charge, som
han havde tabt på grund af ?). En myndig herre, selv hans skygge
havde man en vis respekt for, og Johan Michaelsen »battede« der
for udsædvanligt dybt, ja, lige ned i stenbroen«. - Gengivet: A.G.T.
III, s. 22. - Holm III, 4. billede.
573:52 Hjørnet af Rosensgade og Mejlgade. Tv. muren omkring stiftsprovsteboligens gårdsplads og have. Vægter Tøibergs hus, enkeboligen og
bogbinder Bøeghs ejendom.

Hotel »Royal«
588:52 Gæstgivergården »Royal«. Scene fra et middagsselskab, hvor en
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mand er ved at hælde sauce ned i baglommen på en tjeners kjole:
»Vil De ha’ kylling, skal De ’mænd også ha’ sauce«.
Set. Clemenstorv
583:52 Torvet, set fra syd mod domkirken. »Arrestforvarer, tamburmajor
Stöckel med fynd og klem, brandallarm uden for chefen, urmager
Pallesen-Rode, Svinetorvet, St. Clemenstorv, Stadshauptmann, be
vares, klokkeringning og desertation fra vandbærerlauget. Æh, hurra.
Stort halløj«. - Gengivet: Nielsen ved s. 16. — Holm III, 6. billede.
623:52 Set. Olufs marked på Svinetorvet (Set. Clemenstorv), set mod dom
kirken. - Gengivet: Holm I, 2. billede.

Set. Nicolaus kilde
407:52 Set. Nicolaus kilde. Oliemaleri på pap. Kilden indrammet af en sten
sætning, hvorpå står S. Nicolaus. Bag den en bænk med et par damer.
Udsigt langs kysten, sommerdag.
540:52 Set. Nicolaus kilde ved Strandvejen. Valborg aften ca. 1850. Kilden
set mod nord med Århusbugten i baggrunden. Valborgblus på Skan
sen.
Set. Olufs kirkegård
II Vor monumentale fontæne. Scene fra Set. Olufs kirkegård. En kone
vander græsplæne med en haveslange, tv. en mand med cykel ser til.
I baggrunden ses Set. Olufs badeanstalt. - Tilh. Den gamle By.
628:52 Set. Olufs kirkegård som tørreplads en sommerdag. Th. for korset
Set. Olufs grav.

Skolebakken
535:52 Skolebakken, set mod nord en vinterdag, på billedet ses rektors lyst
hus. »Da havet brød igennem og underminerede Øtterstrøms planke
værk. Filibums nye kasket var nær tabt«.
536:52 Justitsråd Fabricius havehus på Skolebakken.
537:52 Scene fra Skolebakken en vinterdag med to personer. »Rektor bar
aldrig overfrakke, men i meget koldt vejr brugte han røde bælg
vanter«.

Skolegade
566:52 Hjørnet af Skolegade (th.) og Kannikegade. Gadebillede med vand
post. Skibbyes ejendom, th. Gluds ejendom, dernæst kancelliråd Ras
mussens.
599:52 Skolegade, set mod nord. Tv. muren langs med bispegårdens have.
»Konditor Weinschenck lukker sine spillegæster ud med et faderligt:
Go’måren! Kom nu godt hjem . . . go’måren«.
615:52 Skolegade, set mod Skolegyde. En mand på hest hilser på smakke
kasserer Møller og Amager Jahn, hans betroede mand.
Stiftsprovsteboligen og omliggende
603:52 Pladsen mellem stiftsprovsteboligen (tv.) og domkirken, set mod
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Mejlgade. I baggrunden Mejlgade 6. »Min kirkegang med apoteker
Dahlerup, datteren Regina og Gustav Hagemann«.
608:52 Foran den gamle stiftsprovstebolig. Pladsen mellem domkirken og
stiftsprovsteboligen. Torvedag med pottesælgere. Gengivet i Frem
mede ser på Århus, 1962, s. 177.
612:52 Pladsen mellem stiftsprovsteboligen og domkirken, set mod arresten,
rådhuset og Store Torv. Th. stiftsprovstegården.

Store Torv
VI Forprang. Scene fra Store Torv med Set. Giemens Torv i baggrun
den. »Vore gartnere forsyne sig for dagen fra landboernes vogne«.
Tilh. Den gamle By.
546:52 Store Torv ca. 1850. Foran domkirken rådhuset med vagten, tv.
gæstgivergården »Royal« og hr. Levins modehandel. »Store Torv med
rådhus og vagt. Tv. Larsens hotel (»Gården«), enkefru Sørensens
ejendom med byens modehandlerinde, frk. Levin. Th. skomager
Kjærs ejendom, hvori Levins boghandel og lejebibliotek, købmand
Røses gård. Skomagerdrengen Stellfeldt, løjtnant Tykke Bülow Fløjtevirtuos NB uden instrument, som oftest med lorgnet, fastklemt
i øjet«. - Gengivet i Litteratur om Århus og forstæder, 1959, s. 71,
og i Fremmede ser på Århus, 1962, s. 235.
586:52 Sprøjterne prøves på Store Torv for byrådet. Oliemøller Bang som
næstkommanderende. Længst th. politibetjent Fouchereau. De to tre
kantede hatte bæres af Pallesen-Rode, chef for borgervæbningen og
urmager samt snedker Theilgård, chef for brandvæsenet (gul fjer i
hatten). Længst tv. lærer Michaelsen. - Gengivet: A.G.T. III, s. 87.
- Holm II, 3. billede.
605:52 Strædet mellem domkirken og rådhusarresten på Store Torv, set
mod syd. I baggrunden Fullings gæstgivergård. »Alterdegn Scytte,
tårnvægteren, strøkonen og arrestforvareren«.
Studsgade
585:52 Ved Møller i »Bækken«. Gadeparti fra Studsgade ved »Bækkelund«,
med Vennelystbækken i forgrunden tv.
620:52 Studsgades port med »Sisseboden« = Akciseboden og Vennelystbæk
ken. Tv. Kærlighedsstien og Wistofts gård. I baggrunden hotel »Jyl
land«. - Gengivet: Nielsen s. 17.

Teatret
619:52 Fra det gamle Århus teater. Længst th. direktør J. P. Miller, i mid
ten blikkenslager Meyer, tv. teatrets faktotum Johnsen, og i orkester
graven sidder et orkester med Skjørring i spidsen.
»Miller: Hvad er det, lille Meyer?
Meyer: Det er de bandsatte veier (væger).
Skjørring: Vi kan ikke se og ikke takten holde.
Johnsen: (snøvlende) Neh, for der er inte mere olie«.
- Gengivet: A.G.T. III, s. 403.

36

Peder Jensen

Vestergade
557:52 Rée’s have, set fra nord. Med ruinen, i forgrunden bro over åen.
Købmand Rée og datteren Maria spadserer i haven.
572:52 Synagogen i tidl. bager Holles gård. Grosserer Hartvig Philip Rée
som rabbiner, en polsk trosfælle, i forgrunden gamle »Dafitsen (vit
tig omend obscøn)«. - Gengivet i Th. Rasmussen: Den Mønstedske
gård, 1953, ved s. 12. - Nielsen ved s. 80.

Vor Frue kirke
624:52 Vor Frue kirkeplads med kirken og hospitalet, set fra sydvest, i for
grunden Vor Frue kirkegård. Ved tidligere gengivelser af dette bil
lede meddeler teksten, at »cantor Kabell og hans skrålere« ses på
billedet. Ifølge Visbys egen tekst på bagsiden af akvarellen er det
imidlertid ikke cantor Kabell, men »cantor Kahr og hans skrå
lere«75). - Gengivet (med forkert tekst): A.G.T. III, s. 330. - Holm
I, 5. billede.
Åen
2246:24 Mølleåen ved Fiskerhuset. Udsigt fra byen mod vest over åen og
bakkerne, sommerdag, to både i åen, og tøj, der hænger til tørre. Købt af antikvitetshandler Busse (1924). - Tilh. Den gamle By.
553:52 Mølleåen, set fra vest mod byen. Neden for Bispetoften. Domkirkens
spir ses i baggrunden.
577:52 Åen med den gamle slusebro.
Ågade
545:52 Ågade, en sommerdag, set mod Frederiksbro med Vor Frue kirkes
spir i baggrunden. »Adjunkt Carøes rødspætter er godt på veje til at
gå i katten«. Han taber dem nemlig på gaden til stor morskab for
gadens beboere.
576:52 Ågade med stentrappen. Huse i Ågade, op langs stentrappen ses et
pakhus, der blev benyttet som stald af hotel »Skandinavien«. Man
vaskede den gang tøj i åen, og en kone med vasketøj ses på vej op
ad trappen.
614:52 Ågade og åen, set mod Hammershøjs gård i Immervad. I Ågade en
pumpe for »sugeværket«. Opmudring af åløbet.

Århusbugten
559:52 Parti fra Århusbugten med indefrosne skibe. »Da Langballes kulskibe
indisedes og lods Petri løb løbsk - desformedelst og begrundet po
osv.«.

Topografiske billeder uden for Århus
Horsens
Markedsscene i Horsens. Efter en skitse af Fr. Visby, tegnet af H. P.
Hansen. Gengivet i Illustreret Tidende 26. juni 1864, s. 317.
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Randers
X Ved en populær borgers afrejse. Scene fra torvet i Randers. Stort
opbud af heste på torvet og i de tilstødende gader. - Tilh. Den
gamle By.

FOLKELIVSBILLEDER
I Optog. Jydehumoristens indtog. Vogne i optog på Store Torv. Dom
kirken skimtes i baggrunden. - Tilh. Den gamle By.
III Figurbillede. Figurbilleder af politibetjente, hvoraf en på cykel. Bil
leder af forskellige hundetyper. - Tilh. Den gamle By.
V Via dolorosa. Tre kvinder passerer forbi en »skraldevogn«. - Tilh.
Den gamle By.
VII Væddeløb. Fra væddeløbet i Århus. Tilskuere i blæsevejr, skørterne
suser og hattene flyver. - Tilh. Den gamle By.
VIII Ildebrand. Den store brand i det lille hus. Scene med to brandmænd,
der slukker ild, og tilskuere. - Tilh. Den gamle By.
IX Figurbillede. Vor bys fromme sønner. Symbolske figurer i karikatur,
bl. a. Set. Giemens. - Tilh. Den gamle By.
XI Personbillede. Jacobæus den Store. Vor bys stolthed. Satirisk tegning
af en mand, »Diamant-Kjær«, Jacob Kjær, der var indehaver af va
rieteen »Øjet« i Mindegade 1-376). - Tilh. Den gamle By.
XIII Personbillede. Løbende, kjoleklædt mand foran toldkamret. Satirisk
tegning. - Tilh. Den gamle By.
XIV Skibsbillede. Scene fra et skibsdæk med forskellige personer, heraf to
drivvåde mænd, der sikkert er halet op af vandet. - Tilh. Den
gamle By.
XV Personbillede. Vesterlandets konge. Markscene med udklædt konge
figur på en høstak. - Tilh. Den gamle By.
542:52 Ildebrand. Scene fra ildebrand i enetages hus. Brandstigen rejses.
»Pas på pressejernet, Rikke«. - Gengivet: Nielsen ved s. 17. Holm I, 6. billede.
570:52 Personbillede. Helfigursbillede af en mand set fra ryggen, iført sort
diplomatfrakke og med et rødt tørklæde i baglommen, sort halsbind
og kasket.
580:52 Klenodierne soles. Gårdparti med to gamle koner, Hedvig og Pouline
Lewerckhuusen, der soler deres klenodier. — Gengivet: Holm I,
i. billede.
582:52 Danseundervisning. Foregår i en gymnastiksal, en violinspiller, en læ
rer og to unge piger. Kaptajn Schönberg i Katedralskolens gym
nastiksal og skræder Rée.
584:52 Sluppen. Gadeparti fastelavnsmandag. — Gengivet: A.G.T. III, s. 332.
- s. 332. - Holm II, i. billede.
587:52 »Sobærere«. »Malheur ved brandparaden«. Et par bærere med en
vandtønde, der falder fra hinanden. — Gengivet: A.G.T. I, s. 89. —
Holm II, 6. billede.
589:52 Mrs. Nobody. Billede af en original kvinde fra Århus. Hun er iført
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solhat med sløjfe, løst sort overstykke og blå kjole med garneringer.
Torvekurv på armen.
Barberstue. Interiør fra en gammel barberstue med etagekakkelovn.
»Frisør og newsmonger Geisler tager mine genstridige lokker under
behandling«. - Gengivet: Nielsen s. 76.
Personbillede. Grovæderen på rov efter frokost. Billede af en original
mand fra Århus. Mager mand iført lysegrøn skødefrakke, høj, hvid
hat. Han bærer en sammenrullet paraply.
»Sobærere«. Scene fra en brandparade. To vandbærere med en utæt
beholder. »Hold, foslaw for Helvede. Hows åpo te de æ parademarss
- Træd om - Så for Satan«. - Gengivet: A.G.T. III, s. 88. - Holm
II, 5. billede.
Borgervæbningen. Scene fra en borgervæbningsparade i Århus. »Ba
taillon ret«. — Gengivet: Nielsen ved s. 64.
Personbillede. Købmand N. N. »går i luften«. Scene med en urte
kræmmer, rygende sin pibe uden for sin butik. - Gengivet i Køb
mænd i Århus, 1962, s. 141. - Nielsen s. 69.
Personbillede. Vor Orfeus i stemning. Skræder Rée er ved at stemme
en violin.
Personbillede. »Spjatcecilie med sit dårende lager af stanglakrids,
og Per Høne med de svage øjne og dog kalkslager«. Gengivet: Niel
sen s. 100.
Personbillede. Etatsråden på verdensmarkedet. Torvescene med en
ældre herre, der bærer en vadsæk og en paraply.
Befordringsvogn. På ruten mellem Århus og Randers. Returfragtvogn,
3 mk. »Frøken Molrups pilgrimsrejse til broderens grav på Trige
kirkegård og påskebesøg i Randers hos søsterbørnene«. - Gengivet:
Holm III, 5. billede.
Personbillede (blyantstegning). Isenkræmmer Baadsgaard, Vester
gade, Århus, i lystfiskerudstyr. Med en stor gedde ved siden af sig.
- Tilh. Den gamle By.

BILLEDER FRA KRIGEN I 1864

Fra bombardementet af Sønderborg. Gadeparti med ruiner af ejendomme, bl. a.
af byens rådhus. Flygtninge på gaden. - Gengivet i Illustreret Tidende 15. maj
1864, s. 269.
Fra bombardementet af Sønderborg. Gadeparti med ruiner af ejendomme.
To soldater og en kone befinder sig på gaden. — Oliemaleri i museet på Søn
derborg slot (meddelt af museumsinspektør, cand. mag. Jørgen Slettebo).
Episode af kampen på Dybbøl den 18. april. Set fra kirkebatteriet på Als.
I forgrunden danske soldater, i baggrunden skanserne på Dybbøl. - Gengivet
i Illustreret Tidende 1. maj 1864, s. 253.
Tysk beslaglæggelse af kreaturer. Scene fra Mejlgade i Århus. I billedet ses
domkirkens kor og th. gavlen af rådhuset. Skitse af Fr. Visby, tegnet af Carl
Bøgh. - Gengivet i Illustreret Tidende 5. juni 1864, s. 293.
Korsør-dampskibets ankomst til Århus havn under våbenhvilen. Passage-
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rerne skal vise pas for de tyske soldater. Skitse af Fr. Visby, tegnet af G. Neu
mann (se nr. 1498:51 i fortegnelsen over billeder i Handels- og Søfarts
museet). - Gengivet i Illustreret Tidende 5. juni 1864, s. 293.
Den prøjsiske stab på lystsejlads fra Århus til Helgenæs. Scene af landgan
gen på Helgenæs. - Gengivet i Illustreret Tidende 19. juni 1864, s. 309.
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Mossø-Klostrenes omstridte fiskegårde
ved Vosgård
BIDRAG TIL BELYSNING AF ET ENESTÅENDE
KLOSTERTIDSFUND VED MOSSØ
Af C. Asschenfeldt Birkebæk

Et spørgsmål og en indledning
I 1930 blev der ved det stykke af Gudenå, der forbinder Mossø med
Gudensø, fundet en ålegård fra tidlig middelalder. Det er sandsyn
ligvis den eneste middelalderålegård, der er blevet udgravet her i
landet, og alene derved er fundet af stor værdi. Men også på anden
måde er det af interesse, for det rejser et spørgsmål, nemlig dette:
Er fundet identisk med Mossøklostrenes omstridte fiskegårde ved
Vosgård, som gentagne gange nævnes i kilder til klostrenes historie?
I nærværende afhandling vil dette spørgsmål blive belyst dels ud
fra udgravningsberetningen, dels ud fra de historiske aktstykker.
Men først et par indledende bemærkninger.
Mossø-egnen har sit eget karakteristiske ansigt. Først og fremmest
er det rent geografisk storslået udformet i lange, brede dalsænknin
ger med blinkende søflader og slyngede åbånd, rammet ind af tunge
skovklædte bakkedrag. Men dernæst er det præget af, at historien
ligesom er gået i hi langs denne store sø’s bredder. I dette særpræ
gede landskab, som i vore dage er forholdsvis tyndt befolket, og som
ligger langt fra stærkt befærdede landeveje, findes nemlig stadig
tydelige spor, som røber, at denne egn både i oldtid og middelalder
frembød dragende muligheder for bosættelse og virksomhed.
Den første bosætningsperiode ligger så langt tilbage som for 40006000 år siden, nemlig i stenalderen, da Gudenåkulturens folk fik
øje for egnens rige muligheder og anlagde boplads ved boplads
langs Gudenå og Salten å1). Det var søernes og åernes rige fiske
bestand, suppleret af en overdådig mængde af fuglevildt, der dan
nede grundlaget for gudenåfolkets levevis, hvilket med al ønskelig
tydelighed fremgår af deres redskabs- og våbenformer.
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Fig. i.
På kortskitsen vises den fundne ålegårds beliggenhed (mrk. Vosgård) ved
Gudenå. Endvidere er klostrenes placering og deres jordbesiddelser i Mossøområdet angivet.

Den anden og meget betydningsfulde bosætningsperiode ligger i
middelalderen og strækker sig fra omkring 1100 til godt og vel
1500. Tre kendte herreklostre kommer her ind i billedet, nemlig
cisterciensernes velkendte munkekloster ved Øm nord for Mossø og
benediktinernes to klostre, Vor munkekloster ved Mossøs vestende
og Gammel Vissing nonnekloster, der har ligget, hvor Gudenå run
der Sukkertoppen.
Tilstedeværelsen af en rig fiskebestand i søer og åer var også for
klosterfolket i middelalderen en uomgængelig nødvendighed, for den
lækre og nærende ferskvandsfisk skulle i de lange fasteperioder er
statte de forbudte kødspiser. Men da klostrene var store og foruden
munke eller nonner også omfattede lægbrødre og andre hjælpere —
eller som Øm kloster fungerede som hospital med mange patienter
- så måtte de for at skaffe tilstrækkelig føde i fastetiden benytte
sig af specielle fiskerimetoder og -anlæg. Man får et fingerpeg om
dette rationelle fiskeris egenart i klostrenes gamle jordebøger, hvor
man gang på gang møder betegnelserne: fiskegård, ålegård.
Det var dog først, da den arkæologisk interesserede og kunstnerisk
udrustede, afdøde gårdejer Chresten Hull i 1929 på sin mark ved
Gudenå gjorde ovennævnte fund af et af klostertidens fiskerianlæg,
at det blev muligt nærmere at klarlægge en sådan fiskegårds op-
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bygning og funktion. Chresten Hull udgravede ikke selv fundet,
men overlod dette vigtige arbejde til Øm klosters kyndige udgraver,
afdøde arkitekt C. M. Smidt fra Nationalmuseet.
Udgravningsberetningen, som ikke er offentliggjort, ligger i Na
tionalmuseets arkiv, og den bærer overskriften:

Gammel ålegård ved Gudenåen umiddelbart vest for Em
borgs — Øm klosters — vestermark. Vissing kloster, matr. nr.
4 b. Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred.
I betragtning af fundets særprægede karakter vil det være na
turligt i denne forbindelse at bringe væsentlige afsnit af arkitekt
C. M. Smidt’s beretning til belysning af fundet.

Uddrag af C. M. Smidt’s
udgravningsberetning2>
»Allerede i 1921 var jeg blevet opmærksom på, at der det pågæl
dende sted i Gudenåen fandtes rester af et sluseværk. - Jeg havde
nævnte år konstateret, at der førte en gammel vej tværs gennem
klostret (Øm) mellem nordre og søndre klostergård. Vejen, der kom
øst fra, førte gennem klostret vest på ud mod Emborg (Øm-kloster)
vestermark. Den måtte føre til en overgang over Gudenåen ved Emborg-vestermarks vestside, og ved at spørge mig for hos de stedkendte
fiskere, fik jeg udpeget et sted, hvor gammelt tømmer i bunden af
åen viste, at der engang her havde været en sluse. Nogen undersø
gelse af dette tømmer blev ikke foretaget nævnte år. Tømmeret lå
så dybt, at man for at undersøge og måle det måtte tilbringe læn
gere tid i vandet, helt afklædt eller kun iført badedragt, og dertil
var årstiden for kold. I de følgende år blev der ikke lejlighed der
til, men i 1929 anmeldte ejeren af den mark, som ligger vest for
Gudenåen umiddelbart ud for det omtalte sted, at der på marken
og engen her fandtes rækker af nedrammede pæle samt vandret
liggende tømmer, som han var stødt på ved grøftegravning. Dette
gav endelig anledning til, at en ret omfattende undersøgelse blev
foretaget. Ejeren af den pågældende jordlod var gårdejer Chr. Hull.
. . . Hovedarbejdet blev da gjort i juni 1930, og nogle mindre un
dersøgelser, der ikke nåedes i juni, gennemførtes under en Jyllandsrejse i begyndelsen af oktober samme år.
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Fig. 2.
Arkitekt C. M. Smidt’s hovedplan over udgravningen af ålegårdene ved Gudenå.
(Nationalmuseet.)
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Ålegården i Gudenåens nuværende løb
Af ålegården i nuværende åløb er endnu tilbage 2 lange, vandret
liggende stykker tømmer, der hvert for sig støttes af en række ege
pæle. A-løbets bund mellem de 2 stykker tømmer er tæt brolagt
med sten, større og mindre; og tømmer, pæle og stenbro når fra nær
åens østre bred ud til midten af åløbet, mens derimod åløbets vestre
halvdel er frit, uden tømmer. Dog står der langs åløbets vestre bred
en række pæle, der har skullet hindre, at jorden skred ud i åen.
Højere oppe i åløbet har der været et stigbord.
Som det fremgår af snittet (fig. 4), er Gudenåen ikke synderlig
dyb oven for (syd for) ålegården. Lavest er den i selve ålegården,
mens den er betydelig dybere nedenfor (nordfor). - Der kan næppe
være tvivl om, at der har været en vandmølle på ålegårdens vest
side, hvor vi finder lignende bundforhold (mindre dybt vand oven
for, dybere nedenfor).... Idet vandet ved sit fald udhuler åløbets
bund umiddelbart neden for en sådan sluse, vil det føre grus, små
sten og jord med sig og atter aflejre en stor del heraf længere
fremme, et stykke neden for slusen. Netop dette er sket her i Guden
åen. Et stykke nord for sluseværket finder vi en grund i åen, hvor
vandets dybde er meget ringe, og vi har her et tydeligt og typisk
eksempel på virkningen af et sådant sluseværk.
Ved sluseværket her i Gudenåen har der som andre steder været
en omløbs-kanal (muligt 2). - Af en sådan omløbskanal ses endnu
meget tydelige spor på Gudenåens østside lige ud for resterne af
ålegården. Men det er muligt, at der foruden denne østre omløbs
kanal har været en vestre.

Ålegården på land
På det sted, der endnu den dag i dag kaldes Æ Slu’s (fig. 7), frem
drog jeg i juni 1930 den ålegård, der senere er blevet afløst og er
stattet af den, hvis rester ligger i nuværende åløb. Denne ældste åle
gård ligger ca. 52 m vest for den senere; den ligger noget højere,
hvad der muligt antyder, at vandstanden i Mossø har været højere,
da den ældste ålegård var i funktion, end mens den senere fungerede
- og den var noget mindre. I øvrigt synes de to ålegårde at have
været indrettet nogenlunde på samme måde. - Betragter man de to
snit af ålegårdene (fig. 4), vil man se, ikke blot at bunden i begge
ålegårde består af bjælker og stenbro, men tillige, at bundforhol
dene i det ældste og i det senere åløb stemmer ret nøje overens (de
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to snit er lagt på langs gennem ældre og senere åløb). - Yderligere
har undersøgelsen vist, at ligesom den senere ålegård lå i nuværende
åløbs højre side, mens venstre halvdel af åløbet er løbet forbi åle
gården og kan antages at have drevet en vandmølle, således lå den
ældste ålegård placeret på ganske samme måde i ældste åløb, og
rester af dybtliggende tømmer i bunden af dette åløbs venstre side
kan med nogen sandsynlighed antages at være rester af vandmøllen
eller mølleslusen. — Det er jo meddelt, at der øst for nuværende åløb
ses tydelige spor af en omløbskanal. Ganske på tilsvarende måde
finder man i terrænet vest for det ældste åløb en omløbskanal, der
nu fremtræder som en krummet sænkning, der er meget sumpet, og
i hvilken der er ret dybt til bunden.
Holm med bygninger ved ældste ålegård
Mellem møllegennemløbet og den tidligere, vestre omløbskanal var
der tydeligt nok en gammel holm, for en stor del opstået ved op
fyldning. Den ses på den store hovedplan (fig. 2) som en uregel
mæssig kredsrund holm omtrent 30 m i diameter. Denne kredsrunde
holm var i syd mod engene - tidligere mod åbredningen - sikret
ved nedramning af meget svære egepæle. - Man vil på hovedplanen
se, at disse pæle med planker imellem er anbragt i to rækker, den
ene bag den anden, som en dobbelt sikring mod Gudenåens stærke
strøm.
Sa omhyggeligt denne holm er sikret mod åens stærke strøm, må
man antage, at den har rummet de bygninger, der nødvendigt har
hørt med til mølle- og ålesluse.
Der fandtes da også mange brudstykker af tømmer, planker og
brædder, trænagler, træstumper med naglehuller eller taphuller, end
videre brudstykker af munkesten og tagsten.
Endelig er der fundet nogle brudstykker af munketagsten på nu
værende Gudenå’s østside, ud for den senere ålegård, kun et par
meter fra åbredden. De havde en ejendommelig riflet overflade, der
fuldkomment svarede til overfladen af nogle munketagsten fundne
på Øm klosters tomt.
Mens mange bygningsdetailler vidner om, at der har været opført
bygninger på stedet, er selve bygningernes plads ikke tydeligt frem
trædende.
Med hensyn til de tre huse er der ikke meget andet end sporene
af dem tilbage, hvorimod de nedre partier af ålegården er forbav-
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Fig- 3Markeringspælene i åløbet viser, hvor resterne af yngre ålegård findes på
bunden af Gudenå.
(Foto: Nationalmuseet.)

sende velbevarede, udførte som de for en meget stor del er af næsten
uforgængeligt egetræ. Dog, når her tales om uforgængelighed, må
det ikke tages for bogstaveligt. Nu, da ålegården er gravet frem og
er blevet stående utildækket i en firkantet, gravet fordybning i ter
rænet, er det vel nok tvivlsomt, hvor længe »uforgængeligheden«
vil kunne vare.

Ålegårdenes alder
Hvor gammel kan man nu antage, at den ældste ålegård er? - Vi
må for at besvare dette spørgsmål erindre os, at både den ældste
og den senere ålegård kun kan være anlagt og have været i funktion
i det tidsrum, da man stemmede vandet mellem Mossø og Gudensø. Fra det øjeblik, da man begyndte at stemme vandet på det sted,
hvor nu Ry mølle ligger - mellem Ry møllesø og Birk sø - var
der ikke mere nogen mulighed for et sluseværk mellem Mossø og
Gudensø. Dertil var forskellen i vandstandshøjde mellem disse to
søer fra nu af for ringe.
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Ry mølle omtales første gang 10. august 1578, men har allerede
da eksisteret nogle år. Hvor længe ved vi ikke. Det var kronen, som
ejede møllen, der var fæstet bort til en møller, mens kongen selv
havde beholdt brugen af ålegården. - Alle forhold tyder på, at Ry
mølle stammer fra sidste halvdel af 16. århundrede. Så længe Øm
kloster eksisterede som klosterstiftelse, har man utvivlsomt ikke flyt
tet mølle og ålegård bort fra klostrets nærhed. Og klostret ophæve
des ikke ved reformationen, men først 1560, hvorefter Frederik II
omdannede klosterbygningerne til et kongeligt slot, Emborg. Det er
ingenlunde usandsynligt, at man for at undgå oversvømmelser her
i de lave, delvis sumpede, nærmeste omgivelser omkring det konge
lige jagtslot har ønsket at sænke vandstanden i Mossø og derfor
har opgivet at stemme vandet mellem denne sø og Gudensø. Det
kan derfor formodes, at sluseværket er flyttet til det nuværende sted
ved Ry mølle omkring 1560.
I hvert fald kan der næppe være nogen tvivl om, at begge åle
gårde i Gudenåen ved Emborg vestermark går tilbage til kloster
tiden, og da den yngste af dem dog må have fungeret nogen tid,
må det betragtes som ganske utvivlsomt, at den ældste ålegård stam
mer fra middelalderen. Usandsynligt er det i øvrigt ingenlunde, at
de begge går så langt tilbage.
C. M. Smidt9s betragtninger angående ejendomsretten til ålegårdene
I sig selv har det naturligvis interesse at fremdrage et sådant sluse
anlæg fra middelalderen; men interessen forstørres jo ved, at dette
anlæg har tilhørt Øm kloster.
At den fremdragne ålegård nu ligger på Vissingkloster-siden af
Gudenå giver intet holdepunkt for, at anlægget af den grund skulle
have tilhørt dette nonnekloster. Det er jo først ved senere ændringer
af Gudenåen, at stedet, hvor vi nu har fremdraget ålegården »Æ
Slus«, er kommet til at ligge vest for åen.
Derimod er der et andet moment, som i hvert fald må tages under
overvejelse, når ejendomsforholdet til ålegården skal afgøres. - Non
neklostret Vissing kloster ejede Addit skov syd for Salten Langsø og
fiskegårde i Vosgård å.
Jeg mener, at Vosgård å må være den nuværende Salten å. Under mine undersøgelser i 1930 havde jeg af gårdejer Ghr. Hull
fået meddelelser om de gamle navnebetegnelser på stedet. Da der
var nogen sammenblanding af navne og lokaliteter, blev Chr. Hull
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Fig. 4.
Snit, der viser bundforholdene ved ældre og yngre ålegård.
(Nationalmuseet.)

og jeg enige om at søge oplysninger hos nogle ældre, stedkendte
folk, og Chr. Hull tilkaldte da et par ældre gårdmandsfolk, som
var særlig godt stedkendte. Det var gårdejer Anders Petersen og hu
stru fra gården Vissingkloster. Anders Petersens hustru var født på
Chr. Hulls gård, matr. nr. 4 b, og navnlig hun var fra de unge år
indlevet med alle lokaliteterne her.
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Hun meddelte, at i hendes ungdom var det almindelige navn for
stedet, hvor ålegården er fremdraget, »Æ Slu’s«. Arealet på nabo
ejendommen umiddelbart nord herfor, hvor der findes en svagt
fremtrædende markholm i engen, kaldtes »Holmen« eller »Æ Holm«.
Denne eng strækker sig op til sydsiden af Salten å ved åens ud
munding i Gudenå, og engen lige overfor på Salten å’s nordside
kaldtes og kaldes undertiden endnu »Sejs Have«.
Der er imidlertid endnu et stednavn, et navn af særlig betydning
for os, som den gamle kone gav oplysninger om. Det er navnet
»Vosgårde«. Hun hævdede med stor bestemthed, at dette navn var
knyttet til 2 lokaliteter: dels en mose, som ligger tæt syd for Ghr.
Hull’s gårds bygninger, dels en eng på østsiden af Gudenåen, lige
over for »Holmen« og Salten å’s munding. Men hun meddelte sam
tidig, at den eng, hvor »Holmen« findes, af en ældre kone er blevet
betegnet som Vosgårde.
At stavelsen vos eller os har betydet munding er der vel ingen
tvivl om. Og betegnelsen Vosgårde må derfor være knyttet til en
lokalitet eller nogle lokaliteter ved Salten å’s udmunding. Den del
af Salten å, her er tale om, er det korte stykke å, som danner ud
løbet fra Salten Langsø. At det netop er dette udløb, der er tale
om, når vi hører, at Vissing kloster ejede fiskegårde i Vosgård å,
er højst sandsynligt. Der er næppe grund til at tro, at navnet Vos
gård å har været knyttet til Gudenåen, og at det betydelige sluse
anlæg, som fremdrages i og ved denne å i 1930, skulle have tilhørt
det lille nonnekloster i Vissing og ikke det store, rige, stærkt befol
kede cistercienserkloster i Øm.

Fiskeretten i Mossø-området i middelalderen

og navnet Vosgård
Af G. M. Smidt’s interessante udgravningsberetning kan man kun få
det indtryk, at vi med dette fund står over for et betydningsfuldt
sted med tydelig relation til klostertidens historie. Et besøg på stedet
forstærker for øvrigt kun dette indtryk.
Foreløbig kan vi konstatere, at der har været to fiskegårde, to
vandmøller, en kunstig opbygget holm, rester af bygninger, og at
der endnu er spor af flere åsteder. Det skulle imidlertid ikke for
bavse mig, om der var mere at finde i området.
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Endvidere fremgår det af udgravningsberetningen og navnlig af
sidste afsnit, at G. M. Smidt næsten helt bestemt regnede med, at
det fundne måtte have tilhørt det »store, rige, stærkt befolkede cistercienserkloster i Øm«.
Efter mit skøn har C. M. Smidt kun delvis ret i denne antagelse.
Forholdet er nemlig ikke så enkelt, at vi uden videre kan gå ud fra,
at cistercienserne i Øm havde eneret på udnyttelsen af Mossø med
tilhørende vandløb, således at alle fiskegårde og sluseanlæg, der fin
des i Mossø-området, nødvendigvis må tilskrives Øm kloster.
Sagen er tværtimod temmelig indviklet, fordi der i dette område
er tale om tre klostre, som alle havde jord ud til Mossø med til
hørende vandløb3). Lad os se lidt nærmere på dette forhold. Kort
skitsen (fig. 1) viser, hvorledes jordfordelingen mellem klostrene
har været: Øm kloster har haft jordene nord for Salten å, øst for
Gudenå, nord for Mossø samt et mindre område ved Mossø’s syd
østlige del, nemlig ved Fuldbro mølle og Tåning.
Vor kloster har haft jordene ved søens sydside og ved dens vest
lige ende.
GI. Vissing kloster har haft jordene syd for Salten å, vest for
Gudenå samt ved Mossø’s vestende.
Denne jordfordeling medførte, at alle tre klostre måtte dele fiske
retten i Mossø, Gudenå og Salten å. Delingen af fiskeretten frem
kaldte imidlertid stridigheder mellem klostrene, og disse stridigheder
tilspidsedes navnlig efter 1424, da GI.Vissing kloster blev nedlagt
og væsentlige dele af dets besiddelser lagt under Vor kloster.
I en del bevarede aktstykker, der omhandler disse stridigheder,
forekommer flere gange navnet på en bestemt fiskegård, nemlig
Vosgård, om hvilken det udtrykkeligt siges, at den tilhører GI. Vis
sing kloster.
G. M. Smidt er i sit afsluttende afsnit lige inde på tanken om at
hæfte navnet Vosgård på den fundne ålegård, men afviser selv
straks muligheden, idet han opstiller den antagelse, at Vosgård fi
skegård må være at finde i Salten å. Som grund for denne anta
gelse anfører C. M. Smidt, at stavelsen »vos«, der kommer af »os«,
og som betyder munding, i denne forbindelse skal forstås således,
at den knytter navnet Vosgård til hele den del af Salten å, der fra
Salten Langsø fører til Gudenå.
Det er dog - efter mit skøn - et spørgsmål, om man kan betegne
et ca. 2 km langt åløb som en munding. Langt snarere må man
antage, at det er til Saltens å’s udmunding i Gudenå, man kan
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Fig- 5Den udgravede ældre ålegård, set fra øst.
(Foto: Nationalmuseet.)

knytte Vosgård-navnet, og resultatet af C. M. Smidt’s forsøg på at
lokalisere dette stednavn bekræfter da også dette synspunkt. Men
dermed er Vosgård-navnet rykket helt hen til og sandsynligvis endda
ud i Gudenåen.
De bevarede aktstykker om klostrenes stridigheder om fiskeretten
rummer imidlertid gode muligheder for en endelig afgørelse af
spørgsmålet om Vosgårds beliggenhed, idet en nærmere gennem
gang af disse fører til den konklusion, at det vil være endog særdeles
forsvarligt at forbinde den af C. M. Smidt undersøgte lokalitet med
navnet Vosgård.
Til underbyggelse af denne påstand fremlægges nedenfor et ud
drag af omtalte aktstykker samt gives en redegørelse for Vosgårds
beliggenhed ifølge disse.

Mossø-Klostrenes omstridte fiskegårde ved Vosgård

53

Aktstykker vedrørende fiskeretten og lokaliteten Vosgård
(Fra Ældste Arkivregistraturer I, side 181-185).
i.
1307. Biskoppen af Århus’s (Esger Jul) forbydelse, at ingen skulle fiske udi
Vorklosters rettighed i Mossø, uden med abbeden der sammesteds vilje
og samtykke.
2.
1444. Abbed af Ømklosters bekendelse at have af biskoppen udi Århus for
årlig rente den del i Vosgård, som ligger til Vissingkloster.

31460. Sandemænds brev om markskel imellem Ømkloster og Vissingkloster
udad Sølebæks å og midt ad strømmen til Vosgård med flere åsteder.
41460. Sandemænds brev om markskel imellem Hjelmslev herred og Tyrsting
herred og markskel imellem Ømkloster og Vissingkloster udad Sole
bæks å og midtstrømmen til Vosgård.
51460. Biskop Jens af Århus og andre gode mænds brev, at hvor og så langt
som Vissingklosters og Vorklosters grund skyder på Mossø, da skal ab
beden af Vorkloster lade bruge indtil midtstrømmen, og skal nævnte
abbed af Vorkloster nyde og bruge Vosgård den østerste å neder til
midtstrømmen, som sandemænd har gjort deres toff.
6.
1460. Kong Kristian I’s dom imellem abbeden af Ømkloster og Vorkloster, så
abbeden af Vorkloster skal nyde det fiskeri i Vosgårde til midtstrøm
men, som de i Vissingkloster har brugt i gammel tid, så langt som
hans grund påskyder både i Vosgård å og Mossø til midtstrømmen.

71485. Sognevidne, at 24 mænd vunde, at fra den bæk som ligger næst vesten
Fuldbro mølle og løber mellem Tåning mark og Hem mark og i
Mossø og nord ad til midtstrømmen i nævnte sø og så vester ad, midt
ad søen, sålangt til Vissingklosters grund møder, den del er Vorklosters
rette ejendom.
Desuden vunde de og, at den tid Vissingkloster var bygt, da havde
de Vosgårde den vestre å i deres fri heffdt.
8.
1485. Sognevidne, at Vosgårde den vestre å og den østre til midtstrømmen som de sandemænd gjorde deres ed på - var aldrig ud af Vissingklosters
være (eje), før det kom derfra i lån og minde.
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91488. Kong Hans’es stadfæstelse på sandemænds brev, gode mænds brev og
sognevidne lydende om Mossø og Vosgårde.
10.
1502. Hermand Anderszenn, doktor i kirkelov, genparter af 3 breve og kong
Valdemars mageskiftebrev på Fuldbro mølle og hendes herlighed og et
fiskeri, kaldet Vosgård, og Huskjær og rørsted imellem dem er på
begge sider og en halv otting jord på Tørringh mark for gods i Harildsted og Bjerreby.
Ligeledes kong Eriks stadfæstelsesbrev på samme ejendom og mage
skifte, nok nogen schiell fiskeri, rørsted og kjær.
Den 3. kong Valdemars befaling om trætte (imellem) Ømkloster og
nogle klos terjomfruer for vandløb af Mossø og Gudensø.

Hvad der af aktstykkerne kan udledes om Vosgård
De i forrige afsnit citerede aktstykker er alle brevuddrag, som stam
mer fra den skanderborgske registratur af 1606. For at lette brugen
af brevuddragene har jeg ordnet dem kronologisk og nummereret
dem med tallene 1-10.
Til trods for det summariske indhold giver brevuddragene ikke
så få værdifulde oplysninger om fiskeriet Vosgårds beliggenhed.
Det vigtigste holdepunkt for en bestemmelse heraf findes i brev
uddrag nr. 10. I brevets første halvdel fortælles, at der mellem et
fiskeri, kaldet Vosgård, og Huskær ligger et rørsted. Vi er her i
den heldige situation, at vi kender Huskærs beliggenhed; det er
nemlig at finde ved Gudenåens indløb i Mossø. Endvidere kan om
talte rørsted stadig påvises ved Gudenå, og nu kommer det inter
essante: rørstedet strækker sig fra Huskær og netop til den lokalitet,
hvor ålegården blev udgravet. Ifølge beskrivelsen i brevuddraget
må det af C. M. Smidt undersøgte område altså være Vosgård.
Denne bestemmelse af Vosgårds beliggenhed underbygges i sær
lig grad af oplysninger i brevuddragene nr. 5, 7 og navnlig 8, hvori
nævnes Vosgård den vestre og den østre å. Dette må forstås så
ledes, at åen på et givet stykke har været delt i 2 løb, som er blevet
benævnt efter deres beliggenhed i forhold til verdenshjørnerne. En
sådan benævnelse af åløbene som vestre og østre får endvidere kun
mening, hvis man tænker sig Vosgård liggende ved Gudenå, som
løber syd-nord. Hvis Vosgård skulle have ligget ved Salten å, som
løber vest-øst, ville åløbene ganske givet have været kaldt nordre
og søndre å.
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Fig. 6.
Gudenå syd for ældre ålegård. Rørstedet ses endnu tydeligt.
(Foto: Nationalmuseet.)

Endvidere findes i slutningen af brevuddrag nr. 10 en bemærk
ning, som kun kan støtte ovennævnte antagelse. Der omtales nem
lig her en strid mellem Ømkloster og »nogle klosterjomfruer«, dvs.
nonnerne fra GI. Vissing kloster, om »vandløb af Mossø og Gudensø«. Hermed kan kun menes det stykke af nuværende Gudenå, som
forbinder Mossø med Gudensø. Endvidere kan man vist kun op
fatte ordet vandløb som en flertalsform. Fastholder man denne tolk
ning, stemmer beskrivelsen på dette sted i brevet også med for
holdene ved den udgravede lokalitet, hvor man ud fra de to åle
gårdes placering må forudsætte i hvert fald to åløb. Selv om navnet
Vosgård ikke anføres i denne forbindelse, så fremgår det dog, at
den udgravede lokalitet har været et stridens æble, og ud fra de
senere stridigheder mellem klostrene om fiskeriet kan vi med næsten
fuld sikkerhed slutte, at den strid om vandløb, som nævnes i slut
ningen af aktstykke nr. 10, i virkeligheden har drejet sig om Vos
gård.
Endelig bekræftes ovenfor anførte slutninger om og bestemmelser
af Vosgårds beliggenhed ved Gudenå af Matrikelsarkivets ældste

56

C. Asschenfeldt Birkebæk

Fig. 7.
I 1817 var terrænforholdene ved den af C. M. Smidt udgravede lokalitet ifølge
Matrikelsarkivets ældste kort over Vissing kloster som vist på denne kortskitse.
Man ser tydelig østre åløb (= nuværende Gudenå) og de to omløb. På skitsen
er der endvidere indtegnet de to fundne fiskegårde samt sogneskellet mellem
Ry og Sønder Vissing sogne. Dette skel er sandsynligvis identisk med det gamle
skel mellem Øm kloster og GI. Vissing kloster. Endelig er anført det på ældste
kort angivne stednavn: Vosgård eng.
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kort (fra 1817) over egnen, idet en på dette kort anført eng, be
liggende på østsiden af Gudenå og umiddelbart ved den udgravede
lokalitet, kaldes Vosgård eng (se fig. 7).
Man kan således - efter mit skøn - ud fra de i aktstykkerne og
på ældste kort givne oplysninger fastslå,
i) at Vosgård har ligget ved Gudenå,
2) at det af C. M. Smidt udgravede område er identisk med Vos
gård.
Heraf følger, at vi så også med sikkerhed kan fastslå, at det stykke
af Gudenå, der forbinder Mossø med Gudensø, i middelalderen er
blevet kaldt Vosgård å (se nr. 5, 6, 7 og 8), og at Salten å er
blevet kaldt Solebæks eller Sølebæks å (se nr. 3 og 4).
Endelig fremgår det af aktstykkerne, at Vosgård-området er ble
vet udnyttet af to klostre samtidig.
Det forholder sig åbenbart således, at GI. Vissing kloster og Øm
kloster har delt udnyttelsen indtil nedlæggelsen af GI. Vissing klo
ster i 1424. Derefter har Øm kloster i nogle år været enerådende i
Vosgård (se brevuddrag nr. 2). På et eller andet tidspunkt overtager
Vor kloster så GI. Vissing klosters ejendom og gør krav på Vosgård,
som det dernæst efter et retsopgør med Øm kloster får overdraget.
Under dette retsopgør bliver det fastslået, at Vissing klosters del i
Vosgård omfatter det vestre åløb samt det østre åløb til midtstrøm
men (se nr. 5, 7, 8). Øm kloster har således kun disponeret over
den østlige halvdel af østre åløb, hvorfor man kan antage, at de i
nuværende åløb fundne rester af en ålegård stammer fra et anlæg,
der har tilhørt Øm kloster, og hvortil har ført den af G. M. Smidt
konstaterede vej, som fra Øm kloster har gået over Emborg vester
mark mod Gudenåen. Denne antagelse bekræftes for øvrigt af det
fund af munketagsten, som G. M. Smidt gjorde ud for resterne af
ålegården, og som han på grund af den riflede overflade kunne hen
føre til Øm kloster.
GI. Vissing kloster - og senere Vor kloster - har altså efter do
kumenterne at dømme ejet hovedparten af Vosgård, nemlig vestre
åløb samt halvdelen af østre åløb. Det ligger derfor nær at antage,
at den på land udgravede ålegård, den kunstig opbyggede holm
med bygninger samt eventuelle vandmøller har tilhørt GI. Vissing
kloster, så længe det bestod, og derefter Vor kloster til dettes ned
læggelse på reformationstiden.

C. Asschenfeldt Birkebæk

Andet og mere end et arkæologisk fund
Det spørgsmål, som blev rejst i indledningen til denne afhandling:
Er C. M. Smidt’s fund identisk med Mossø-klostrenes omstridte fi
skegårde ved Vosgård? må altså ifølge det ovenfor anførte besvares
med et ja.
Men dermed er fundet løftet op på et helt nyt plan, hvor det
ikke blot drejer sig om et arkæologisk fund, men i højere grad om
et gensyn med et glemt middelalder-bygningsværk med et navn og
en historie.
Der hviler nu en særegen tyst stemning over den gamle fiskegård
ved Gudenå, men ensomheden gemmer en hilsen fra en svunden tid,
hvor brød og fisk ikke alene var nødvendige næringsmidler i den
daglige husholdning, men også symboler på den åndelige rytme i
menneskenes liv.
Det var derfor at ønske, at ikke alene fiskegårdens bevarelse, men
også stedets egenart kunne sikres kommende generationer, netop
fordi vi her står over for et hverdagsglimt fra middelalderens kloster
kultur.

NOTER
i. Årbøger for nordisk oldkyndighed
og hist. 1937, i. halvbd. side 43492. Afsnitsoverskrifterne i uddraget er
indsat af artiklens forfatter.

3. Se i øvrigt Povl Rasmussen: Her
reklostrene i Århus stift, i Østjydsk Hjemstavn 1954-55-56-

Hår og ihukommelse
Af Ebbe Johannsen
I sidste århundrede var det en almindelig skik blandt landbefolk
ningen at lade prente mindeord til erindring om familiebegivenhe
der og hænge rimenerne, der var udsmykket med dekorationer om
kring teksten, op på væggen i glas og ramme. Især var skikken knyt
tet til dødsfald, og her fulgte indholdet en ganske fast disposition,
idet der først blev givet en kort levnedsskildring af den afdøde, og
derefter kom nogle lovprisende ord på prosa eller vers. Nøje for
bundet med teksten var dekorationen, som, spækket med allehånde
symboler, ofte var uadskillelig fra den. Bladene kaldtes testimonier,
gravminder, mindeblade o. lign.
De mennesker, der fremstillede dem, ved man ikke meget om.
Hyppigt lader de til at være udgået af landalmuen, og rundt om i
sognene og byerne fandtes der mænd og kvinder, som skaffede sig
en indtægt ved at forfatte, kaligrafere og dekorere sådanne blade.
Om en bestemt gruppe ved man, at den supplerede sin beskedne
indtægt ved at forfærdige mindeblade. Det var degnene og skole
lærerne, som dermed fortsatte en gammel tradition.
Man kan af de sparsomme oplysninger, der foreligger om leve
randørerne, undertiden få det indtryk, at gunstigere vilkår kunne
have givet deres evner en friere udfoldelse og deres liv en anden ret
ning, hvor de nu som autodidakter forblev dilettanter.
Konkurrencen kunne være hård mellem mindebladsfabrikanterne,
og det gjaldt om at finde en stil, der slog an, og oparbejde et mar
ked. Derfor var det nødvendigt at rejse rundt og opsøge kunderne;
men på nogle af de ikke alt for mange signerede blade fra Århus
egnen opgives også faste adresser, hvor man har kunnet henvende
sig og afgive sin bestilling.
Fra det udgangspunkt, som et signeret blad giver, er det under
tiden muligt, støttet på folketællingslister, vejviseren og bevarede
papirer, suppleret med mundtlig overlevering, at nå frem til visse
fakta om arbejdet og dets udøvere. Moden med mindeblade har
grasseret svært i egnen omkring Århus. Det viser de beholdninger,
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der findes på museerne. Den personlige stil, som det gjaldt om at
udvikle, knytter sig i de bedste tilfælde direkte til den folkelige kunst
og kan stå som et naturligt udtryk for en skabende kunstnerisk evne;
men ikke mindst de senere blade fra tiden op mod århundredeskif
tet er ofte ret ondartede eksempler på halvindustrialiserede fidus
arbejder1) .
Mens ophavsmændene til mindebladene i ord søgte at holde det
fast, der ikke mere var, fandtes der en anden mere direkte og hånd
gribelig måde at lade den bortgangne være nærværende på. Den
bestod i at bevare en hårlok, eventuelt forarbejdet i et smykke eller
som en krans eller blomst indrammet og hængt op på væggen. Så
danne lokker og hårarbejder af levende eller døde var overordent
ligt populære i det samme tidsrum som mindebladene, uden at de
dog som disse var knyttet til bestemte samfundslag. Fra kongehus
til almuen sværmede man for den slags håndgribelige souvenirs, og
det er rent ud sagt forbløffende hårmængder, som visse fremtræ
dende personer har været i stand til at afgive. Ej heller om hår
arbejdernes fingerfærdige piger, koner og mænd ved man meget;
udenlandske eller danske er de oftest forblevet anonyme2).
Når der her skal omtales to mindeblade, som kolleger venligst
har henledt opmærksomheden på, skyldes det, at de dels tjener til
at uddybe vor sparsomme viden om leverandørerne og deres arbejde
i Århusegnen, dels viser forbindelse mellem de to måder at bevare
mindet på for eftertiden: ordet og hårlokken.
En af de mindebladsfabrikanter, der var klar over reklamens magt,
var den M. Petersen i Århus, der i en annonce 1878 anbefaler sig
med smukke og billige prentede gravminder og opgiver adressen:
Frederiksgade 38, 1. sal3). På et af sine blade i privat eje har han
ændret adressen til: »Frederiksgade 27, Aarhus«4), mens to ganske
ensartede blade i »Den gamle By« er signeret: »Præntet af M. Pe
tersen, Vestergade 24, Aarhus«5).
Ingen af de tre her nævnte eksemplarer adskiller sig på nogen
måde fra den store mængde. De er ligesom det følgende, der skal
omtales, banale rutinearbejder. En eftersøgning i vejviseren giver
til resultat, at der i 1887 i Frederiksgade 27 opgives at bo: »Former
Michael Petersen (Frederiksgades Blomsterhandel)«; 1894 træffer
vi ham i Vestergade, nu som: »Detaillist M. Petersen«.
Noget mere om Michael Petersens virksomhed giver imidlertid et
blad i Silkeborg museum. Det er et »Minde« over »Maren Jens
datter. Født i Kattrup Koldt Sogn den 31te Maj 1822, død i Ads-
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Fig. i.
Mærkeseddel bagpå »Mindet« over Måren Jensdatter, død 1888.
Findes på Silkeborg museum.

lev den 23. November 1888. I en Alder af 66 1/2 Aar gammel«6).
Teksten følger den sædvanlige disposition i levnedsbeskrivelse og
efterfølgende strofer, og den prentede inskription er omgivet af en
indramning i tusch og vandfarve. Foroven ses en blå gardinkappe
agtig dekoration, prydet med påklæbede glansbilleder af to engle
og en buket forglemmigejer; forneden ses et kors med en krans om
mellem græs og blomster. Nederst er bladet signeret: »Præntet af
M. Petersen Frederiksgade 27 Aarhus 22-9«. Det er indsat i en smal
bronzeret fyrretræsramme med limornamentik.
Mere oplysende end signaturen er imidlertid den mærkeseddel,
som findes på skilderiets bagside. Her læses med sort tryk på en
gulnet papirseddel: »M. Petersen / Krandse & Ligtøjsforretning /
Frederiksgade 27, / anbefales. / Brudevers og Gravminder præntes. /
Haarblomster flættes og Skilderier indsættes i Ramme / smukt og
billigt. I Ærbødigst / M. Petersen, / Frederiksgade 27, Aarhus«.
Michael Petersen har således i sin virksomhed forenet begge må-
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Fig. 2.
»Minde« over Thyge Pedersen, død 1891, med indsat hårlok.
Findes på Silkeborg museum.

der til at bevare mindet om den afdøde på for eftertiden. Hvorvidt
han selv har arbejdet med hår eller haft hjælp dertil vides ikke,
ligeså lidt som hvad betegnelsen, former, hvorunder han gik, egent
lig dækker.
Omkring 1890 er han flyttet fra Frederiksgade 27; vi har som
nævnt senere adressen: Vestergade 24. Han skal ifølge en tidligere
husfælles oplysning med familie være rejst til Silkeborg og død der,
hvorefter hustruen vendte tilbage til Århus. Endnu erindres han i
Frederiksgade 27 som: »Manden, der prentede«. Det er rimeligt, at
hans virksomhed huskes, da de to former for arbejde, der forene-
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des i den, så udbredte de end var, i dag begge hører fortiden til.
Det andet blad, som skal omtales her, og som også findes på Silke
borg museum, er i sin fremtræden ganske anderledes. Det består
af et indrammet litograferet ark med plads til individuel udfyldning.
De eneste trykte ord er: »Minde over«. Langs papirets rand ses en
ramme i tøjlesløs nygotik, foroven kulminerende i en på en sky
knælende mand, der med himmelvendt åsyn holder armene løftet
i bøn. Bladet er udfyldt med mindeord over Thyge Pedersen: »han
var født i Danding den 25 Januar 1818, og døde i hans Gaard paa
Danding Mark, d. 8de Mai 1891 «7).
Den litograferede ramme er blevet delvis koloreret med vandfarve
og dekorationen suppleret med to kors og nogle linier trukket med
lineal, af hvilke en diskret skjuler, at bladet forneden er mærket:
»Steentr. af F. W. Schmidts Efterflgr. Horsens«.
Det er tilstræbt at give indtryk af en håndtegning, men ud over
korsene og enkelte optrukne konturer indskrænker leverandørens
kunstneriske indsats sig til at forsyne overskriften med istaplignende
konturer. Det henleder straks opmærkomheden på tre blade i »Den
gamle By«8), og selv om eksemplaret i Silkeborg museum ikke var
signeret, kunne der ikke være tvivl om, at vi stod over for et af
P. Rasmussens arbejder. Ligesom de tre blade i »Den gamle By«
er signerede, men med andre adresser, er dette i blindtryk mærket:
P. R. S., og forneden læses: »P. Rasmussen. Vingum, Mark«. Om
ham oplyser folketællingerne, at han i 1870 er landmand, mens han
i 1880 benævnes husmand.
På et eksemplar i »Den gamle By«, udfyldt med en anden hånd,
findes i spejlvendt udgave en tilsvarende gotisk ramme om teksten,
blot i en mere klodset udførelse. Det er mærket: »J. W. Schur’s
Steentr. i Horsens«. Formodentlig har begge haft samme forlæg,
eller eventuelt kan bladet i »Den gamle By« være kopieret efter
Silkeborg museum9).
Hvad der imidlertid berettiger P. Rasmussens blad til omtale i
denne sammenhæng er, at en hårlok er indarbejdet i det. Den knæ
lende mand, over hvis hovede læses: »Gud velsigne dette Minde;
og Huset hvori det findes«, har som et bælte om sin folderige kjor
tel fået lagt en lok lyst brunt hår, hvis ender er stukket ned gen
nem ridser i papiret. Anbringelsen af lokken kan synes akavet, men
tanken om både gennem ord og genstand at bevare den bortgång
nes minde er tydelig nok.
Hvem ved, om der ikke har foresvævet P. Rasmussen noget lig-
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Fig- 3Indrammet relieftryk med mindedigt af H. P. Holst over Frederik VI. I ram
men er foroven indsat kongens autograf, forneden en hårlok.
Findes i »Den gamle By«, Arhus.

nende som det indrammede mindedigt over Fr. VI, der har fundet
sin plads i Borgmestergården i »Den gamle By«. I et relieftryk fra
Det Berlingske Officin i København er aftrykt H. P. Holsts smukke
mindedigt over kongen, der indledes med ordene: »O Fædreland,
hvad har du tabt! Din gamle Konge sover!« Det er indsat i en
bred sortkantet ramme af fyr, fineret med forskellige træsorter, for
oven og forneden med små rektangulære felter, hvori foroven bag
glas findes et stykke papir med kongens underskrift, forneden en
lok af hans hvide hår10).
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Svarer mindeblade og hårlokker ikke til nutidens æstetiske krav,
har de engang tilfredsstillet andre slægters behov. Som et udtryk for
en side af fortidens liv har de, hjemløse i nutidens boliger, fundet
deres plads på museerne.

NOTER
i. »Den gamle By«s årbog 1961.
2. Om hårarbejder se artikler af
Karen Andersen i »Arv og Eje«
1959 og i960, foruden i »Fynske
Minder« 1961.
3. Kronik af dr. E. Sejr i Aarhuus
Stiftstidende 9. 11. 1962.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Findes på Kysing Lundgård.
Mus. nr. 298 A-B:3i.
Silkeborg museum, nr. 63:1954.
Silkeborg museum, nr. 298:1953.
Mus. nr. 42:26, 161:33 og 260:57.
Mus. nr. 796:49.
Mus. nr. 55:18.

Fra Skovby Sogn
Af August F. Schmidt
Skovby Sogn, der ligger midt i Framlev Herred, fik ved Sogneind
delingen i Middelalderen tillagt et meget vel arronderet Område
(1492 Tdr. Ld, 822 ha), en ujævn Firkant, hvori Sognets eneste
By opnåede en central Beliggenhed. Sogne grænserne i Syd og Vest
blev draget hen gennem Landsbyernes Udmarker, medens de i Nord
og Øst var naturgivne. Nordgrænsen udgøres af Lyngbygård A, og
det meste af Østgrænsen følger Hørslev Bæk. Landsbyen Skovby
(1264 Skouffby, 1326 Skogby), hvis Navn vidner om gammel Skov
rigdom i Egnen, blev i det 9.-10. Århundrede eller måske lidt tid
ligere grundlagt ved Foden af en Bakke inde i Skoven, der antage
lig har haft en Lysning på dette Sted. Her voksede Byen frem, og
o. År 1200 fik den en Kirke på Højdedraget ved Gårdene.
Den fordums Storskov har været Årsag til, at her i Oldtiden har
været en meget lille Bebyggelse. Der fandtes før 1894 kun ét Old
tidsmindesmærke i Sognet, og der er nu intet fredningsværdigt Old
tidsminde tilbage1). Øst for Skovby er der under flad Mark frem
draget 3 Grave fra den romerske Jernalder (1.-3. Årh. e. Kr. F.).
Den skovbevoksede kraftige Jord (fra 6,2 til 6,8 ha til en Tønde
Hartkorn) har det ikke været muligt for Oldtidens Agerbrugere at
opdyrke med deres simple Redskaber, men i Begyndelsen af Middel
alderen har man dog fået en Del Skov ryddet her omkring Skovbyen,
og ned gennem Århundrederne har man ved stedsevarende Indhug
fjernet af Skoven. I en Indberetning fra 1731 (Samlinger til jydsk
Historie og Topografi 3. Række, VI Bind, 1910, 179) meddeles,
at Skovby Krat er 700 Favne langt og 50 Favne bredt. Det består
af Hassel-, Elle- og Torneunderskov. Intet Tørveskær. Lundgård
Skov var da 450 Favne lang og 4 å 500 Favne bred, den bestod af
ung Bøgeskov og nogle Egestumper; god Underskov af Hassel, El
og Torn. I en lille Mose kan der skæres Tørv 20 å 30 År. God
Underjagt.
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I vore Dage er der i Sognet kun en Skov på 21 ha tilbage. Denne
Skovrest oppe mod Nord må tidlig være blevet betragtet som en
Lund, idet man gav den lille Hovedgård, som lå herved, Navnet
Lundgård (e. 1600 Lundegård}.
Hvor Skovby fik sin Plads, var nem Adgang til Vand, hvad det
gammelt overleverede Marknavn Moseager Sydvest for Byen vidner
om. Ved Moseager er lavt Terræn, og en Vandgrøft ses endnu nær
Kirkebakken. Vest for Skovby har til Nutiden været en fælles Ler
grav, så man har også ved Byens Grundlæggelse iagttaget, at her
var nem Adgang til Ler til Bygningsbrug. Til efter 1953 lå Øst i
Skovby en Gård, der mellem Bindingsværket havde vidieflettede,
lerklinede Mure, en Byggeskik, der fordrede Ler til den årlige Kli
ning, altså en Oldtidsreparation af Væggene bevaret til Nutiden.
Det var ikke i Blinde, Oldtidsbønderne valgte Pladserne for deres
Byer. Skovby fik en fortrinlig Beliggenhed i Terrænet, der her ikke
var for lavt og fugtigt. Der er en lille Stigning fra alle Sider mod
Sognebyen, på hvis Kirkebakke man er ikke mindre end 169 Fod
over Havet.
$

I Skovby Sogn var der i 1683 * ah 17 Gårde. De 16 udgjorde sam
men med 2 Huse selve Skovby. Gårdene i Byen havde 83,95 Tønder
Hartkorn. De 2 Huse med Jorder havde 0,21 Td. Htk., ialt 84,23
Tdr. Htk. Det dyrkede Areal var på 544,8 Tdr. Land. Lundgård
(nu Kristinedal) havde 8,96 Td. Htk. og 42 Td. Land under Plov.
Ialt i Sognet var da 93,19 Td. Htk., og 586,8 Td. Land var under
Opdyrkning2).
Gårdenes Ejere var 1683: Mads Simonsen, Poul Larsen, Rasmus
Jespersen, Hans Laursen, Peder Nielsen, Simon Jensen Skovløber,
Hans og Jens Rasmussen, Simon Sørensen, Rasmus Rasmussen Ham
mer, Rasmus Madsen, Simon Jensen, Rasmus Rasmussen, Jens Mor
tensen, Rasmus Iversen og Søren Jensen.
Kongen ejede 1683 hele Byen, der hørte til Skanderborg Rytter
gods, som eksisterede 1670-1767. Det må dog nævnes, at en af
Gårdene, beboet af Anders Simonsen, tilhørte Præstekaldet i Skov
by og var Annekspræstegård, den var på 36,4 Tdr. Land Agerjord.
Nordligst i Sognet ved Vejen til Skivholme ligger nu »Anneksgård«,
der er en privat Fortsætter af den gamle Annekspræstegård. 1683
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lå Skovriderembedet (6,6 Td. Land) til Lundgård. Byens Tyrejord
var på 0,7 Td. Land Agerjord. Her på Fællesjord fik Bytyren sit
Sommergræs. Skovby Kirke lå til Poul Larsens Gård, der havde Nr.
2 i Markbogen.

*

Skovby havde i Fællesskabstiden 3 Vange, hvis Marknavne er ind
skrevne i Markbogen 1683.
I Nørremarch eller Kyrche Marchen (Kirkemarken) fandtes
Landsbiergh (Landsbjerg) - Pins Aas. Pins kan enten betyde Pind
eller Pinse. As er en langagtig Forhøjning. - Gammel Jord. Navne
leddet Gammel i Marknavne har sin Oprindelse fra Betegnelsen på
Jord, der hvilede i 3 å 4 eller flere Ar, inden den igen kom under
Plov. Sådanne Arealer hed, i Landsbyfællesskabets Tid »gammel
Jord«, og Agre på sådan Jord fik derfor Navnet Gammelagre. Steen Kisten. Ved denne Mark har været en Stenkiste under en Vej,
eller også er Navnet givet efter et nu forlængst fjernet Dyssekam
mer. - Alods Ager, Lange Alods Ager. Må vist betyde Alods Ager.
Lyngbygård Å udgør som nævnt Sognets Nordgrænse, og en Mark
lod herud kan have fået Navnet Alod. — Smid Krogs Fald, Smede
krogs Fald, nær ved Smedeskoven i Galten Sogn. Fald svarer til
en Indtægt i Marken og udgør ofte en Samling Agre. - Breeland,
det brede Land, også nær Galten Smedeskov og ved Skovby Mølle
gård.
På Øster March fandtes Hyllinge Fald. Trænavnet Hyld. - Birehe Fald, Trænavnet Birk. - Moese Agre, Moseagre. - Mølsbjerre
Fald, Møllebjerg Fald. — Sær Ager Fald. Må betegne noget Særjord
af en eller anden Slags. — Hundegallen Fald. Navnet oplyser om
stedlig Bevoksning af Planten Hundegalbær. — Præstes V aas
(Waat). Vase er Betegnelsen på en anlagt Vej over lavt Jordsmon.
Her i Tilknytning til Lyngbygård Å, hvori der var et Vadested, en
Våt, hvorigennem Præsten skulde passere, når han drog til Anneks
kirken i Skovby. I vore Dage hedder Overgangen over Aen her
Præstbro. - Hued (Hull) Balles Rys (Riis), Hovedballesris. Balle
betegner hævet Jordsmon, Ris: et Krat eller en lille Skov. — Møil
Ager, Mølleager. - Dytt Marches Fald, Ditmarkes Fald. Dytt eller Dit - oplyser om Dynd og fugtigt Jordsmon. - Hessel Ager.
Trænavnet Hessel, Hassel. — Sandagers Fald, Sandagers Pung. Lig
ger mod Nordøst. Pung må nok være et Sammenligningsnavn med
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Pengepung. - Lææer Spieli, Lerspjæld. Spjæld brugtes som Beteg
nelse på mindre, lidt afsides beliggende Arealer. - Første synden
Skouen Fald. - Den anden Synden Skouf Fald. - Dett $:die Fald
synder Schoufuen. - Øster Hauge. Hauge er et indgærdet Areal.
- Syndre Wang Rodkiers Fall, Rødkærsfald. Rød- oplyser om Be
voksningens Farve. - Blax Fall, Blaks Fald. Blaks betyder snarest:
mørkfarvet eller blå. Hentyder til Bevoksningens Farve. - Steen
Agers Fald. - Musballe Fall. Dyrenavnet Mus og -balle: stigende
Jordsmon. — Heed Fall, Hede Fald. — Es Røds Fall. Måske Eskerøds Fald. Et ryddet Område med Aske- (Eske-) Træer, eller Espe
træer. Et Espetræ er en Poppel.
I Schouby Schouf: Brendmanns Fald. Anden Brendmanns Fald.
Navnet kan være givet efter Planten Bregne. Man har i Tidens Løb
opfattet det som Brændmands Fald, og man har vel herved tænkt
på en Skovhugger el. lign. Nærved findes på Skovby Mark Brindmandshøj. Navneleddet Mand har ført til, at der i Højen boede en
»Brændmand«, der var identisk med en Bjergmand. På Generalsta
bens Kort forekommer Skrivemåden Brandmandshøj. Denne Høj
ligger i et trebundet Sogneskel mellem Skovby, Storring og Framlev. Til sådanne Steder var hyppigt knyttet Overtro. Da Folkene
i Skovby var slemme til at gøre Kunster med Bjergmanden i Højen,
blev han ked af at være der og lånte et Par Stude af en af Skov
bys Mænd til at flytte med. Om Morgenen lå begge Stude døde,
men der lå så mange Sølvpenge i Båsen, at de ikke kunde se Stu
dene for ene Penge. Deraf blev de Skovby Mænd så rige og er det
endnu, fortalte Thomas Søgaard i Kattrup o. 1890 til Evald Tang
Kristensen3). Endelig nævnes i Markbogen 1683: Nogle Stocher
udj en enghafue, nogle Stykker i en Enghave. Er ved Enggården
Syd for Kirken. Lundgård havde 1683 Navnene: Synder Wang,
Synder Fall, Kiers Balle (Kærs Balle) og Hafue Krogen (Have
krogen)4).
Fra Nutiden kan nævnes i Sognet et Par gamle Navne. Tindbæk.
Forleddet er sandsynligvis Ordet Tene: »Ruse« til Fiskefangst, old
nordisk teina. Tindbæk, hvorved ligger Tindbækgård, er Sognets
eneste større Vandstrøm. Den udspringer Syd for Skovby og nær
Silkeborg Landevej, løber østpå og gyder sine Vande ud i Hørslev
Bæk, der også benævnes Hulken, hvis Betydning her må være »For
dybning i Landskabet«. - Sjelle Stangbro, Overgangen over Åen,
når man skulde til Sjelle. Stang må snarest henvise til, at her har
været en Stang, der har tjent som Vejmærke. - Mjøn er Navnet
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på et Areal, hvor der findes 3 Ejendomme. Arealet har muligvis
været aflangt og smalt, idet Mjøn vel kan være af samme Betyd
ning som gammeldansk m(i)ønd(e), m(i)øhund, Mynde, en smal,
tynd Hund.
Man lærer af de foran meddelte Navne om tidligere Tiders Na
turforhold på Skovbys Marker. Hvor nu alt er drænet og opdyrket,
var der i Landsbyfællesskabets Tid mange små Vandstrømme, fug
tige Områder, Buske eller enlige Træer, Overflod af Ukrudtsplanter
og vilde Blomster o. s. fr. Marknavnene har derfor deres Værdi ved
at oplyse om gamle Tilstande på Bymarkerne, hvor man i forrige
Tider kun avlede 3-5 Fold mod Nutidens 25-30 Fold.

*
Det var derfor fattige Kår, Befolkningen levede under førhen, og
når der så kom Krig, og Landet var i Fjende vold, blev det endnu
ringere. Således var efter Svenskekrigenes Udplyndringer Bøndernes
Økonomi bragt i en elendig Forfatning. Da Høsten tilmed slog alde
les fejl i 1661, kan det ikke undre, at Delefogeden måtte opgive at
inddrive Restancen hos Mænd i Skovby såvel som i en Række andre
Byer i Egnen. Søren Jensens Gård i Skovby havde ifølge Framlev
Herreds Tingbog den 31. Januar 1661: 4 Heste, 1 Føl, 2 Køer,
2 Stude, 2 Kalve, 6 Får, 2 Lam, 3 Geder, 2 Kid, 4 Svin og 2 Bi
træer. Ja, her blev ikke meget Mælk at drikke! I Stuerne var bl. a.
et Bord og et Skab, og af Landbrugsredskaber omtales i Tingbogen
i Plov, i Harve, 1 Hølé og en Vogn med Tilbehør.
Det 17. Århundredes Bønder bar ikke Våben. Kom de i Slagsmål,
gik de løs på hinanden med det, de havde nærmest for Hånden.
I Tingbogen 1661 meddeles således, at Morten Hansens Kone i
Skovby slog ved en Udlægsforretning den ene Vurderingsmand med
Sten. Knud Sørensen i Skovby slog Hans Lassen i Hovedet med et
Tøjrekølleskaft5).
Et lærerigt Eksempel på gammel Overtro er knyttet til Lundgård
(Kristinedal), der ligger nær Lyngbygård Å. På denne Gård boede
i 1660’erne Herredsfogden for Framlev Herred Jens Enevoldsen6).
Torsdag Morgen tre Uger før Jul 1661 var der på Lundsgård noget
galt med Kreaturerne, nogle gik løse ude i Gården, og en Ko lå
død inde i Stalden. Hen på Formiddagen forsvandt Tjenestepigen
Anne Pedersdatter fra Gården. Hun var fra Herskind; man fandt
hende ikke førend i Slutningen af April 1662 ved en Vidiebusk
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midt i Åen mellem Sjelle og Lundgård. Der forelå her et uopklaret
Tilfælde af voldsom Død. Der blev nu sat et stort Maskineri i Gang
for at få Sagen opklaret, Sandemændene i Framlev Herred måtte
i Virksomhed. Liget henstod ubegravet i en Kiste på Skivholme
Kirkegård. Her vidnede den 21. Maj 1662 12 Mænd i Sagen. Den
højtidelige Båreprøve fandt Sted, for om man ved Hjælp af denne
kunde få opklaret Pigens Død, men dette lykkedes dog ikke. Fram
lev Herreds Sandemænd måtte senere til Viborg Landsting, hvor
de sværgede, at Anne Pedersdatter havde druknet sig selv i Åen.
Dette var sikkert også rigtigt, men hvad der havde drevet hende i
Døden, får vi intet at vide om. Pigen er nok flygtet af Frygt for
Straf af en streng Husbond, idet hun måske har været bange for
Ubehageligheder i Anledning af det døde Kreatur, som hun an
tagelig har skullet passe. Jens Enevoldsen har nok ikke været så be
hagelig at tjene hos, og hans Iver for at rense sig ved alle de Mid
ler, som Retsplejen og Religionen tillod, styrker Antagelsen om, at
Pigen har været bange for ham.
I gammel Tid benyttede man ved uopklarede Mord eller mysti
ske Dødsfald at hensætte den døde i Kirken eller på Kirkegården,
og her skulde alle de Mennesker, der på en eller anden Måde havde
haft Forbindelse med den afdøde, hen og lægge deres Hænder på
Liget. Var den skyldige blandt Håndspålæggerne, mente man, at
Liget begyndte at bløde, når Morderen rørte ved det. Dette ansås
ikke for et Mirakel, men for en Kendsgerning, senere blev det dog
mere almindeligt at opfatte denne Prøve som en Guds Dom, en
direkte Indgriben, som friede uskyldige og åbenbarede skyldige, og
således opfattedes Båreprøven almindeligvis her i Landet. Sagen fra
Lundgård er et lærerigt Vidnesbyrd om den gamle Jertegnsprøve
ved Ulykker og Voldshandlinger med dødelig Udgang7).
Megen Overtro af forskellig Slags holdt sig bravt ned gennem
Tiden. I 1890’erne kunde en Mand, der var fra Skovby, fortælle
til Evald Tang Kristensen om en gammel Kone herfra. De kaldte
hende Ma Svottes, - »hun var Moder til Hans Svot, og hende var
a lige så ræd for som en Hare for en Hund. A gik jo meget i
Skoven og samlede rådne Pinde, og det gjorde hun også. Men a
turde ikke følges med hende og heller ikke gå fra hende. A stræbte
at samle Pinde, fil a svedte, men det kunde være det samme, hvor
meget a stræbte, når a kom hjem, så stod hun udenfor hendes Dør
med hendes Pinde. Det er ikke til at forstå, hvordan hun kunde
blive færdig og komme hjem før a, for hun stuget (bøjede sig
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forover), når hun gik, og så var det, ligesom en Snegl skred, hun
kunde snart ikke gå. Hun var en bitte, duvet Kone, tyk og bitte,
og havde et Par Øjne så røde, og så var hun sieg i Munden. En,
der hed Kristen Nielsen, han sagde, at han havde en Gang skudt
efter hende, for da havde hun skabt sig i en Hare, men han ramte
hende ikke. Hun havde en Søn i Byen, der var Væver. Så havde
hun kylt en Ting for en anden, hun var bleven vred på, men Søn
nen samlede det op og blev heftig syg og lå et helt Ar og kunde
hverken leve eller dø. Så kom hun om og vilde se til ham, mens
han lå på Sygelejet. Ja, du skulde moddi ikke have samlet det op,
siger hun, du bliver møj ringere endnu. Han blev også et svagt
Menneske, ja, uha, og døde omsider. Så var der også en Mand i
Byen, der havde kun én Ko. Nu var Ma Svottes formodentlig ble
ven vred på dem, hun kom så derind, og Konen klagede sig da,
de kunde ikke få Smør. Hvad, er I ved at kjærne. Ja, det ved du
vel nok, din satanste Kj ælling, du er Skyld i, vi kan ikke få Smør,
og så smækker Konen hende én ind i Synet, te Blodet flød af hende.
Det skulde du moddi ikke have gjort, det vil du fortryde en anden
Dag«8). Af denne livfulde Optegnelse om en Heks har vi fået et
godt Indtryk af Folketro i det gamle Skovby. Der findes flere Op
lysninger af lignende Slags fra denne By9), men man vil her nøjes
med den anførte Beretning, der er en passende Fortsættelse af Bå
reprøven fra 1662.

*

Nord for Skovby lå i Middelalderen en lille Herregård: Skovby
gård, der 1480 ejedes af Christen Steen til Hovedstrup (Rodsteenseje ved Odder), 1504 af hans Søn Knud Steen, 1543 af dennes
Brodersøn Christen Steen, men ved Else Knudsdatter Steens Gifter
mål kom til Mourids Jepsen (Benderup), hvis Søn Niels Mouridsen 1551 nævnes til Skovbygård, som han 1575 (under Navnet Ho
vedgården Nørregård i Skovby) mageskiftede til Kronen. En Lau
rids Nielsen i Skovby, som nævnes 1580, var sikkert en Bonde.
Det er vel ikke utænkeligt, at den eneste gamle Gård i Sognet
uden for Skovby: Kristinedal er Efterfølgeren af Skovbygård. Går
den hed, som vi ved, oprindelig Lundgård eller Lundegård. Den
lå i det 16. og 17. Århundrede under Skanderborg Slot, men kom
senere under Skanderborg Rytterdistrikt og solgtes som Ryttergods
ved dettes Ophør 1767 til Greve Erhard Wedell Frijs til Frijsen
borg, der købte Gården på Ryttergodsauktionen. Greven gav nu
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Lundgård Navnet Kristinedal efter sin Hustru Kristine Sophie. I
1781 havde Gården 9 Tdr. Htk. og 79 Tdr. Bønderhartkorn af
Fæstegods. Kristinedal tilhørte efter Grev Frijs Chr. Fischer 1790,
Kaptajn Th. Rosenkranz 1805, P- G. Koch 1820, der 1835 overtog
Ulstrup, og ved sin Død 1853 som Ejer af Tulstrupgård (Hjermind Sogn) omtaltes som en af de fortrinligste Agerdyrkere i Dan
mark. Imens han besad Kristinedal var han også anerkendt for sin
Dygtighed. 1835 købte Ove Mohr Kristinedal, der i 1850 havde
16 1/2 Td. Htk. Ove Mohr døde 1867. Han havde 1850 solgt Går
den til Proprietær Søl toft af Søltoftslægten fra Tyrrestrup ved Hor
sens Fjord. Han havde kun Kristinedal i kort Tid, og den næste
Ejer var Hans Ostenfeld (død 1856), hvis Enke Ane Marie f. Win
ther i i860 solgte Gården for 55.000 Rigsdaler til Forvalter D. A.
Lorentzen, der var her til sin Død, og hvis Enke 1897 afhændede
Kristinedal for 81.000 Kr. til H. H. Krogh, som ejede Gården til
1925, da hans Søn, K. A. Krogh overtog den10). Han solgte i 1939
til Johannes Sørensen (nu Rolsøgård på Mols), der i 1946 afhændede
Kristinedal til Povl Horn. Gårdens gamle Udbygninger af Egebin
dingsværk nedbrændte 31. Oktober 1956. I April 1957 solgte Horn
Gården til Brødrene Juul (Apotekersønner fra Svendborg), der lod
opføre tidssvarende Bygninger på Brandtomten. Hen på Året 1958
købtes Kristinedal af dens nuværende Ejer Niels Bønløkke fra Åls
rodegård ved Grenå. Kristinedal har nu et Tilliggende på 233 Tøn
der Land.
*

Skovby Sogn havde i 1769: 129 Indbyggere, og der fandtes her i
1781, da Byen blev udskiftet, 21 Gårde mod 17 i 1683. Udskift
ningen udførtes her således, at Byen blev liggende i Udkanten af
Bymarken11). Ind i det følgende Århundrede fandt Udflytningen
Sted. I første Udgave af Traps Danmark (1859) oplyses, at der da
var 23 Gårde og 31 Huse i Sognet. 13 Gårde og 10 Huse lå uden
for Byen. 1879 meddeles i anden Udgave af Trap, at der i Sognet
fandtes 28 Gårde og 60 Huse, deraf de 16 Gårde og 28 Huse uden
for Byen. 1905 var her 24 Gårde med 109, og 70 Huse med 14 Tdr.
Hartkorn samt 4 jordløse Huse. - Tallene, især på de udflyttede
Ejendomme 1859 og 1879, synes for høje. Der er nu kun 4 Gårde
og i Landejendom tilbage i selve Skovby, hvortil fører 4 Veje.
1787 havde Sognet 173 Indbyggere. 1801: 210. 1834: 316. 1840:
363. 1845: 389. 1850: 399. 1855: 416. i860: 432. 1870: 482. 1880:
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451. 1890: 459. 1901: 450. 1906: 514. 1911: 510. 1916: 498. 1921:
511. 1925: 493. 1930: 519. 1940: 503. 1945: 484. 1950: 482. 1955:
482. i960: 483.
1921 var der i Sognet 121 Gårde og Huse. 1950: 146 Husstande.
1955: 146 Husstande, i960: 155 Husstande12). 1948 var der 43
Gårde og Landejendomme i Sognet. Adskillige af disse Hjem har
Navn13).
Som man vil se, har der siden 1855 med 416 Indbyggere ikke
været nogen betydelig Fremgang i Sognets Folketal. Efter 1945
Nedgang; i960 var Tallet nede på 483. Vandringen fra Land til
By mærkes også her. Foruden i Skovby er der lidt Bebyggelse
ved Silkeborg Landevej og ved Skovby Station, der fungerede som
sådan 1902-56, idet Hammelbanen blev nedlagt sidstnævnte År.
I Skovby var der en Skole til 1953, da en Centralskole for Skivholme-Skovby Kommune blev opført ved Skivholme. Skovby fik et
Forsamlingshus 1896, og i Årenes Løb er Byen blevet forsynet med
alle nødvendige Handlende og Håndværkere. Oppe ved Kirken har
man en god Udsigt over den store, maleriske Landsby med de
mange små Sideveje, Huse i alle Aldre og Stilarter og de grønne
Haver mellem Bygningerne. Man ser ret her, hvorledes en sådan
gammel Landsbys Huse er blevet opført på den forhåndenværende
Plads. Der blev ikke bygget efter nogen Plan, alt er naturgroet, og
det hele har fået en stilløs Ynde, som nok vil bevares en rum Tid
endnu.
Sognets 2 Andelsmejerier fungerede i Tiden 1886-1952 og 190558. De sidstnævnte År blev de nedlagt. De fleste Leverandører flyt
tede til Andelsmejeriet »Klank«, de øvrige til Hammel og Mundel
strup. Skovby Korn- og Foderstofforretning ved Stationen begyndte
sin Virksomhed o. 1920. Den nu omfattende Virksomhed har en
Funktionærstand på ca. 25 Personer. Forretningens meget høje Tårn
bygning ses viden om.
Ved Silkeborg Landevej findes ved Vejen, der fører op til Skovby,
en Fabriksvirksomhed, hvor der fremstilles Maskinel til Tandlæge
klinikker. Her er også Tandlægepraksis. Fabrikken er indrettet i det
Mejeri, der nedlagdes 1952.

*

Højt over de gamle Skovbygårde byggedes - antagelig på en he
densk Helligdoms Plads - i den romanske Stilperiodes Tid (11001250) en kristen Kirke af Granitkvadre. Den bestod af Kor og Skib,
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hvis Mure står på en Skråkantsokkel. Tårnet er, som almindeligt
ved romanske Kirker, omved 300 År yngre end Kor og Skib. Tårnet
blev opført af Granitkvadre og Munkesten, der er større end al
mindelige Mursten. Det har hvælvet Underrum og Pyramidetag.
Det ældste Våbenhus (mod Syd) var på Alder med Tårnet. 1887
blev Kor og Skib næsten helt ombyggede, og et nyt Våbenhus, i
romansk Stil, opførtes i Stedet for et ældre. Den gamle Syddør fører
ind til Kirkerummet. Norddøren, der brugtes af Kvinderne, er til
muret. To gamle Vinduer mod Nord er ligeledes tilmurede. Kirken
har nu 5 Vinduer, det ene i Tårngavlen og over Orgelet.
Kirkens Indre, bortset fra Tårnet, har fladt, romansk Bjælkeloft.
Man lægger straks Mærke til den store romanske Granitfont, Byg
ningens ældste og uforgængelige Stykke Inventar, set af alle Sognets
Slægter gennem de sidste 700 Ar. Skovbyfonten hører stilmæssigt
til en Række Fonter i Egnens Kirker (Galtengruppen). Den er
smykket med ikke færre end 8 Løvehoveder, da to og to Løver har
fælles Hoveder. Dette enestående Stenhuggereksperiment er ikke fal
det helt heldigt ud. Vor ypperste Kender af Danmarks middelalder
lige Døbefonte, M. Mackeprang, kritiserer Enkeltheder i den rigt
ornamenterede Font. Løverne sidder på Halen som en artig Puddel
hund, og deres Lokker er heller ikke heldigt udførte14), - men man
tænker alligevel med Respekt på den gamle Stenhugger, der her har
arbejdet i den hårde Granit.
Kirkens Altertavle er enkel og i Renæssancestil (o. 1600). Den
har et nyere Maleri af den korsfæstede, og på Sidefløjen er påmalet
Skriftsteder. På Alteret står en syvarmet Lysestage og to store Lyse
stager, alt af Messing. På Kalken ses Præsten Christen Nielsens
Navn. Han virkede her 1625-0. 1635.
Prædikestolen er ligeledes i Renæssancestil, den er fra 1601 og
signeret »Morten Snedker«, der har udskåret den. Ved siden af Op
gangen til StolenTæses Navnene: Hr. Niels Thomsen, Provst i Sjelle
- Hr. Jacob Bundesen, Sognepræst - Hr. Jens Enevoldsen, Kirke
værge.
Niels Thomsen var Sognepræst til Skivholme-Skovby indtil 1625.
Jacob Bondesen var Præst sammesteds 1644-1676. Jens Enevoldsen
var, som bekendt, Herredsfoged og boede på Lundgård15). Navne
og Staffering blev genfremdraget 1916 af den i Sognet fødte Kirke
inventarmaler Kr. Due (død 1925). I Kirken, hvor der er 27 Bænke
og c. 125 Siddepladser, findes en jernbundet, senmiddelalderlig Ege
kiste. Under Tårnet er en Gravkælder, hvor der er anbragt Kisten
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med Lig af Amtsforvalter Wøldikes Familie. I Stamtavlen over Slæg
ten Wøldike nævnes Justitsråd, Amtsforvalter Peter Wøldike, født
27. Oktober 1723, begravet 22. Juni 1787 i Nibe. Han var gift 1.
Gang med Maria Møller, død 1765, 2. Gang med Augusta Mag
dalene Valentin16). Det er muligvis hans 2. Hustru og Børn, der er
gravsat i Skovby Kirke, men nærmere Oplysninger herom er det
endnu ikke lykkedes mig at finde.
Udenom Kirken ligger Kirkegården, der skråner stærkt mod Vest,
Syd og Øst. Her til Højdedraget i Skovbys østlige Del er Sognets
hedengangne gennem Tiderne blevet ført og stedt til Hvile, og da
de mange Grave påkalder Erindringen om de tidligere Slægter, har
Befolkningen stadig Ærinde til den viede Plet ved Sognets ældste
Bygning.
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Laurs Lüsbergs Slægt
Ved Ove Bøgh

i Niels Laursen, »som forleden Aar døde i et Velbaarne Hr. Major
Friderich Reenberg til Ristrup tilhørende Hus ved Kirken i Lüs
berg« g m Johanne Jensdatter.
»Anno 1744 dend 7de Februarii blef holdet Registering og Vur
dering i Liisberg efter afg. Niels Laursen Huus Mand, som forleden
Aar døde i et Velbaarne Hr. Major Friderich Reenberg tilhørende
Huus ved Kirken, hvor da sammesteds paa Velbaarne Hr. Majorens
Veigne, Indfandt sig Christen Skiøring fra Ustrup med tiltagne 2de
Vurderings Mænd Nafnl. Peder Jensen Brandenborg fra Hæst og Søfren Jensen Bering her af Byen, for videre at Erkyndige og blive Stærfboens tilstand bekiendt, saa og Om Husbonden for sine Prætentioner
Nærværende Tiid kand være forvissed at nyde her i Boen, eller hos
dend afdøde Niels Laursens efterladte Enche Nafnl. Johanne Jensdaatter, Deris 5 Børn, neml: 4 Sønner og 1 Daatter, Nafnl. Laurs
20 Aar gi. som er tillat at lære Blocke Dreyer Professionen udi Aarhuus, Jens 17 Aar gi. tiener Frands Nielsen her i Byen, Peder 6 Aar
og Lass 3 Aar gi. og Daatteren Karen i 12te Aar, disse 3 sidste og
yngste Børn har hiemme hos Moderen, Overværende Encken paa
Egne, og Mogns Rasmussen her af Byen baade som hendes Lauværge
og paa Børnenes Vegne, da denne Stærfboes Leylighed ved eftersyn
, og angivende befindes som følger.

i gl fuhr Kiiste medgreber udi for . 1 rbd
i lidet gammel fuhrskab.................. 1 i lidet fuhr Hængskab uden Hængs
ler og Laas for..........................
i gi. Eske Bord.................................
i gi. Mæssing Kiædel med Jern greb
for .............................................. i rbd
i Sængested, Klæderne gammel og
Ringe, 1 gammel Undervogn .... 2 rbd
2 stk. Faar Høvder.......................... 1 rbd

2 mk
-

-

2 mk

-

12 sk
8 sk
-

-

8o
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Fig. i.
Den citerede side af godset Ristrups skifteprotokol.
Landsarkivet for Nørrejylland.
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Denne Stærvboes Besværing og Udgifter til Husbondens Præten
tioner bliver saasom:

imo. Til Besætning og Sæd i Proportion af Hartkorn 2 skp 3 f 1/3
alb, som var forundt dend afdøde i Fæste og Brug.

2do. For Huusets Manglende Bygfæld, som paa Tømmer og Tag
over alt behøver høynødvendig Hjælp og Reparation, hvilked
nu icke kunde afsynes eller Taxeres formedelst nærværende
Vinter.
3tio. Afvigte Aarsafgift for Skatter, Huus og Arbeidspenge samt Jord
Leye til førstkommende Paaske forfalden, er som Sædvanligt 4
rbd 2 sk. Encken Johanne Jens Daatter forlangede hendes
bekiendte og nu forefindende fattigdom, som icke kand dølges
maatte paa bæste maader blive forestilled Hosbonden med yd
mygste begiering at fratræde Huuset til førstkommende Paaske.
At saaledes er forefunden tilgaaed og angived, som anført fin
des, det bliver med Hænders underskrift tilstaaed.
Lisberg ut Supra.

Paa velbaarne Husbondes Hr. Major Reenbergs Vegne G. Skiøring.
Som overværende Vurderings Mænd Peder Jensen Brandenborg.
Søfren S:I:S:B: Jensen Berings Nafn
Overværendes Mogens M:R:S: Rasmussens Nafn«.
(Godset Ristrups skifteprotokol 1719-71 fol 88 La Vib).
Børn: 2-6.
2(1) Laurs Nielsen Lüsberg, f omkring 1720-24, d i Århus 20.6.1809,
g 6.5.1750 m Maren Nielsdatter, f omkring 1712, d 1792, begravet
12.6. i Århus.
Da Lisbjerg sogns kirkebog først begynder 1733, kan hans fød
selsdag og år ikke konstateres. I november 1741 blev han sat i lære
hos drejermester Niels Hansen i Århus, blev svend 1747 og optoges
i lavet som mester den 28. juli 1749 (Drejerlavets protokol, depone
ret i »Den gamle By«). 28.7.1794 »fremstod Laurs Nielsen, fød i Lis
bjerg By i Haslef Sogn, 26 Aar, begærede Borgerskab som Rokke
drejer, fremviste derpaa sin Pass af 24. Juli 1749 fra Major Reenberg samt Tilstaaelse fra Niels Hansen, Drejer her i Byen af 19.4.1741,
at hand Rokkedreyer Professionen hos hannem havde lært, hvoref
ter hans Begiering blev bevilget, og han aflagde sin Borgerlige Eed«
(Aba).
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Som mester begyndte han at skrive sig Laurs Nielsen Liisberg eller
blot Laurs Liisberg. 27.2.1750 blev han trolovet i konferentsrådinde
Bielches hus i Århus, hvor hans tilkommende tjente, vistnok som kam
merjomfru.
1761 ejede og beboede han Mejlgade 83, 1771 nr. 84, 1772 Puster
vig 518, skøde 5.6.1772, 1776 Broberg 328, skøde 2.4.1776 efter Niels
Poulsen Hiulmands enke (Abb).
1777 13.i. »blev af Magistraten paa Aarhus Raadstue udmeldet til
Oldermand Laurs Dreyr med Hossidere: Chr. Hansen og Marcus Jen
sen«.
1792 12.6. begravedes i Århus Frue sogn »Lauris Lisberres Kone
Maren Niels Datter«, 80 år gammel.
1792 8.7. »straks efter Anmeldelse om Maren Nielsdatter Fogh,
Laurs Liisberg Dreyers Hustrue, hendes dødelige Afgang mødte Skif
teretten i hans Vaaning for at registrere og skifte til Deeling mellem
Arvingerne, som angives at være Enkemanden og de i hans Ægteskab
med den Afdøde sammenavlede Børn: 1) Henrich Carl, som er død
og har efterladt tre Børn: a) Laurids, 11 Aar, b) Henrich Carl, 6
Aar og en Datter c) Lene Marie, 8 Aar gammel, 2) Niels Liisberg,
Præst i Holme, 3) Johannes Liisberg, Borger og Drejer i Byen. Som
Formynder for Sønnen Henrich Carl Liisbergs umyndige Børn var
til Stede Købmand Johannes Thomsen, deres Morbroder.
Registreringen:
1) I den yderste Stue: 1 lidet bruun malet Fuge-Slagbord, 7 Stk.
differente Stole, 1 bruun malet Tre-Lænestol, 1 gi. Speyl i bruun
Ramme, 1 malet Crucifix i forgyldt Ramme, 4 Stk. Lærreds Vindues
Gardiner, 1 liden Kaaber Theepot, 1 Messing Kaffekande, 1 ditto
Theedaase, 2 Malm Lysestager, 1 Kaaber Lyseplade, 1 lidet ditto
Fyhrfad, 1 lidet Dreyerlad, 2 smaa Bue Sauge, 12 Stk. differente
Dreye Jern, 1 Fiil og 1 Raspe, 1 Ege Chatull med 4 Skuffer, Laase
og Messing Beslag. I Chatullet forefandtes intet uden nogle uduelige
Papirer, og i Skufferne ey andet end Enkemandens Klæder, 1 bruun
malet Fyhr Dragkiste forseylet, 1 liden fyhr Dragkiste med Skuffer,
Messing Beslag og Nøgle forseylet, 1 8-Dages Uhr i bruun Futteral.
Udi en Alcove Sengeklæder Puder og Dyner og Lagener.
2) I Spisekammeret: 2 Stk. Sølv Spiseskeer, 1 Messing Kedel, 1
Blik Haandløgte og 1 Grynbakke.
3) I den øverste Stue: 1 bruun malet fiirkantet fyhrbord og 4
fyhr Stole samt 6 Skilderier og 4 Stk. differente Bøger. (Endvidere
Sengklæder som Puder, Dyner og Blaargarnslagener).
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4) I Værkstedet:
12 Dreye Jern, 3 Sauge, 6 ny Spinderokke. Udi et opslaget Senge
sted: i gi. Bolster Underdyne, 2 Hovedpuder og et Par Blaargarns
Lagener.
5) Udi et lidet Kammer næst ved: 1 Sengested med Puder og
Dyner.
6) I Kiøkkenet: 2 smaa Jernfødder, 1 do. Pande og Rist, 2 smaa
do. Gryder, 2 Kaaber Theekedler, 1 Æbleskive Pande, 1 Malm Mor
ter med Støder, 1 Messing Kiedel, 1 mindre ditto, 1 Tin Fad, 5 ditto
Tallerkener, 1 stor Kaaber Potte, 1 gi. Natskriin.
7) Paa Loftet: Tilhugget Træ til ungefær 30 Rokker og en tom
Fustage«.
Enkemanden angav, at han havde søgt bevilling til at måtte hen
sidde i uskiftet bo, og den 13.7. er bevillingen udstedt af Danske
Kancelli efter den sædvanlige formular.
»At vor gode Fader, Oldingen Laurs Liisberg, forhen Drejer i Aarhuus i Dag er roligen hensovet, efter 5 Aars Sygeleje i sin Alders 89
Aar, skulle vi ikke undlade herved sørgeligen at bekiendtgjøre fra
værende Slægt og Venner.

Holme Præstegaard og Aarhuus, d 20. Juni 1809.
Niels Liisberg

Johannes Liisberg«
(ASt).

3 (1)

4(1)
5(1)
6(1)

7(2)

Ifølge håndskreven stamtavle tilhørende legatforvaltningen skulle
ægteparret foruden efternævnte børn have en søn, Rasmus og to
døtre, der døde ugifte.
Børn: 7-9.
Jens Nielsen, »17 Aar gi. tiener Frands Nielsen her i Byen« (1744).
Barn: 10.
Karen Nielsdatter i 1744 12år gi.
Peder Nielsen i 1744 6 år gi.
Barn: 11.
Lass Nielsen i 1744 3 år gi. 1752 i lære hos sin broder Laurs, udlært
1758Henric Carl Liisberg døbt 1.1.1751 i Århus, d i Århus 8.12.1784, g i
Århus 25.11.1778 m Kirsten Thomasdatter (Schnell). (Kb Årh dom
La Vib).
Hun g 2. gang 28.2.1787 m drejer Hans Peter Kruse i Horsens, søn
af murermester Chr. Stobberup og Karen Hjernø.
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Henric Carl Lüsberg døbt 1.1.1751 i Århus Domkirke. Faddere:
»Md. Halse og Jfr. Lønborg, den ældste, Ludvig Pontoppidan og
Johan Hildebrandt, Studiosii, og Mons. Asmussen« (Kb Årh dom).
1778 den 3. august »fremstod Henric Carl Lüsberg, barnefødt i
Aarhuus, 28 Aar gi, og begierede Borgerskab som Træ- og Ben
drejer sig her i Byen at ernære og nedsætte, der hannem blev bevilget,
og hvorfor han aflagde sin Borgerlige Eed« (Borgerskabsprotokollen
Aba). D 8.12.1784 i Århus, 34 år gi (Kb Årh dom).
1785, den 16. marts, på 30. dagen efter at Henrich Carl Lüsberg
var død, indfandt skifteretten sig i hans hus på hjørnet af Pustervig
og Rosensgade for at skifte mellem arvingerne, 1. Laurs, 5 år, 2.
Magdalene, 4 år. Lavværge: Kbmd Johannes Thomasen (Schnell).
Børnenes værge: Laurits Nielsen Liisberg, »der er den dødes Fader,
Borger og Mester Dreyer her i Byen« (Skifteretsprotokol for Århus
1777-89 fol 737).
Børn: 12-16.
8 (2) Niels Liisberg, f i Århus 9.10.1755, døbt 12.10., d i Århus 29.10.
1814, g 1786 m jomfru Maren Mørch Bering, f i Gylling 8.8.1764,
d i Grenå 12.2.1849.
Om denne mands mærkelige skæbne kan citeres nogle ikke ganske
almindelige tilføjelser, der er gjort i kirkebøgerne i de sogne, hvor
han har virket som præst. I ministerialbogen for Seem sogn under
Katarina kirke i Ribe, 1721-1802, folio 404: »Niels Liisberg, fød i
Aarhus den 9de Oct 1755 af Faderen Laurs Liisberg, Borger og Drejer
s S og Moderen Maren Fogh.
Efter Undervisning i den danske Skole blev han sat i den latinske
Skole i sit Alders 8de Aar og derfra blev demiteret af Rector og
Professor, nu Justitsraad Jens Worm, og fik 31 af de den Tid bruge
lige Bene ved Academiet 1772. 1773 tog han anden Examen og an
holdte Garacteeren Laud, efter at i den mellemværende Tid havde
conditioneret hos Apoteker Alberg i Grenaa, samme Aar antog han
Condition i sin Fødeby hos en Kiøbmands Enke Madame Bech og
blev der i 2 de Aar.
1775 modtog han Gonditionen hos Præsten i Weirum ved Holstebroe, nu Consistorial Assessor Krarup, hvis 2 de Sønner han i 4 Aar
informerede, hvoraf den ældste blev kaldet til Sognepræst 1787 i
sin Alders 22 1/2 Aar, den yngste antaget til Informator af GeheimeRaad Guldberg i Aarhus 1786. 1779 reiste han til Kiøbenhavn i den
Hensigt at ville ved Hjælp af Stipendier og Conditioner opholde sig
nogen Tid ved Academiet, men da han nogle Uger efter sin An-
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komst blev tilbudet en Hører Plads for underste Klasse i Aarhus Skole,
og frygtede, at Stipendierne skulle blive faa eller ingen for ham, som
manglede Adresse, modtog han Hører Pladsen og tog i samme Maaned Attestats med Caracteren H. ill. 1781 blev han 3die Lectie Hører
ved fornævnte Skole; og Aaret derefter rejste han til Kiøbenhavn,
hvor han efter 4 Ugers Ophold fik Examen Philologium og Magister
Graden for ganske at ville opofre sig til Skole-Væsenet, hvortil han
blev opmuntret med en Belønning af Kongen paa 60 Rd. 1785 blev
han 5 te Lectie Hører ved samme Skole med forhen hafde Indkomster,
men da han i næsten 3 Aar forgiæves havde søgt Befordring til højere
Skole, rejste han i Juni 1785 til Kiøbenhavn for at søge Præstekald,
hvilket han også strax erholdt, og blev den 28. Sept, kaldet til Resid.
Capellan til Gatharinæ Kirke i Ribe og Gompastor til Seem. G 1786
m Jomfru Maren Mørch Bering, en Datter af Sognepræsten Hr.
Peder Bering i Gylling. Aaret derefter, nemlig 1787 bragte hun ham
2de Sønner til Verden, hvoraf den første blev kaldet Gaspar Ernst
Hartmann og døde 6 Uger gammel, den anden døde under Fødslen
den 17. Febr.
1788 den 3die April fødte hun ham atter en Søn, som hedder
Gaspar Ernst Hartmann og er kort efter hans Afrejse fra Ribe død
x79°.
1790 den 8de Oct. er han allem, kaldet til Holme og Tranberg i
Aarhus Stift, hvorhen han rejste mod Slutningen af Novbr«.
I Holme sogns kirkebog 1784-1813 anføres sidstnævnte søns død
som sket den 24. december 1790, og der tilføjes: »Da hans Fader
Dagen derpaa maatte holde Indtrædelses Prædiken, efter at han i 6
Uger efter sin Ankomst hertil havde lagt syg af Skarlagensfeber uden
Haab til Livet«. Endelig skriver samme kirkebog folio 283 verto: »Hr.
Magister Niels Lüsberg født------ Præst fra 1790 til 1813«. (Et ulæ
seligt ord, begyndende med r, måske reijeceret; han blev faktisk af
skediget, dog synes bogstaverne ikke helt at kunne passe på reijece
ret), »begravet paa Aarhus Kirkegaard, g m Jomfru Maren Bering,
Søster til Præsten Ingerslevs Kone i Saxild . . . hun mistænkt ved
Landmaaler Løjtnant Gotlieb; han forfalden, saa at, da de blev
skilte 18 . .., Broderen, Drejer Lüsberg i Aarhus, maatte tage til
Holme hver Løverdag og overnatte for at hindre ham i at drikke før
Prædikenen. Han var en dygtig Prædikant, idetmindste efter Bønders
Dom. De havde en Søn Kasper, som døde Julenat 1790 21/2 Aar
gammel«.
Den omtalte hustru Maren Mørch Bering var født i Gylling 8.8.
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^64 °g døde i Grenå 12.2.1849. Hun var datter af præsten i Gylling,
Peder L. V. Bering, og hustru, Ida Hedvig Hartmann. (Angående
slægten Bering henvises dels til J. Vahl: Slægtebog over Afkommet
af Pastor Vitus Pedersen Bering i Rind, hefte 10, dels til Vitus Be
ring: »Delineatio stirpis Beringianæ«, udgivet 1749, genoptrykt 1910).
Som kuriosum kan nævnes, at søfareren Vitus Bering fra Horsens
var sønnedattersøn af broderen til Maren Mørch Bering og efternævnte søster Anna Berings tip-tip-oldefader. (Ovenstående be
skrivelse af Niels Liisberg er samlet og beskrevet af A. H. NellemannAndersen).
»De Breve, som komme under min Adresse, bedes afleveret hos
Drejer Hr. Johannes Liisberg paa Broberg eller til Murmester L.
Liisberg paa Volden i Aarhus.
Holme Præstegaard, den 6.3.1807. N. Liisberg« (A St 7.3.).
»For Slægt og Venner anmeldes min gode Broder, Magister Niels
Lüsbergs Bortgang herfra til et bedre Liv, Løverdag Aften den 29.
Oktober 1814. Johs. Liisberg« (A St 1.11.).
»Niels Liisberg, Magister, fordum Sognepræst for Holme og Tran
bjerg som efter Resignationen har boet her i Aarhuus paa Studs
gaden« (Kb Årh dom 1814-16 fol 184 nr. 28).
»Magister Liisbergs Stervboehuus paa Studsgade 105 stilles til Auk
tion: 2 Etager og indrettet til Beboelse for 2 smaa Familier. Der
næst sælges Boets Meubler og Effecter af Borde, Stole, Speile, Skabe,
Kister, Kakkelovne, Sengesteder, Sengeklæder, Linned, Dækketøj, 1
ottedages Stueuhr, Kaaber, Tin, Messing og Jernfang m. v. . . . Saa og
en Deel gode Bøger i adsk. Sprog og Videnskaber . . .« (A St. 2.12.
1814).
Kreditorerne indkaldes i boet efter mag. Niels Liisberg, forhen
sognepræst til Holme og Tranbjerg. Lavværge for enken Maren, f
Bering, er kbm. Røgind (A St 20.12.1814).
9(2) Johannes Liisberg f i Århus 1757, døbt 21.2., d i Århus 30.1.1844. G
20.11.1782 m Kirstine Marie Leth, f omkring 1755, d i Århus 3.9.1827.
Han blev som sin broder Henric Carl udlært hos faderen som
drejer, blev svend i januar 1775. Begge brødrene blev antaget af la
vet som mestre den 3.8.1778 (Drejerlavets protokol i »Den gamle
By«). Fik samme dag borgerskab som træ- og bendrejer i Århus (Bor
gerskabsprotokollen Aba).
Boede Brobjerg 522. Matr. nr. 387 vestre side, næstsidste hus ved
åen. 1819 omtaksation 1200 rbd sølv (Abb).
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Vestergades søndre side. Forsikringsnummer 609. Matr. nr. 545.
1817 ved omvurderingen: Drejer Jens Lüsbergs våning: »A: 6 Fag
2 Etager Gadehus. Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser
og Kjøkken. B: 24 Alen Plankeværk. Det hele vurderet til 610 Rbd
Sølvværdi«.
1820 oktober kvartal. Johannes Liisberg, drejer (Abb). (Nuvæ
rende Vestergade nr. 21).
Møllegydes søndre side. Forsikringsnummer 640. Matr. nr. 620. 1817
bogtrykker Niels Lunds hus. 1823 præsteenke md. Winthers hus, se
nere Jens Liisbergs og endnu senere Johannes Liisbergs.
»A: Forhuus. 6 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur til Værel
ser og Kjøkken. B: Halvtag. 8 Fag 1 Etage, Ditto Bygning. C: 1
Halvtag. 7 Fag 1 Etage. Samme Bygning. Vurderet for ialt 680 Rbd
S.V.«
1837 Jomfru Charlotte Clausens hus (Abb).
»Efter Vedkommendes Begjæring, grundet paa Forlig foretages een
eneste off. Auction over det Drejermester Johannes Liisberg tilhørende
og iboende Sted beliggende i Strædet mellem Vestergade og Mølle
stien . . .« (A St 25.8.1827). (Huset lå, hvor Vestergade 71 nu lig
ger, ved hjørnet af Vester Allé, som tidligere var en del af Vejen bag
om Byen).
»Johannes Liisbergs Sted ved Vestergade, bestaaende af 6 Fag 2
Etage Huus, med Gaardrum og fælles Pumpe, er at erholde enten
tilleie eller tilkjøbs underhaanden, hvorom med Birkedommer Ras
mussen kunne accorderes« (A St 12.10.1827).
»General Regning over hvad der er indkommet for Johannes Liis
bergs Sted og hvad der som tabt i samme bliver at anmelde til An
svar for Biskop Birchs Boe« (Dokument nr. 168 i ikke angivet fond
La Vib).
»I en Alder af 72 Aar hensov min gode Kone Kierstine Marie f.
Leth, Mandagen den 3. Sept. I 35 Aar havde hun været svagelig, men
i det sidste Aar naaede hendes haarde Lidelser det Høiste, og kun
den Tanke, at disse nu ere endte, saavelsom Haabet om Gjensyn, formaaer at trøste mig. Aarhuus, d. 4. Septbr. 1827. Johannes Liisberg«
(A St 4.9.1827).
»Natten mellem sidste Tirsdag og Onsdag hensov blidt og roligt
vor kjære Fader, fhv. Dreiermester Johs. Liisberg, i sit 90 Aar. I 66
Aar havde han været Borger her i Byen, og stedse, formedelst sin
Retskaffenhed, været i Besiddelse af aim. Agtelse.
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Velsignet være hans Minde! Fred med hans Støv! Aarhuus, d.
1.2.1844. N. C. Liisberg. J. Liisberg« (A St 2.2.1844).
»Johannes Liisberg 90 Aar, fhv. Dreiermester, d 30.1.1844 af Al
derdom hos sin Søn Dreiermester J. Liisberg paa Fiskergade« (Kb
Arh dom 1844-51 fol 413/4) •
Børn: 20-24.
Niels Jensen, i lære hos sin farbroder Laurs Liisberg.
Niels Pedersen.
179° 25-5- søger Laurs Liisberg om, at hans brodersøn, Niels Peder
sen, må blive fritaget for landmilitsen på grund af, at han har opfødt
ham, siden han var 8 år, og oplært ham i håndværket.
Christen Thomsen (Liisberg) f omkring 1778, d 1850, begravet 9.6
(72 år gi) (Register for ministerialbøger for Kolding by 1635-1891
La Vib.). Vægter i Kolding.
Børn: 25.
Laurs Liisberg, f 1779 døbt 6.9. i Arhus Vor Frue Kirke, d i Århus
12.12.1819, g 1) iflg. kgl. bevilling hjemme i sit hus i Århus 1.9.1802
m jomfru Mariane Wærn (Werner) f 1773, d i Århus 5.7.1805,
g 2) i Holme præstegård 30.11.1805 med Anne Bering, f i Gylling
præstegård 1772, døbt 24.6., datter af præsten Peder L. V. Bering og
hustru Ida Hedvig Hartmann, d i Århus 28.11.1845.
1802 1.3. »fremstod Laurs Liisberg, født her i Byen, 23 Aar gi. og
begierte og vandt Borgerskab som Murermester, aflagde Eed efter
Loven og udlovede aarlig til de fattige 24 Sk, ansat efter Rescr. 50
Rbd« (Borgerskabsprotokol Aba).
»Da jeg undertegnede, efter at have staaet Forbund og siden paa
4de Aar arbejdet i Kjøbenhavn, nu haver gjort Mesterstykke og vun
det Borgerskab som Murermester i Aarhus, anbefaler jeg mig . . .
Mit Logi er indtil videre hos min Farbroder, Dreier Johannes Liis
berg, her i Byen. Laurits Liisberg« (A St 6.3.1802).
»Dybt behagede det Forsynet at saare mig ved at borttage mig og
Verden min trofaste og inderlig elskede Kone Mariane Wærn i
Gaar den 5. Julie, efter 5 Ugers Sygdom i hendes Alders 32 Aar 7
Maaneder. Vi deelte kun i 2 trefierdedeels Aar. Hvad jeg skylder
hende veed vore Venner, og altsaa hvor stor min billige Sorg er over
et Tab, som ikke vil glemmes. Aarhuus, d. 6.7.1805. Lauritz Liis
berg« (A St 6.7.).
»Med første Skibsleilighed, venter Undertegnede til Forhandling
fra Selbmann nogle af de nye Skorsteens Indretninger, som kan faaes
enkelte og dobbelte. Ligeledes kan jeg forskaffe Kobber- og Blik-Tag-

Laurs Lüsbergs Slægt

ßg

render, naar De, der attraae samme, betimeligen ville melde det. Aarhuus, d. 30.10.1803. Lauritz Lüsberg« (A St 2.11.).
»De Herrer som have bestilt de nye Skorsteens-Indretninger ville
behage at lade samme afhente saa snart det er dem muligt.
Med første Skibsleilighed faaes flere af samme Slags hertil tillige
med Gryder som passer til Pladerne, og kan faaes til billigste Priser
hos L. Lüsberg paa Volden« (A St 28.3.1804).
»Underhaanden er følgende Steder at faae tilkiøbs: En Gaard paa
Graven, bestaaende af 8 Fag med 4 Fag Quist, Halvtag og Pompe i
Gaarden, den kan tiltrædes til Michaeli Fløttetid.
En Gaard paa Studsgade, 6 Fag og 2 Fag Quist, kan tiltrædes til
St. Hansdag. Liebhavere behager at henvende dem til Eierne. L.
Lüsberg og P. Madsen. Muurmæstere« (A St 9.3.1806).
»Den aldeles nye Gaard paa Hjørnet af Graven og Studsgade er
underhaanden at faae tilkiøbs, eller i Mangel til Leie, samme kan til
trædes næste Michaeli Flyttetid, der accorderes med L. Liisberg.
Muurmæster« (A St 28.1.1807).
»Løverdag . . . lader Hr. Murmester Liisberg ved off. Auction bort
sælge udi hans iboende Gaard paa Volden et Brændeviinstøi af 1 1/2
Td. Størrelse med Tilbehør, Glasdørre, 2de Jern Huusfløie, en Jern
beslaget Vogn m. m.« (A St 28.3.1807).
. . . efterlyser en murersvend, som er rømt (A St 24.9.1807).
1810 Indkvarteringsligningsmand.
1812 Rodemester.
»Den øverste Etage i min paaboende Gaard paa Skolegade 39
(nuværende Nr. 17) er tilleie til Paaske Flyttetid, og er indrettet for
en honnet Familie. Dertil hører det halve af Kielderen, Brændehuus,
Staldrum til 1 å 2 Kreaturer, og det halve af Haven. Hele Gaar
den, som er opbygt 1809, kan faaes tilkiøbs« (A St 4.1.1817).
» . . . efter forud passeret Udlæg hos Muurmester Liisberg . . . Auc
tion over et Elle Skatol med Skab, Cannapee med 6 Stole, 2 Mahonikomoder, 2 Speile i Mahoniramme, endeel Skilderier m. v.« (A
St 27.5.1817).
Liisberg har opgivet sit bo til skifterettens behandling, men da boets
forfatning er så ringe, at det ikke formår at bekoste proklama efter
loven, bliver kredit- og debitorer indkaldt (A St 4.7.1817).
»Auction over L. Lüsbergs Opbudsgaard paa Skolegaden ... 9
Fag 2 Etage Bindingsværk til Gaden, 7 Fag 1 Etage Sidehuus, 7
Fag Baghuus og 4 Fag Halvtag« (A St 1.8.1817).
Liisberg, Gørtz og Joachim vil oprette tegneskole (A St 7.11.1817).
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»I Lüsbergs Opbudsbos Gaard paa Skolegade holdes Auction over
Løsøre, saasom Borde, Dragkister, Stole, Sengesteder, Sengeklæder og
Linned samt Kiøkkentøi . . .« (A St 19.5.1818).
»Auction over Gaarden paa Skolegade 9 Fag 2 Etage Bindings
værk til Gaden, 7 Fag 1 Etages Sidehuus og 7 Fag Baghuus samt 4
Fag Halvtag med Gaardrum m. fælles Indkørsel og Brønd med Na
boen« (A St 26.5.1818).
»At det afvigte Nat d. 12 ds. efter 5 Ugers smertelige Lidelser, har
behaget den almægtige Gud ved Døden at bortkalde fra mig og 5
umyndige Børn min elskede Mand Muurmester Lauritz Liisberg i
hans Alders 41 Aar, bekendtgiøres sørgeligst for fraværende Slægt og
Venner. Anne Liisberg f. Bierring« (A St 14.12.1819).
»Lauritz Liisberg, Muurmester paa Rosensgaden i Aarhuus d. 12.12.
1819, begr. 17.12. af Studsgaard (41 Aar)« (Kb Årh dom).
Skiftesamling i murmester Lüsbergs døds- og fallitbo (A St 15.1.
1820).
»Da Muurmester Liisberg, hvis Fallitbo staar under Skifterettens
Behandling, ved Døden er afgaaet, saa vorder herved de, som muelig
siden Boets Overgivelse maatte have betroet ham noget, indkaldte«
(A St 18.3.1820).
»Til de af Aarhuus ærede Indvaanere, som ved Selskaber eller an
den Leilighed, maatte ønske sig noget til Kogning og Madlavning af
hvilkensomhelst Slags, anbefaler sig A. sal. Liisberg boende paa
Studsgade hos Blikkenslager Dændler« (A St 19.8.1820).
»Hos Madame Liisberg boende bag Klosteret kruses Krydser for bil
lig Betaling« (A St 26.8.1823).
»At jeg ved en Mestersvend, Jens Rasmussen, boende paa Fisker
gade Nr. 229 fortsætter min afdøde Mands Muurmester Lüsbergs
Profession, giver jeg mig den Frihed at bekjendtgjøre. Ane sal. Liis
berg« (A St 17.3.1826).
»At jeg endnu fortsætter Muurprofessionen ved en duelig Mester
svend, H. Rosenberg, tillader jeg mig herved at bekjendtgjøre, og an
befaler mig de Ærede, som ville forunde mig Arbeide. A. sal. Lüs
bergs Enke« (A St 19.3.1835).
Ane Liisberg f Bering, enke efter afdøde murermester her i byen
L. Liisberg d 28.11.1845 (74 år gi, brystbetændelse) (Kb Årh dom
fol 472).
Børn: 26-30.
14 (7) Helene Marie Liisberg f 1781 døbt 21.3a Århus, d 1845, begravet
11.2. i Horsens, 64 år gi (Kb Horsens La Vib).
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Fig. 2.
Drejermester Niels Carl Liis
bjerg, kaldet »Adjudanten«.
Foto ved J. E. Bøgh, Århus.

15 (7) Thomas Liisberg f i Arhus 1783 døbt 21.4., d i Århus 7.4.1784. (Kb
Årh dom).
16 (7) Henric Carl Liisberg f i Århus 1785 døbt 10.5. (Kb Årh dom).
17 år gammel krambodsdreng ved Johannes Thomsen Schnell, Lille
Torv nr. 266. (Folketælling, Århus 1801). 18 år gammel, »Hændrich
Carl Liisberg i Aarhuus er volontair, fik Søepatent 1802« (Lægdsruller 1802 Aba).
17 (8) Caspar Ernst Hartman Liisberg f i Ribe 17.2.1787, d 6 uger gammel.
(Kb Ribe La Vib).
18 (8) Tvillingesøn, der døde under fødselen 17.2.1787 (Kb Ribe).
19 (8) Caspar Ernst Hartman Liisberg f i Ribe 3.4.1788 (Kb Ribe), d jule
nat 24.12.1790 i Holme præstegård, 2 1/2 år gi.
20 (9) Peder Skriver Liisberg f i Århus døbt 28.7.1784, begravet s. s. 18.4.
1785. (Kb Årh dom).
21 (9) Niels Carl Liisberg f i Århus 1785 døbt 15.12., d i Århus 11.4.1866.
G 25.8.1819 m Alida Sophie Theodora Olsen, d 20.2.1878 i Horsens.
Lært hos faderen. Borgerskab som drejermester 1.3.1813 (Aba).
Drejermester og premierløjtnant i det borgerlige jægerkorps i Århus.
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- 33 år gi. anmeldt trolovet 25.8.1819. G 25.8.1819 i huset iflg. kgl.
bevilling af 6.8.1819 m Alida Sophie Theodora Olsen, 28 år gi.,
jomfru hos hr. prokurator Nielsen, Ved Aen, i Århus.
»Begge har Ar i Ansigtet efter naturlige Børnekopper. Forlovere:
Dreiermester Johannes Liisberg og Prokurator J. Nielsen, begge af
Aarhus« (Kb Årh dom).
1820 Rodemester.
1826 Ligningsindkvarteringsmand. Borger-adjudant.
»Iflg. Reqvisition af den Kongelige Stifts-Øvrighed som Forliigsog Udlægshaver foretages off. Auction over den Dreiermester N. C.
Liisberg tilhørende Gaard Nr. 343 paa Frederichsgade . . . bestaaende
af 6 Fag 2 Etage Bindingsværkshuus til Gaden med Kiclder under,
5 Fag i Etage Sidehuus og 4 Fag i Etage Baghuus med Gaardsplads . . .« (A St 5.1.1827).
1831 30.7. afskediges N. G. Liisberg af det borgerlige jægerkorps.
1831 22.11. til borgervæbningen som premierløjtnant og adjudant
og eksercermester ... 50 rbd. sølv af kæmnerkassen i årlig løn (A
St 30.7., 22.ii.1831).
1841 14.7. fadder ved drejermester Niels Peter Holms datters dåb
(Kb Årh dom).
»Hs. Maj. har allem, tilladt Excercermester og Adjutant ved Bor
gervæbningen her i Staden, Premierlieutnant N. G. Liisberg at anlægge
og bære Armeens Felttegn« (A St 20.2 1844).
». . . Stadshauptmanden, en Kjøbmand Severin, var til Hest, en af
hans svære Kjøreheste, og hans Adjudant, vor Gjenbo, Drejer Lis
berg, en lille vissen Abekat, der ellers aldrig kom frem, foer nu daglig
om i Uniform med en uendelig Vigtighed og slæbende efter sig en
stor Sabel, som han stødte mod Stenbroen, naar den ikke raslede
ham lydeligt nok« (G. A. Jensens Erindringer i Årb Årh St 1925 s
156)Vor bys vistnok ældste borger, drejerm. N. G. Liisberg, er i nat af
gået ved døden. Den afdøde tog borgerskab i 1814 og var i en lang
årrække adjudant ved borgerkorpset, en stilling, som han omfattede
med megen interesse. Liisberg var for øvrigt i besiddelse af en for
sin stilling ikke aim. dannelse og af højst respektabel karakter. Navn
lig i de sidste år kæmpede det gamle ægtepar - han efterlader en
aldersstegen enke - med trange kår, der dog mildnedes meget ved
medborgernes hjælpsomhed (A St 11.4.1866).
1870 Guldsmedegade 11. Ejer: Mdm. Liisberg, enke (77 år f i År-
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hus) nu i Horsens fraværende på besøg i 5 uger (Baumgartens seddel
kartotek, Statsbiblioteket i Århus).
»Vor kjære Moder og Svigermoder, Enke efter Drejer N. C. Liis
berg, der i de sidste Aar havde Ophold hos os, døde igaar Nat blid
og rolig, 90 Aar gi. Horsens, d. 21.2.1878.

Anna Liisberg f. Olsen.

Johannes Liisberg.

Begraves fra Horsens Klosterkirke« (A St 23.2.1878).

22 (9) Dorothea Marie Liisberg f 1787^ døbt i Århus 27.3. (Kb Årh dom).
23 (9) Jens Liisberg f i Århus 1789 døbt 10.2., d i Århus 20.11.1855. G
4.6.1819 m Margrethe Winther f Rasmussen f 1791 døbt i Falling
kirke 25.9., d i Århus 22.7.1830.
Udlært hos sin fader. Optaget i drejerlavet som mester 28.6.1813
(Drejerlavets protokol).
Borgerskab som drejermester i Århus 12.6.1813 (Aba).
»At jeg nu har etableret mig som Drejermester paa Vestergade i
Sidebygningen i forrige Mad. Bæhrs Gaard, undlader jeg ikke . . .«
(nu nr. 21) (A St 27.7.1816).
»Vestergades Søndre Side. Forsikrings Nr. 609 Matr. Nr. 545. 1817
ved Omvurderingen. Drejer Jens Lüsbergs Vaaning: A: 6 Fag 2 Eta
ger Gadehuus, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser og
Kjøkken. B: 24 Alen Plankeværk. Det hele vurderet til 610 Rbd S.V.«
Senere tilføjet Ændringen: »1820 October Qvartal. Johannes Liis
berg, Drejer« (Abb).
»I mange Aar er udvandret, ikke ubetydelige Summer af Landet,
for Legetøi, hvilket man især hentede fra Nürnberg, og blev ved den
lange Transport meget dyrt. Paa vore Markeder solgtes, og til Vanære
for os, sælges endnu meget af dette Kram, der foruden, at det
strax falder fra hinanden, er anstrøget med giftige Farver saasom
Spanskgrønt, Monnie, Gummigut m. f 1., som Barnet, ved at putte
det i Munden, slikker i sig, hvorved det kan paadrages farlige Syg
domme.
Hr. Liisberg her i Aarhuus, som i en Række af Aar har været anseet for en af Nørrejyllands dueligste Dreiere, og hvem mange af hans
Medprofessionister have mange Opfindelser i Dreierkonsten at takke
for, har i de sidste 2 til 3 Aar søgt at giøre det nürnbergske Legetøi
unødvendigt. Han forfærdiger langt skiønnere, stærkere, hensigts-
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mæssigere og aldeles uskadeligt Legetøi, for samme Pris som det ind
førte. Det er ei ligegyldigt hvad Legetøi, man giver sine Børn i Hæn
derne, ogsaa ved dette kan deres Forstand skiærpes og Tænkekraft
øves. Det Legetøi er derfor det bedste, som af Barnet kan adskilles og
sammensættes, saadan: et lidet Huus, hvoraf Stykkerne kan adskilles
og forandres, en Dukke, som kan forandres til en Fisk, en Kone osv . . .
Vor brave tænkende Landsmand vil ogsaa tage i Betænkning, og
ved Forfærdigelsen af Legetøi medvirke meget til Ungdommens saa
vigtige Dannelse« (A St 13.9.1816. Flgbl nr 24).
Jens Lüsberg havde uden for ægteskabet en søn, Jens f 7.1.1819,
hjemmedøbt 10.1, døbt i Domkirken 14.3.1819 (Studsgård). Moder:
Ane Hagen, tjenestepige på Fiskergaden udlagde drejersvend Jens
Liisberg i Århus til barnefader.
Faddere: Tjenestepigerne Karen Larsen og Maren Pedersdatter,
skomager Bendix Hansen og Peder Dreier (Kb Årh dom 1817-21).
Jens Hagensen d 14.9.1819, begravet 7.10.1819 (8 mdr gi) »i Op
fostring hos Dreiersvend Ove Carlsen paa Fiskergaden« (Kb Årh dom
1817-21 fol 296).
»Ane Hagen, 27 Aar, Tjenestepige ankommen fra Wiborg og der
født, ankom sammen med og som Pige for Handelsmand paa Bro
berg Peder Thustrup og Hustru Margrete Kogsbølle og 6 Børn«.
(Han født i Randers. Skudsmål fra præsten i Vindum i Viborg stift)
(Kb Årh dom 1814-16 fol 188. Tilgang 1815, nr 36).
Drejermester og ungkarl i Århus, Jens Liisberg, 29 år gi, viet i hu
set iflg. kongl. bevilling af 4.6.1819, trolovelsen anmeldt 4.6., vielsen
forrettet af Studsgaard. G 4.6.1819 m Margrethe Winther, født Ras
mussen, 28 år gi. »At intet hindrer dette Ægteskab Fuldbyrdelse
ifølge Anordningerne, derfor indestaar undertegnede Forlovere.
Johannes Liisberg. C. Rasmussen« (Kb Årh Vor Frue 1814-24
fol 150/5).
Johannes Liisberg var hans fader. C. Rasmussen, hospitalsforstan
der, hustruens broder.
Margrethe Rasmussen f 1719 døbt i Falling kirke 25.9., var g 1) 28.
4.1807 m Peder Winther, sognepræst for Hundslund sogn, Hads her
red. Hun havde med ham seks børn, der blev opdraget sammen med
børnene i hendes andet ægteskab. Peder Winther d 15.2.1816.
»At jeg nu bor i Regiments Bøssemager Petersens Gaard Nr. 39
paa Skolegaden heri Byen, undlader jeg ikke at bekjendtgjøre for En
hver som ønsker mit Arbeide.
Jens Liisberg. Been- og Trædreier i Aarhuus.
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Fig. 3.
Drejermester Jens Liisberg (tv.) spiller skak med maler og fotograf J. E. Bøgh,
bogbindermester C. S. Bøgh og maler og fotograf I. F. Dresler.
Kliché tilhørende forfatteren.

Hos Dreier Liisberg paa Skolegaden er strax at bekomme til Leie
en Stue og et Kammer« (A St 2.11.1819).
»Tvende Værelser med eller uden Meubler kan strax bekommes til
Leie hos Dreierm. Jens Liisberg paa Skolegaden i Stedet Nr. 39«
(A St 21.4.1820).
1820 Indkvarteringsligningsmand.
»Nogle nye Pokkenholts Keglekugler af forsk. Størrelser og nogle
Spil nye Kegler af Valdbirk, ere at erholde tilkiøbs hos Jens Liis
berg boende paa Skolegaden i Aarhuus« (A St 1.3.1822).
Møllegydes søndre side: Forsikr, nr. 640. Matr. nr. 620. 1817 bog
trykker Niels Lunds hus. 1823 præsteenke md. Winthers hus, senere
Jens Lüsbergs og endnu senere Johannes Lüsbergs (Abb 1817-27
fol 501).
»A. Forhuus. 6 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur til Værelser
og Kjøkken. B. Halvtag, 8 Fag 1 Etage, Ditto Bygning. C. et Dito, 7
Fag i Etage, samme Bygning. Vurderet for i alt 680 Rbdl. S.V«.
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1837 Jomfru Charlotte Clausens hus (Abb 1817-27 fol 411).
»Et nyt, udmærket smukt og godt Dreierlad staar til Salg hos Jens
Liisberg boende ved Studsgades Port i Aarhuus« (A St 23.1.1824).
»At jeg nu beboer Hr. Excell. Geh. Conferentsraad Baron de Güldencrones Sted paa Rosensgade har jeg den Ære at tilkjendegive mine
Kunder og Flere, som ville forunde mig deres Arbeide.
Sammesteds er en smuk Stue med Sovekammer og Leilighed for
en Tjener samt Staldrum til 2 å 3 Heste at faae tilleie.
Jens Liisberg, Dreiermester« (A St 14.5.1824).
»Da enhver Handel af dertil Uberettigede med indført Dreierar
bejde af Been, Horn eller Træ, ikke alene er Indgreb i vores Profes
sion, men tillige ulovlig, saa advares Alle og Enhver herved om ikke
at afgive sig med slig Handel, saafremt de ville undgaa Tiltale og der
af flydende Følger.
Aarhus, d. 13.7.1824. Paa Dreierlaugets Vegne. Jens Liisberg« (A St
16.7.1824).
»En smuk Stue med tilstødende Sovekammer kan i Troppesam
lingstiden faaes tilleie paa Rosengaden hos Dreierm. Jens Liisberg«
(A St 30.5.1828).
Jens Liisberg er forlover ved vielse 20.5.1825 mellem Peder Ras
mussen, tømmermand og enkemand, 42 år, og pigen Bodil Marie
Peders Datter, der tjener ved fæstemanden på Brobjerg (Kb Årh
dom). Peder Rasmussen var broder til md. Liisberg.
Margrethe f Rasmussen, dreierm. Liisbergs kone på Rosensgade d
22.7.1930, begravet 26.7. (39 år gi, anm for Skifteretten 23.7.) (Kb
Årh dom 1829-31 fol 380/32).
»En Dreng der er konfirmeret og har Lyst til at lære Dreierprofes
sionen kan strax blive taget i Lære hos J. Liisberg paa Rosensga
den« (A St 17.3.1831).
»Som sædvanlig repareres og be trækkes Paraplyer hos Dreier Liis
berg boende ved Aaen« (A St 5.8.1831).
»Jeg anbefaler mig herved ærb. at forfærdige den saa fordeelagtige
bekjendte Schalders Pumpe, hvis Indretning sætter mig i Stand til at
indestaa for, at den i flere Aar ikke behøver nogen Reparation. En
saadan Pumpe, der giver over en Spand Vand ved hvert Slag (Hvor
til i Aim. behøves 6-7 Slag) er at see her i Aarhuus ved Aaen, hvor
den afbenyttes af Sprøjtevæsenet. Jens Liisberg. Blokdrejer og Pum
pemager« (A St 28.5.1833).
1837 Takserborger.
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1839 bor drejer Jens Liisberg i Fiskergade 458-59-60, matr nr 42123 (nuv nr 38-40 matr nr 203) (Abb).
1841 vælges Jens Liisberg til borgerrepræsentant (A St 6.1.1841).
1842 4.3. er drejerm. Liisberg og rebslager Bøgh faddere ved kob
bersmed Jens Hiernøes søns dåb (Kb Årh dom 1838-43).
1843 26.5. er Jens Liisberg fadder ved drejermester Niels Peter
Holms søns dåb (Kb Årh dom 1838-43).
Liisberg oldermand for drejerlavet (A St 12.6.1844).
1847 afgår Liisberg som borgerrepræsentant (A St 4.1.1847).
1848 24.9. blev drejermester Jens Liisberg indvalgt i den nystiftede
Håndværkerforenings første bestyrelse, bl. a. sammen med drejerme
ster, senere organist ved Frue kirke, Peter Holm, der blev foreningens
første formand. I Håndværkerforeningens bestyrelsesværelse hænger
en ramme med billeder af den første bestyrelse, og under Lüsbergs
billede står der fejlagtigt Joh. Liisberg; denne døde 90 år gammel den
30.1.1844, næsten 5 år før Håndværkerforeningen blev stiftet. Bille
det er af fotograferet efter et daguerreotypi og foreviger Jens Liis
berg. I Baumgarten: »Selskabet Polyhymnia«, 1915, side 30 findes
samme gengivelse med samme fejlagtige underskrift.
»Stedet Nr. 458-59-60 paa Fiskergade er underhaanden at faae tilkjøbs af Jens Liisberg« (A St 20.6.1854).
»Jens Liisberg lader sit eiende Sted Nr. 458-59-60 paa Fiskergade
her i Byen bestaaende af 8 Fag 1 Etage Bindingsværk, med 3 Fag
Qvist, med tilhørende Gaardsplads og Have, ved off. Auktion bort
sælge« (A St 18.8.1854).
»At det behagede Forsynet, ved en blid og rolig Død, den 20.11.
1855, at bortkalde til det bedre Hjem vor Kjære Fader, Drejer Jens
Liisberg, 67 Aar gi. meddeles herved Deeltagende Slægt og Venner af
hans efterlevende Børn« (A St 23.11.1855).
»4 (9) Laurits Liisberg f 1791, 12.7. døbt i Århus. »Faddere: Mad. Liisberg
fra Holme Præstegaard, Ghrf. Bekkers Datter, Sr. Herschend, Procur. Ingerslev og Provisor Lystager« (Kb Årh dom).
> (12) Henrikke Christensdatter Liisberg g i Kolding 5.11.1845 22 år gi
m Anker Johansen Damgaard f i Slesvig, snedkersvend 32 år, d 20.2.
1887 (Navneregister til Kb for Kolding by 1635-1891 La Vib).
»Henriette (Henrikke?) Lisberg, 27 Aar, f i Kolding. Kone. Elise
Peterine Damgaard 4 Aar, f i Kolding, deres Dtr« (1850. Folketælling
Kolding Slotsgaden nordre side nr 139b).
> (13) Mariane Werner Liisberg.
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»At vor kjære ældste Søster, Mariane Liisberg, er afgaaet ved Dø
den paa Asmild-Kloster, Søndagen den 15.3., bekjendtgjøres herved
med dyb Vemod for Slægtninge og Venner.
Aarhuus, d. 19.3.1846.
Ida Liisberg H. C. Liisberg H. Liisberg« (A St 20.3.1846).
27 (J3) Peder Laurits Bering Liisberg f i Århus 6.7.1808. Konfirmeret iste
søndag efter påske, d 25.4.1824, af Studsgaard. »Kundskab og Op
førsel meget godt. Vaccineret af Weis«. (Kb Årh dom 1822-28 fol
175)Han blev student fra Århus og blev i en ung alder ansat i belgisk
militærtjeneste. 1837 var han i Jylland for at købe heste til den bel
giske regering, senere stod han i hollandsk tjeneste som løjtnant i et
landsenerregiment, som 1841 lå i feltlejr ved Breda. Endelig blev han
major i nederlandsk kavalleri og adjudant hos generalguvernøren i
Batavia. På et besøg i Danmark i 1858 døde han i Århus den 28.11.
og blev begravet på søndre kirkegård. Han var ridder af Dannebrog.
»Det er bleven vor sørgelige Lod herved at bringe til Slægtninge
og Venners Kundskab, at det har behaget den Almægtige igaar at
bortkalde til det evige Liv vor elskede trofaste Broder Peder Laurits
Bering Liisberg, Major i kgl. nederlandske Ostindien, Ridder af Dbg.
Efter at han i mange Aar havde levet langt fjernet fra Familie og
fra Fædrelandet, som han aldrig ophørte at omfatte med den varme
ste Kjærlighed, vendte han tilbage til Hjemmet og fandt der en Grav.
Aarhuus, d. 29. Novbr. 1858.
Ida Liisberg. H. Liisberg. H. G. Liisberg« (A St 30.11.).
»P. L. B. Liisberg, Major i nederlandsk Tjeneste, død 28.11.1858,
ugift hos Broderen Kbm. H. Liisberg, 50 Aar gi. Kronisk Lever
sygdom, begr. 3.12.1858« (Kb Årh dom fol 421/78).
Brødrene, købmændene H. Liisberg og H. C. Liisberg samt søsteren
Ida har skænket Katedralskolen 218 bd. bøger. »Til Erindring om
dens forhenværende Discipel, afdøde Major i Kgl. nederlandsk Tje
neste P. L. B. Liisberg af hans efterladte Bogsamling den har udgjort
en Deel« (Katedralskolens program i860 s 38).
I Aarhuus Stiftstidende 4.12.1858 findes omtrent en spalte tekst om
Liisberg i anledning af hans begravelse.
28 (13) Henrik Carl Liisberg f 2.7.1810, d 5.8.1863, g 1) 24.5.1843 i Vejle m
Anna Sofie Laurberg Packness f 18.11.1818, d 29.11.1855. G 2) 20.
5.1857 m Julie Hald f 13.2.1818, d 29.3.1880. Konfirmeret 25.4.
1824, første søndag efter påske af Studsgaard. »Kundskab og Op-
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førsel: Meget god. Vaccineret af Weis 18.10.1810. Hos Moderen paa
Klostergade« (Kb Årh dom 1822-28 fol 176/88).
»14 Aar hos Moderen Muurmester Liisbergs Enke, Klostergade.
Communiceret sidst 2.5.1824, afleveret Skudsmaalet med Paategning
19.7.1824. Bortreist til Randers« (Kb Årh dom 1822-28 fol 309/186).
1839 Handelsbetjent Liisberg, Frederiksgade 573. (Senere nr 81,
nedbrudt 1939 (Abb)).
1839 25.1 i. Borgerskab som købmand (Aba).
»Vi tillade os herved at bekjendtgjøre, at vi i Gaarden i Nr. 94 paa
Middelgade have etableret en Handel. . . H. C. & H. Liisberg« (A St
2.12.1839).
»God sigtet Bøge-Aske faaes hos H. G. & H. Liisberg, Middelgade
94« (senere nr 66 matr 903 hj af Tværgade) (A St 28.2.1840).
»Støbegods til Plouge af forskellige Sorter er igen arriveret og faaes
billigt hos H. G. & H. Liisberg« (A St 4.1.1841).
»Gode Meierioste. H. G. & H. Liisberg« (A St 18.1.1841).
»Paa Grund af at vi til førstk. 1.11. ophæve vort Interessentskab,
anmode vi Enhver her i Byen, som maatte have noget Regnskabskrav
derpaa, behageligst snarest muligt at tilstille os Regning.
Aarhuus, d. 26.10.1842. H. G. & H. Liisberg« (A St 28.10.1842).
»Vi tillade os herved at offentliggjøre, at vi under Dags Dato have
ophævet vort Interessentskab, idet H. G. Liisberg er udtraadt af vor
hidtil førte Handel, som derimod fortsætter uforandret af H. Liisberg
& Meisner.
Enhver, som har Regningskrav, vil derfor behage i saa Anledning
at henvende sig til nævnte Firma, til hvilket ligeledes alle vore udestaaende Fordringer ere overdragne.
Aarhuus, d. 30.10.1842. H. G. Liisberg. H. Liisberg« (A St 31.10.
1842).
»Idet vi herved bekjendtgjøre, at vi i Dags Dato i Hr. Consul P.
Herskinds Gaard paa Frederiksgade under Firma: H. G. Liisberg &
Nybroe, have etableret en Handel med Trælast, Colonial- og Hør
kramvarer, samt Indkjøb af Landets Producter, anbefale vi os paa
det bedste, forsikrende Enhver, som vil beære os med Søgning redelig
og billig Behandling.
Aarhuus, d. 30.10.1842. H. G. Liisberg. J. Nybroe« (A St 31.10.
1842).
»H. C. Liisberg & Nybroe etablerer regelmæssig Paketfart paa
Kiel« (A St 26.3.1845).
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»God Bergens Fisk faaes i større og mindre Partier billig hos H. C.
Liisberg & Nybroe« (A St 30.12. 1846).
»Forlangte Indrykkeiser.
Det forholder sig ganske rigtigt, at Byens høieste Embedsmand, Hr.
Kammerherre, Stiftamtmand Graah, endnu for faa Dage siden ikke
havde betalt sine personelle Skatter, hverken for 1847 eller 1848.
Da Hr. Kammerherren imidlertid ikke har fundet sig foranlediget
til at approbere Udpantningslisten for sit eget Vedkommende, har
Naturligviis ingen Udpantning hos ham kunnet finde Sted, saaledes
som hos andre Smaafolk. Det ville imidlertid være meget interessant,
i sin Tid at see Udfaldet af denne Sag offentliggjort, thi med Hen
syn til Skatteydelse burde dog Hr. Stiftamtmanden foregaae andre
Skatteydere med et godt Exempel.
Aarhuus, den 4.11.1848. H. G. Liisberg« (A St 5.11.1848).
»Det er iligemaade ganske sandt, at Gommandeuren for den tappre
ute Bataillon var anviist Qvarteer hos Hr. Justitsraad, Amtsforvalter
Bjerg, og at denne, Eier af en stor Beboelsesleilighed, nægtede at
modtage sin hæderlige Indqvartering; dette kan nu ikke forundre
Nogen, som kjender Justitsraadens sædvanlige humane og discrete
Opførsel, men forunderligt forekommer det mig og Flere, at Indqvarteringscommissionen ikke iforveien havde forvisset sig om, hvor
vidt Justitsraaden vilde modtage sin Indqvartering eller ikke, hvorved
hiin Skandale havde været undgaaet. I vor Naboby Randers har
man bedre forstaaet at modtage slige kjære Gæster, hvoraf man kom
mer til den Slutning, at enten Embedsmændene eller Borgerne der
maae være besjælede af en bedre Aand end her. Aarhuus, d. 4.11.
1848. H. G. Liisberg« (A St 5.11.1848).
»I Mandags fandtes, ved at omlægge en Kjælder i afd. Md. Rugaards, nu Kbmd. Lüsbergs Gaard paa Vestergade, tæt ved det lille
Torv, et helt Menneskeskelet eller Benrad, omtr. halvtredie Alen
langt, efter Kyndiges Skjøn et ungt Fruentimmers. Hvor længe det
kan have ligget, er vanskeligt at sige, men det antages i det mindste
over et halvthundrede Aar, thi alt var fortæret af Tidens Tand, saa
at kun Knoklerne vare tilbage, men disse laae aldeles hele og holdne
i den samme lige Retning, hvori Liget i sin Tid har været nedlagt«
(A St 17.7.1850).
»Paa Grund af vort Interessentskabs Ophævelse til 1. Okt. anmode
vi enhver her i Byen, som maatte have Regningskrav paa vort Firma,
om behageligst derover at tilstille os Regning inden 22. ds. H. G.
Liisberg & Nybroe« (A St 11.9.1850).
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»Nyt Handelsetablisement.
Jeg tillader mig herved at bekjendtgjøre, at jeg i Dag har aabnet
en ny Handels-Forretning i min Gaard Nr. 646 paa Vestergade, lige
over for Svaneapoteket, og vil hovedsagelig beskæftige mig med Indkjøb af Korn og andre Producter samt Udsalg af Urte- og Hørkram
varer m. m. Ved redelig og billig Behandling.
Aarhuus, d. 4.10.1850. H. G. Liisberg« (A St 6.10.1850).
»Paa et Møde Torsdag Aften i Klubben »Polyhymnia«, valgtes
Hr. Consul P. Herskind til Repræsentant for »Brandforsikringsfor
eningen for rørlig Eiendom i Jyllands Kjøbstæder«. Som suppleant
valgtes Hr. Kjøbmand H. G. Liisberg« (A St 18.11.1850).
»Ny Tømmerhandel er nu etableret af Undertegnede og kan saaledes fremtidig hos mig erholdes Tømmer, Brædder og Lægter i mange
forsk. Dimensioner til billigste Priser.
Aarhuus, d. 11.4.1851. H. G. Liisberg, ligeoverfor Svaneapoteket«
(A St 28.4.1851).
»Støbegods-Oplaget af Anker Heegaards Fabrik i Kbhvn. er vel
sorteret med Skorstensindretninger . . . Tagvinduer . . . Strygejern,
Gryder, Gomfur- og Stegegryder, Suppe-, Thee-kjedler . . . samt
franske Strygeovne ... H. G. Liisberg, Vestergade, ligefor Svaneapo
teket« (A St 30.4.1851).
Ved bortlodning i Kunstforeningen tilfalder et maleri af »Silke
borg mølle« (Boesen) købmand H. G. Liisberg (A St. 5.11.1852).
Kbmd. Carl Liisberg vælges til valgmand til Landstinget med 160
stemmer (A St 13.5.1853).
H. G. Liisberg er formand for festkommiteen for »grundlovs«-middag i Polyhymnia . . . byder velkommen og taler for »Rigsdagen og
for et »ufødt Barn«: et folkevalgt Ministerium« (A St 3.6.1854).
Ved Kunstforeningens bortlodning får fru Liisberg et maleri af
Friedlaender: »En Fiskerkone bøder Garn«. Vurderet til 15 rdl. (A
St 11.8.1855).
»H. G. Liisbergs Tømmerlager, Vestergade Nr. 646 og ved Havnen
bag Toldboden, er forsynet med et stort Udvalg« (A St 25.6.1855).
»At vor kjære Søster og Svigerinde, Madame Ida Elisabeth Hjorhøj, født Packness, efter faa Dages Sygeleie, under et Besøg hos os,
idag er indslumret til den evige Fred, bekjendtgjøres herved sørge
ligst for fraværende Slægtninge og Venner.
Aarhuus, d. 21.8.1854. Anna Liisberg. H. G. Liisberg« (A St 25.
8.1854).
»Efter 4 Ugers Sygeleie indslumrede til den evige Fred i Torsdags
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den 29. f. M. min elskede, trofaste Kone, mine 4 Børns ømme Moder,
Anna Sophie født Packness, 37 Aar gi.
Aarhuus, d. 3.12.1855. H. C. Liisberg« (A St 3.12.1855).
Anna Liisberg.

Stille, rolig
I den sidste Bolig
Hviler Anna, friet fra Sorg og Savn.
Himlen vinked,
Stjernehæren blinked,
Aanden fløi til Gud i Jesu Navn.
Græd ej mere
Da, I, hendes Kjære,
Thi hun vandred bort paa Herrens Bud.
Endt er Nøden,
Fromt hun gik i Døden;
Læben stammed: »Ske Din Villie, Gud!«

Hist hun beder,
Og et Sted bereder
Nu for dem, hun her tilbagelod.
Sødt hun smiler,
Naar hun seer, de iler
Paa den Vei, der gaaer til Tronens Fod.
(A St 10.12.1855).

»Den Ledighed, som jeg f. T. beboer i min Gaard Nr. 646 paa Ve
stergade, kan erholdes tilleie til Oct. Flyttetid d. A. Den bestaar af 7
større og mindre Værelser, med Gasledning og Lamper, Kjøkken,
Spise- og Pigekammer, med Beqvemmeligheder saasom Kjælder-,
Brænde- og Kulrum, Loftsrum, Adgang til Rulle- og Vaskerhus; end
videre kan om ønskes, medfølge min smukke til Aaen grændsende
Have og Havestue.
Liebhaver behage at henvende sig til H. G. Liisberg« (A St 28.6.
1856).
»At jeg under Dags Dato har overdraget den af mig hidtil førte
Handel i min Gaard Nr. 646 til d’Hrr. Ring & Jørgensen, tillader jeg
mig herved at bekjendtgjøre. Idet jeg takker mine Ærede Kunder
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for den mig viste Tillid, beder jeg samme overført paa mine Efter
følgere. Aarhuus, d. 1.9.1856. H. C. Liisberg.
Idet vi henholder os til Ovenst., tillade vi os herved at bekjendtgjøre, at vi under D. D. har etabi. en Forretning under Firma: Ring
& Jørgensen til Udsalg af Trælast, grove Varer og Urtekram, samt
Støbegods fra A. Heegaard i Kbhvn. m. m. ligesom og til Indkjøb af
Korn og andre Producter ... N. A. Ring. W. Jørgensen«. (A St 5.9.
1856).
». . . I Stedet for Kjøbmand H. Liisberg, der ønskede sig fritaget,
valgtes H. C. Liisberg til Forstanderskabet for den »jyske Kjøbstadsforening« (A St 20.9.1856).
H. C. Liisberg nyvalgtes til Velgørenhedsselskabets bestyrelse (A St
27.ii.1856).
»Copulerede. I Snodstrup Kirke i Sjælland d. 20.5. H. C. Liisberg
og Frøken Julie Hald, begge af Aarhuus« (A St 3.6.1857).
»Gaard til Salg eller Leie.
Paa Grund af Kjøb af anden Ejendom agter jeg underhaanden at
bortsælge min ifjor nyopførte Gaard ved Nørregade.
Den bestaar af 3 Fløie, hvoraf Forhuset indeholder 13 elegante
Værelser, i Sidehuset: Kjøkken, Spisekammer, Fadebuur, Pige- og
Forraadskammer, Vaskerhuus, Rullestue samt en rummelig Kjælder, Baghuset indeholder Stald til 4 Heste, 4 Køer, Karle- og Sele
kammer, Tærskelo, en rummelig Lade, 2 Vognporte, samt flere Beqvemmeligheder. Foran Forhuset, hvor Facade vender mod Syd, er en
smuk Blomster- og Frugthave og bagved Gaarden en god Kjøkken
have. Eiendommen indeholder ialt 6000 Kv. Alen og kan erholdes tilleie til Octbr. Flyttetid, hvis den ikke er solgt. H. G. Liisberg« (A St
12.6.1857).
»At Undertegnede af Forsikringsforeningen for Værnepligtige er
udnævnt til sammes Agent for Aarhuus By og Omegn bekjendtgjøres
herved. De vedtagne Statuter kunne erholdes og Indskrivning daglig
finde Sted hos H. G. Liisberg« (A St 28.8.1857).
H. M. Ellermann, Th. Funder, H. G. Liisberg, H. Liisberg & Meis
ner og J. M. Mørk overtager Stellfeldts Cikoriefabrik, der føres vi
dere under H. G. Lüsbergs bestyrelse (A St 6.10.1857).
H. C. Liisberg er stiller for Kraiberg ved folketingsvalget (A St 15.
8.1858).
Skat: Næring og formue: 91 rbd. 64 sk. (A St 23.2.1858).
»Den Boutiksleilighed, som Hr. J. C. Staun f. T. beboer i min
Gaard paa Vestergade, lige ved Torvet, kan erholdes tilleie til Octbr.
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Flyttetid. Den bestaar af en lys og rummelig Boutik paa 4 Fag med
tilstødende 2de Værelser, og egner sig især for en Klædehandel, en
Galanterihandel, eller for en Modehandlende, men er forøvrigt pas
sende for hvilken som helst Udsalg, da den er beliggende paa det
nærsomste Strøg i Byen. - En smuk Beboelsesleilighed paa 4 Vær.
med Kjøkken etc. kan erholdes sammesteds. Man behage herom at
henvende sig til H. G. Liisberg« (A St 2.7.1858).
H. G. Liisberg er formand for Købstadsforeningen og fremsætter
forslag om oprettelse af Vælgerforeninger. Referat af forhandlingerne,
hvor H. G. Liisberg imødegås af Kraiberg findes i Aarhuus Stiftsti
dende 14. og 15. aug. i860.
»Den mig tilhørende Gaard i Nørregade, som f. T. beboes af Hr.
Kammerjunker, Herredsfoged Lillienskjold, kan erholdes tilleie til
April Flyttedag næste Aar, enten samlet eller deelt, det bemærkes at
den samlet udgjør en herskabelig Ledighed med 12 Værelser, beqvem Oeconomieleilighed, Staldrum, Vognremisser m. m. 2 Haver,
Liebhavere til denne elegante Ledighed, som er beliggende lige med
den nye Gade, der skal forbinde Nørregade med Studsgade behage at
henvende sig til H. G. Liisberg«. (A St 8.11.1860).
»En af vor Byes anseete Borgere, Fabrikant H. G. Liisberg, er i
Morges pludselig afgaaet ved Døden« (A St 5.8.1863).
Et billede af H. G. Liisberg ses i T. Baumgarten: Selskabet Poly
hymnia, 1915, s 45.
»Den af Hr. Kammerjunker, Herredsfoged Lillienskjold i mange
Aar beboede, H. G. Lüsbergs Enkes tilhørende Gaard ved Nørregade
er at erholde tilleie . . . Denne Ejendom har en smuk, behagelig og
fri Beliggenhed, med en net Have foran Vaaningshuset, indehol
der 12 Værelser, Kjøkken, Spisekammer, Karle og Pigekamre, Vaskehuus og Kjælder ... og derhos saaledes indrettet, at flere eller færre
Værelser kan fraskilles. Om ønskes, kan Staldplads og Vognremise
medfølge. Liebhavere ville behage at henvende sig til H. Liisberg«
(A St 25.6.1864).
»Den Enkefru Liisberg tilhørende Byggeplads paa Nørregade, ligeo verfor Paradiisgade, er igaar solgt til Murermester M. Jensen for 1
Rdl. pr. Kv. Alen. 1475 Kv. Alen« (A St 21.1.1868).
»Enkefru Liisberg lader ved Auktion sælge den hende tilhørende
Ejendom paa Nørregade Matr. Nr. 1004 c med paastaaende Bygning
ca. 4700 Kv. Alen g. M.« (A St 5.5.1878).
Enkefru Julie Liisberg, f Hald er omtalt i J. Vahl: Slægtebog
over Afkommet af Pastor Vitus Petersen Bering, Aarhus 1893.
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»Det Hald-Liisbergske Legat for Aarhus By, stiftet ved Testamente
af 12.4.1879 af Julie Hald, Enke efter Kbmd. Henrik Carl Liisberg,
f 2.7.1810, d 5.8.1863 med 40,000 Kr. af hvis Renter 1.900 Kr.
uddeles i livsvarige Portioner paa 100 Kr. til mindst 40 Aar gi., træn
gende, ugifte Piger, særlig Præste- og Kjøbmandsdøtre, fortrinsvis af
Legatstifterindens og hendes Mands Slægt indtil 5 Led fra deres Bed
steforældre. Bestyres af Velgjørenhedsselskabet« (Fundats: Min Tid
1881 A, s 27. Hiort-Lorenzen & Salicath Repertorium over Legater,
4. bd).
!9 (T3) Ida Hedvig Kirstine Liisberg f i Århus 7.10.1812, d i Århus 16.10.
i860. »Konfirmeret første Søndag efter Paaske 1827. Datter af af
døde Muurmester Lauritz Liisberg og efterlevende Hustrue Ane Bjer
ring. Vaccineret 10.5.1813 af Weis« (Kb Årh dom 1822-28 fol 214/
163).
»Dameskrædersyning, Boginet- og Linned-Syning, syes for billig
Betaling paa Klostergade 803« (A St 28.1.1834).
Bevilling til uden medhjælp at sy modepynt (A St 5.3.1840).
Borgerskab som modehandlerske 8.3.1841 (Aba).
»Nylig vendt tilbage fra Kjøbenhavn, hvorfra Prøver af de nyeste
Moder ere Medbragte, anbefaler jeg mig med Forfærdigelsen af
Sommerpynt. Ida Liisberg« (A St 25.4.1842).
Folketælling Århus, Skolegade 21, 1845:
»Ida Liisberg, 30 Aar f. her. ug. Modehandlerinde.
Marie Magdalene Bering, 75 Aar f. i Gylling Prgd. ug. Pensionær«.
Bor i 1846 på Skolegade over for amtsbarber Warberg (A St 11.5.
1846).
Averterer sin tante og velgørerinde, jfr. Marie Berings død 12.6.
1846.
»At jeg er flyttet fra Skolegade til Rosensgade hos Kobbersmede
mester Lind, hvor jeg fortsætter min Modehandel, tillader jeg mig
herved at bekjendtgjøre. I. Liisberg Rosensgade 157« (A St 21.4.1847).
»Igaar hjemkaldte Herren vor kjære, trofaste Søster, Jomfru Ida
Hedvig Kjerstine Liisberg, i hendes 48 Aar.
Aarhuus, d. 17.10.i860. H. C. Liisberg. H. Liisberg« (A St 18.10.
i860).
»Ida Hedvig Kjerstine Liisberg, ug. Jomfru, Middelgade 115-116.
Død 16.10.i860, (48 Aar gi, begr 22.10. Hjertesygdom)« (Kb Årh
dom 1860 fol 471).
50 (13) Hans Laurits Hendrie Bering Liisberg f i Århus 30.8.1815, d i Århus
29.11.1883, S J) 2.7.1850 m enkemadame Emma Jensen f Lassen, f
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9.2.1817, d 22.10.1852, g 2) 17.11.1854 m Julæ Henriette Rosalie
Lassen f 10.6.1826 d 11.10.1908 (søster til første hustru).
Hans Laurits Hendrie Bering Liisberg blev døbt 21.6.1816. »Fad
dere: Mad. Schwedler, Frøken Krey, Overkrigskomm. Soetmann,
Adjuncterne Fleischer og Qvistgaard, Drejerm. Liisberg, Fuldm.
Nielsen« (A St 29.6.1816).
»Konfirmeret Søndagen 4.10.1829 af den residerende Kapellan E.
C. Brygmann. Hos sin Moder paa Klostergaden, 14 Aar. Kundskab,
Flid og Forhold for alle 3 Dele: Meget godt. Vaccineret 12.6.1817 af
Dr. Weis«. Attesten påtegnet af ham 1.4.1822 (Kb Årh dom 182931 fol 188/3).
»15 Aar, opholdt sig hos Moderen, til Veile ca. 23.4. afl. 30.4.1830«
(Kb Årh dom 1829-31, afgangsliste 1830 fol 320).
Kompagniskab med broderen H. C. Liisberg, Middelgade 94, 2.12.
1839, ophævet 1.11.1842 (A St 28.10.1842).
Borgerskab som købmand 31.1 o. 1842 (Aba).
»Vi tillader os herved at offentliggiøre, at vi under Dags Dato
have ophævet vort Interessentskab, idet H. C. Liisberg er udtraadt
af vor hidtil førte Handel, som derimod fortsætter uforandret af H.
Liisberg & Meisner.
Enhver, som paa os har Regningskrav, vil derfor behage i saa An
ledning at henvende sig til nævnte Firma, til hvilket ligeledes alle
vore udestaaende Fordringer ere overdragne. Aarhuus, d. 30.10.1842.
H. C. Liisberg. H. Liisberg«.
»I Henhold til ovenstaaende tillade vi os herved at offentliggjøre, at
vi under Dags Dato have overtaget den under Firma: H. C. & H. Liis
berg hidtil førte Handel med alle dets Activer og Passiver og frem
deles fortsætte samme under Firma: H. Liisberg & Meisner. - Idet vi
anbefale os saavel til Byens og Omegnens Beboere i Aim. som i Sær
deleshed til Alle, med hvem H. C. & H. Liisberg hidtil have staaet
i Forbindelse, tilføie vi den Forsikring, at det skal være vor Bestræ
belse ved Reelitet og Billighed at tilfredsstille Enhver, som fremtidig
vil beære os med sin Søgning.
Aarhuus, 30.10.1842. H. Liisberg. P. Meisner« (A St 31.10.1842).
»Maltgjøreri. Efteråt have bygget en Kølle af den nyeste Construc
tion, som velanstillet Forsøg har viist sig at være meget hensigtsmæs
sig, anbefale vi os til Enhver, som ønsker Byg behandlet til Malt . .
H. Liisberg & Meisner« (A St 9.12.1842).
Fadder ved kbmd. Peter Meisners søns dåb (Kb Årh dom 19.1.
'844)-
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»Afd. Kbmd. P. J. B. Jensens Opbudsboes Gaard med deriværende
Dampbrænderi etc., er nu, med Greditorernes Samtykke, solgt gjennem Kbmd. F. W. Kjørboe (som deri var Prioritetshaver) til Han
delshuset Liisberg & Meisner her i Byen for 26.000 Rbdr« (A St 3.9.
1848).
G 2.7.1850 »i Karlebo Kirke i Sjælland Hr. H. Liisberg og Enke
madame Emma Jensen f Lassen begge af Aarhuus« (A St 5.7.
1850).
H. Liisberg medlem af bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet (A
St 7.ii.1851).
H. Liisberg vælges til revisor af kommunens regnskab (A St 21.11.
1851).
»Vi ere gjorte opmærksomme paa, at det i Onsdagsavisen medd.
Uddr. af en anden Avis om Brændeviinsproductionen maa være urig
tig forsaavidt som Aarhuus By angaaende, hvor d’Hrr. H. Liisberg og
Meisners Dampbrænderi alene har i Aaret 1850 leveret det anførte
Qvantum af 344.000 Potter, saa at man vel kan antage, at Byens øv
rige Brænderier have tilsammen leveret omtr. ligesaameget . . . Re
dact« (A St 8.2.1852).
»Emma Anna Eleonora Karen Liisberg f Lassen, Kjøbmand H.
Lüsbergs Hustru paa Middelgade d 22.10.1852, begr 26.10. (35 Aar
gl Barselsfeber)« (Kb Årh dom 1849-78 fol 922/70).
»Fraværende Slægtninge og Venner, bringer jeg herved det Sor
gens Budskab, at min elskede Kone, Emma Karen Eleonora f. Las
sen, ikke er mere. Fredagen den 23. Octbr. blev hun bortkaldt af Gud,
ikkun 35 1/2 Aar gi., 14 Dage efter at hun havde givet en Datter
Livet. Alle, som kendte hende, elskede hende, og ville, med mig og
hendes efterladte Børn, sørge over hendes, ak, alt for tidlige Bort
gang. H. Liisberg« (A St 28.10.1852).
Til Hr. Kjøbmand H. Liisberg i Oct. 1852.
Toner ingen Harpe ved din Emmas Grav?
Tie alle Stemmer af en navnløs Kummer?
Ak! Naar Herren tager, hvad han engang gav,
Mennesket saa tidt i dybe Sorg forstummer.
Hun var dig, min Ven! saa dyrebar og kjær;
Hendes ædle Sind blev skattet højt af Mange.
Sandru Vidne om den Hedengangnes Værd
er jo Taarerne, som randt med Sørgesange.
Sorten Muld bedækker nu Dit Hjertes Lyst;
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Barske Vinde Kransene paa Grave.
Hvo kan tolke Sorgen i Dit ømme Bryst?
Naar Du ensom vandrer i de Dødes Have.
Kraftig rører sig i gudhengivent Sind
trøstfuld Christentro, som Haabet vækker,
at hun gik til Herrens Himmelglæde ind,
til en salig Fryd, som over Graven rækker, Der engang Du skal Din kjære Emma favne,
Som Du paa Din tunge Vandring her vil savne.

(A St 5.11.1852).

13.

Averterer som værge for Domkirken om aukt. over Domkirkens
jorder på Århus mark (A St 17.7.1853).
Byfoged Nielsen averterer regler (sat op i 5 punkter) for, hvordan
de vogne skal forholde sig, som kommer for at hente bærme fra H.
Liisberg og Meisners brænderi (A St 18.11.1853).
Stort avertissement om forøgelse af bærme og om afhentningen (A
St 20.11.1853).
H. Liisberg i bestyrelsen for »Grundlovsforeningen for Aarhuus og
Omegn« sammen med A. E. Andersen, Kraiberg, Otterstrøm og Rée
(A St 24.6.1854).
»Gruus-Kjørsel.
For at forebygge en gradvis Ødelæggelse af min Ejendom, forby
des det herved at tage Grus paa Forstranden udfor den af mig til
hørende Have og Toft udenfor Middelgades Port. Hvo som maatte
antræffes at handle mod dette Forbud, vil blive sagsøgt og muleteret.
H. Liisberg« (A St 27.4.1855).
H. Liisberg og Ørum er repræsentanter i »Den jydske Kjøbstadsforening«. Kraiberg er forstander (A St 14.5.1855).
H. Liisberg ønsker ikke genvalg til Velgørenhedsselskabets besty
relse (A St 27.11.1856).
H. M. Ellermann, Th. Funder, H. G. Liisberg, H. Liisberg & Meis
ner og J. M. Mørk overtager Stellfeldts Gikoriefabrik (A St 6.10.
1857).
H. Liisberg er stiller for Kraiberg ved folketingsvalget (A St 15.2.
1858).
Ved valghandlingen anbefaler H. Liisberg Kraiberg »som en prøvet
Ven af Friheden, og som en Mand, der vidste at udtale sig med Let
hed om, hvad han tænkte og følte« (A St 17.2.1858).
Skat: Næring: 55 rbd 20 sk, formue: 201 rbd 84 sk, femte største
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Fig. 4 a.
Julie Henriette Rosalie, f. Lassen,
H. Lüsbergs anden hustru.

Fig. 4 b.
H. Liisberg.
Foto ved Albert Grundner, Berlin.

Foto ved Hansen & Weller, København.

skatteyder. Funder, Elmquist, Brammer, N. Malling nr. 1, 2, 3, 4
(A St 23.2.1858).
»Paa Veien fra Frederiksgade til Middelgade er tabt et Hefte af
Mendelsson-Bartholdys Sange, hvilket bedes afleveret til Kbm. H.
Liisberg paa Middelgade« (A St 22.4.1858).
»Til Efterretning for dem, som have Terminsforr. at afgjøre med
mig, som Værge for Domkirken og som Repræsentant for Greditforeningen, bekjendtgjøres herved, at jeg fra den 10.-24. Juni hver $0g"
nedags Formiddag fra Kl. 10-12 vil være at træffe paa mit Gontoir. H. Liisberg« (A St 5.6.1858).
H. Liisberg er repræsentant for »Gredit-Foreningen af KjøbstadGrundejere i Nørrejylland« (A St 10.7.1858).
»Vore ærede Handelsvenner underrettes herved om, at vort Bræn-
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deri nu har begyndt at Arbeide, og at Korn-Brændevin og Aquavit
igjen kan faaes hos os. H. Liisberg & Meisner« (A St 27.9.1858).
»Ved det idag her afholdte Raadstuemøde blev Hr. Skrædermester Baess gjenvalgt og d’Hrr. Kbmd. H. Liisberg og Malermester
Bøgh valgte til Borgerrepræsentationen« (A St 3.1.1859).
P. C. Meisner d 21.6.1859.
H. Liisberg vælges til viceformand i Borgerrepræsentationen (A St
21.1.1860).
»Tilleie til Oct. Flyttetid er Stedet Nr. 118. paa Middelgade, som i
de sidste Aar har været beboet af Hr. Controlleur Bille og tidligere af
mig . . . Stedet 2 Etage, med Kjælder og Sidehuus, er indrettet til een
Familie, men dog saaledes, at 2 Værelser i nederste Etage kunne af
gives til en Ugift« (A St 6.7.1860).
I kommunalbestyrelsen foreligger en deklaration af 13.4. for H.
Liisberg hvori han, i anledning af en ham forundt dispensation fra
^ySSel°ven m- h. t. et byggeforetagende i hans ejendom nr. 113b-! 16
på Mejlgade forpligter sig til inden 5 år at foranstalte den i ejendom
men værende kreaturstald flyttet til et sted i eller uden for byen, der
af sundhedskommissionen findes passende, og at give den dertil sin
indrettede bygning anden anvendelse (A St 2.5.1863).
Skat: 463 rbd 32 sk. Tredjestørste skatteyder. (A St 13.1.1864).
»Til Efterretning for dem, der henter Bærme, bekendtgøres, at
vor Brænderidrift standser i næste Uge. H. Liisberg & Meisner« (A
St 20.5.1864).
»Aarhuus Søbadeanstalt holder Generalforsamling paa Hr. Raadmand Lüsbergs Gontoir, Middelgade Nr. 114« (A St 24.5.1864).
»Søndag, d. 17. Juli sidstleden Formiddag imellem KL 11—1 er paa
Raadmand, Kbmd. Liisbergs Contoir stjaalet en Lærreds-Pose, inde
holdende 128 preuss. Daler, hvoraf 20 Daler i Sedler, Resten i Sølv
dalere. Hvo, som angaaende dette Tyveri kan tilvejebringe fornøden
Oplysning, kan paa Forlangende faae en Douceur af mindst 10 Rdl.
udbetalt, hvorhos den paagældendes Navn, om forlanges, skal blive
fortiet.
Aarhuus Politikammer, d. 2.8.1864. R. v. Scholten« (A St 3.8.1864).
»H. Liisberg og Meisners Bryggeri. Ifølge det fra mange Sider tilkjendegivne Ønske have vi nu truffet et saadant Arrangement, at vi
indtil videre erholde baiersk 01 fra Kbh. regelmæssigt tilsendt. Som
Følge heraf anmodes de af vort Bryggeries Kunder, der ønske at
blive forsynet med Kbhsk. baiersk 01 ved vor Mellemkomst, om i
denne Uge at ville anmelde dette paa vort Gontoir, samt at opgive
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omtrentlig, hvormeget de ønske ugentlig. H. Liisberg og Meisner«
(A St 17.8.1864).
»Bærme. De, der ønsker Kreaturer indsatte hos os i forestaaende
Brændetid, som snart tager sin Begyndelse, ville behage at anmelde
saadant inden denne Maaneds Udgang. Inden samme ville de, der
ønske at contrahere om Bærme, behage at lade sig tegne« (A St 24.8.
1864).
Ved en fest for filologen J. N. A. Madvig, der er i byen i anledning
af Latinskolens eksamen, og som fejres af et stort antal medborgere,
arrangeres eri udflugt til Marselisborg skov og spisning i Polyhymnia
om aftenen. H. Liisberg holder talen for hædersgæsten (A St 18.7.
1865).
Lüsbergs studestald i gotisk stil ved »Vejen til Riisskov« (Skov
vejen) er opført af arkitekt C. Steinbrenner (A St 15.11.1865).
»Gaarden »Ghristianslyst« paa Aarhuus Mark, med Tilliggende af
26 å 27 Tdr. Land, er solgt af Pastor Raae til Raadmand Liisberg for
11.450 Rdl« (A St 20.4.1866).
Ved et politisk møde i Borum taler Liisberg mod Tscherning og
Gert Winther for den reviderede grundlov (A St 24.5.1866).
Liisberg holder festtalen for Carl Ploug, som er på gennemrejse
efter afsløringen af Blicher-stenen i Viborg. Man har benyttet lej
ligheden til at fejre ham ved en diner på Hotel Royal (A St 17.9.
1866).
»Brandtaxation, Har for Taxering af
113 b,, 114, 115, og 116 paa Mid
delgade betalt i alt................. 16.2.8.
(JuliKvt. 1866)
Taxering af samme betalt .................... 17.0.0. (Okt. - 1866)
- Inventaret i samme .... 8.1.8. (Jan. - 1867)
- samme Ejendomme betalt 16.4.0. (Okt. - 1868)« (Abb).
Liisberg indvælges i bestyrelsen for Arbejderboligers Opførelse.
Han har været ordfører for det foreløbige forretningsudvalg (A St
3.4.1868).
»Ved det idag paa Raadhuset af den høistbeskattede Vælgerclasse
foretagne Valg til Byraadet valgtes Kjøbmand og Fabrikant, fhv.
Raadmand Liisberg eenstemmig med 33 Stemmer« (A St 11.1.1869).
Liisberg taler ved dampskibet »Kjøbenhavn«s første afgang (ført
af kaptajn Borch) . . . Liisberg har tilligemed borgmester v. Schmidten »Hovedfortjenesten af Actiecapitalens Tilvejebringelse til det
nye Skib« (A St 21.4.1869).
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Liisberg vælges til meddirektør i den nystiftede Ny jydske Købstad
kreditforening (A St 27.1.1871).
Liisberg vælges til bestyrelsen for den nystiftede Låne- og Spare
bank for Håndværkere og Industridrivende (A St 4.10.1871).
Liisberg vælges til dirigent på »Husholdningsforeningen«s general
forsamling (A St 23.10.1871).
Liisberg indvælges i et udvalg, som skal forhandle med repræsen
tanter for »Arbejderforeningen« om praktiske forslag vedrørende »Ar
bejderspørgsmålet« (A St 28. i o. 1871).
I Aarhuus Stiftstidende er i 1872 halvanden spalte meget skarp og
gennemgående velskrevet protest af Liisberg mod forhandlingen i
byrådet ang. hans vandledning fra Borrebækken, som må have givet
publikum den opfattelse, at Liisberg brugte snavset vand til sit bryg
geri og brænderi . . . »mit gamle Bryggeri, som nu snart har bestaaet
i 50 Aar, og som nu snart i 25 Aar i mit Firmas Besiddelse har kun
net glæde sig ved en stedse stigende Afsætning . . .« (A St 5.6.1872).
» I Byraadets Møde igaar vare 18 Medlemmer tilstede. Fraværende
vare: Koppel og Buchheister.
(Punkt: 6) Sundhedscommissionens Erklæring om, hvorvidt det
bør forbydes Liisbergs Bryggeri at tage Vand fra Borgerbækken. Com
missionen anseer det ikke for nødvendigt, at der forbi Eiendommene
i Studsgade føres mere Vand igjennem Bækken, for at udskylle den.
Derimod henleder Sundhedscommissionen Opmærksomheden paa, at
der under visse Omstændigheder tilføres Bryggeriet Uhumskheder
gjennem Vandledningen. — Nors stemmer for at give Vandet frit Løb,
da Liisberg jo faaer Vand fra Vandværket. Man bør i hvert Fald
have en Declaration udfærdiget, for at forhindre, at Liisberg vinder
Hævd. - Hammerich troer, at Borgerbækken, der jo ikke er andet end
en Rendesteen, som enhver anden Rendesteen, kan holdes reen som
andre brolagte Rendestene, saa at der ikke er Aarsag til at nægte
Liisberg af den Grund at tage Vand fra den. Imidlertid, da Liisberg
skal have Vand fra Vandværket, stemmer han for at hæve den engang
givne Tilladelse, bl. a. for at tilføre Vandværket alle de Forbrugere,
man kan.
Han henstiller at betyde Liisberg, at Bækken jævnlig fra en Grøft
og daglig fra en Eiendom fører ureent Vand til hans Bryggeri, hvilken
Ulempe han maa afhjælpe. - Formanden oplæser en Skrivelse fra
Liisberg om, at han til særlige Formaal har brug for det Vand, denne
Vandledning tilfører ham. Spliid troer, at da vi om kort Tid faae et Vandværk, bør man
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ikke bibeholde Tilladelsen, da Vandets Benyttelse, ved at Bækken
ikke beholder sit frie Løb, skader Communen, ligesom Reparationerne
paa Vandledningen ere til Gene for Publikum. Han vil derfor have
Tilladelsen ophævet. - Mørk synes ikke om den Maade at søge Kun
den paa, saameget mere som der her er Tale om en Fabrikant, og
Communen leverer Vand til Fabrikanter til en Priis, der næppe be
taler sig. Det er ikke ganske værdigt for Communen at handle saaledes overfor en Mand, der nylig har anvendt en stor Bekostning, han
under Forudsætning af Nægtelsen vilde have sparet, Liisberg betrag
ter det som vigtigt at beholde Vandet, og Sundhedscommissionen
har ikke anført nogen Grund til at forbyde ham Brugen af det. Kan
Vandværket forsyne ham paa tilfredsstillende Maade, vil han sikkert
alene tage Vand derfra, da han vil faae det særdeles billigt. Commu
nen skulde derimod see at faae Borgerbækken overdækket fra Nørre
gade og gjennem Studsgade. - Skovby seer Sagen i et andet Lys end
Mørk, nu da Byen kan byde Fabrikanter blødt og velskikket Vand fra
sit Vandværk, saameget mere som der ikke har fundet det pligtmæs
sige Opsyn Sted med Vandets Reenlighed, og der synes at have fun
det Griseri Sted med Vandet. Vandet bør derfor ikke mere tillades af
ledt til Bryggeriet. - Nielsen er enig med dem, der ville ophæve Til
ladelsen nu, da man, hvis Forholdet skulle begynde nu, ikke vilde
meddele Tilladelsen.
Benyttelsen er bleven til Skade, og man skal see at faae frit Løb
gjennem Bækken. Han troer, at Vandværkets Vand og Bækkens
Vand kun forsaavidt er forskjelligt, at Vandværkets Vand er langt
renere. Han er derfor imod Tilladelsens Opretholdelse. - Baess bry
der sig ikke om, at der er Vandværk eller ikke; men han vil nægte
Bryggeri Eieren det af andre Grunde. Det Vand, Liisberg faaer, er
ureent; Folk have efterhaanden faaet Øjnene op for, at et af Byens
største Bryggerier faaer sit Vand fra en Rendesteen. Lad os nægte
Tilladelsen og give Vandet frit Løb. Bækvandet er ikke bedre end
Vandværkets; det er ikke engang koldt. - Nors vil ikke skade Raadmand Liisberg eller gavne Justitsraad Lunn, men troer ikke, at der
mere er Grund til til Byens Skade at tillade Liisberg Brugen af Van
det, - Mørk forbavses over, at alle de ærede Herrer vide bedre Beskeed
end en sagkyndig Fabrikant, der sætter megen Priis paa dette Vand.
Han troer, at Talerne tage for meget Hensyn til een Mands Klage. Formanden foreslaaer at tilskrive Liisberg, at man vil fratage ham
Tilladelsen, saafremt han ikke kan opstille vægtige Grunde for Bibe
holdelsen. - Hammerich synes, at man bør betyde Liisberg, at man
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tager Tilladelsen tilbage fra det Tidspunkt, Vandværket kommer i
fuld Drift. - Formanden troer, at man skal give Liisberg Leilighed til
nærmere at forklare, hvad det Vand særlig egner sig til. - Mørk foreslaaer ogsaa at indhente hans Forklaring, - Kraiberg foreslaaer, at
man underretter Liisberg om, at fra iste Mai 1873 ophører den ham
i sin Tid givne Tilladelse. - Holm: Gjennem Undersøgelse veed Byen,
at Vandværkets Vand er fortrinligt til alt Næringsbrug. Han er enig
med Kraiberg og Hammerich. - Formanden erindrer om, at Liisberg
kender disse Undersøgelser. — Funch troer ikke, at man skal spørge
Liisberg som foreslaaet. - Mørks og Formandens Forslag faldt med
Alle mod 3. Kraibergs Forslag vedtoges med meget stor Majoritet, Dørene lukkedes Kl. 6 (A St 31.5.1872).
Hr. Redacteur!
En Forhandling, som har fundet Sted i Byraadet Torsdag, den
30te Mai, er, saaledes som den findes refereret i Deres ærede Blad,
af en saadan Beskaffenhed, at jeg ligeoverfor Publikum finder mig
foranlediget til at bede Dem om Optagelse af følgende Bemærkninger
dertil. De factiske Forhold ved den Sag, der har givet Anledning til
omtalte Forhandling, ere følgende: Communalbestyrelsen har for 18
Aar siden, nemlig 1854, meddelt mig Tilladelse til at anlægge en
Vandledning fra Borrebækken til min Eiendom. Aarsagen til, at jeg
erhvervede denne Tilladelse, var, at Vandmængden i mine Brønde
var aftagen, og at jeg behøvede noget af det Vand, som ellers løber
ud i Havet, til at supplere med, navnlig under Brænderiets Drift. I
det sidste Par Aar, indtil afvigte Efteraar, har jeg ikke brugt Vandet
fra Ledningen, som i den Tid har været fuldstændig tilstoppet
med Sand, da Brøndene havde tilstrækkeligt Vand. I Løbet af dette
Tidsrum, jeg veed ikke hvornaar, har den vedkommende communale
Myndighed ved Omreguleringen af nogle Rendestenes Løb givet 2
saadanne Udmunding i Bækken ovenfor Indløbet til min Ledning,
uden at give mig nogen Meddelelse derom. Nu, i sidste Efteraar, da
min Brænderidrift begyndte, viste der sig paany Vandmangel, og ved
i den Anledning at lade Ledningen rense for paany at tage den i
Brug, blev jeg gjort opmærksom paa disse Tilløb. Da jeg selvfølgelig
ikke kunne bruge ureent Vand, erhvervede jeg øieblikkelig alle ved
kommende Autoriteters Indvilgelse til at forlænge min Ledning og
at anbringe dens Indløb umiddelbart udenfor Porten til »Vennelyst«
og directe ved Siden af en der nedsat Kasse, fra hvilken en stor Deel
Omboende forsynede sig med Drikke- og Husholdningsvand, hvilket
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strax iværksattes med ikke ringe Bekostning. Nu har en enkelt privat
Grundeier, Hr. Justitsraad Lunn, henvendt sig til Byraadet med An
modning om, at denne Ledning maa blive forbudt, og motiveret
dette Forlangende ved, at Bækken, siden min Ledning blev nedlagt,
er tør om Sommeren, fordi jeg benytter Vandet, og at dette er ham til
daglig Plage. Sundhedscommissionen har afgivet en Erklæring, hvis
Resultat er, at den ikke af sanitaire Grunde finder det nødvendigt at
fratage mig den nævnte Tilladelse, og Byraadet, der, som bekjendt,
kun sjeldent kommer til samme Resultat som dets Udvalg, har der
imod vedtaget, at den omtalte Tilladelse skal ophøre om et Aar.
Med den ærede Klager, hvis Skrivelse er mig communiceret, har jeg
Intet at gjøre; jeg skal kun oplyse ham om; at det ikke er »nogle«
men »18 Aar« siden Tilladelsen blev given; at min Ledning saaledes
var nedlagt mange Aar, før han kjøbte sin Eiendom, ja før han kom
hertil Byen; at han saaledes ikke kan datere sit Kjendskab til Borrebækkens forandrede Forhold fra den Tid, da dette skete, og at min
Ledning har været lukket i de sidste Sommere, men at der desuagtet
hyppigt ikke kommer en Draabe Vand neden for den Kasse, hvorfra
andre Beboere forsyne sig. Med Hensyn til Byraadets Vedtagelse har
jeg naturligviis intet Andet at gjøre end at underkaste mig den; den
være billig eller ubillig, motiveret eller umotiveret, saa har Raadet
selvfølgelig Ret og Magt til at tage den Tilladelse tilbage, som det
selv har givet, og heldigviis er dens Gjenstand mig nu derhos forholdsviis af mindre Betydning. Men denne simple Sag har nu affødt en
mærkelig Forhandling, og der er under denne fremkommet de mest
urigtige, hensynsløse og nedsættende Yttringer om min Forretnings
virksomhed, som jeg ligeoverfor Publikum anseer det rigtigt at imødegaa. Naar ærede Medlemmer have motiveret deres Afstemning ved,
at jeg nu kan faae Vand for Betaling og derfor ikke bør have noget
gratis, saa er denne Betragtning jo baseret paa Iver for at skaffe
Penge i Vandkassen, som kan respecteres. Men for det Første har
man under denne Forhandling aldeles udelukkende talt om mit
Bryggeri, og aldeles glemt, at jeg ogsaa har et Brænderi; da det nu
netop er til dette sidste, Ledningsvandet ganske hovedsagelig er
brugt, er man forsaa vidt gaaet ud fra en gal Forudsætning; men
dette viser kun, at ærede Medlemmer af Raadet vel ikke ansee det
Umagen værd at gjøre sig bekjendte med Forholdene, men derimod
ikke tage i Betænkning at tale flot om Ting, de ingen Besked vide
om. For det Andet har Forhandlingen fra de fleste ærede Medlem
mers Side, under den foran nævnte urigtige Forudsætning, dreiet sig
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om Vandets Beskaffenhed, og det fremgaaer deraf, at disse ærede
Medlemmer ansee sig kaldede ved deres Stilling til at være Tilsynsmænd og Tugtemestre over deres Medborgeres private Forretnings
forhold og Formyndere for Publikum, hvilket, tror jeg, er en Misforstaaelse af deres Stilling, og hvad jeg i alt Fald maa frabede mig
som overflødigt. Men under denne forunderlige Forhandling, som i
det Hele synes anlagt paa at forsøge at ødelægge Tilliden til mit
gamle velkjendte og, som jeg haaber, hidtil vel anseete Bryggeri, har
et enkelt Medlem, Hr. Skrædermester Baess, været saa nærgaaende,
at jeg specielt maa fremhæve og tilbagevise hans Yttringer. Dette
ærede Medlem har nemlig insinueret, »at Folk have faaet Øinene op
for, at mit Bryggeri faaer sit Vand tilført fra en Rendesteen, hvad
han kalder væmmeligt«. Det ærede Medlem har saaledes fra sin
Plads i Byraadssalen udtalt den Beskyldning imod mig, at jeg i 18
Aar har brygget 01 af inficeret Vand.
Dette tillader jeg mig at kalde en ligesaa skammelig som usandfær
dig og grundløs Tale. Som alt bemærket benyttes Bækkens Vand af
mig aldeles overveiende som Reserve for Brænderiet, og som ligeledes
bemærket bruges det samme Vand, taget paa samme Sted i Bækken,
af mange Mennesker til Drikke- og Huusholdningsvand, og saavel Hr.
Baess som Enhver kan med største Lethed overbevise sig om, at dette
samme Vand er klart og reentsmagende; hertil kommer, at Ledningen
er saaledes indrettet, at den til enhver Tid kan aflukkes, og at den
bliver aflukket, altid og øieblikkelig, naaer Tøbrud, Regnskyl eller
Lignende gjør Vandet for en Tid uklart.
At Bækken nedenfor Ledningen optager Rendestene, har selvfølge
lig Intet at betyde, Hr. Baess har Lov til at mene om mig og mit
Bryggeri, hvad han vil; men han har ikke Lov til at misbruge sin Stil
ling til, fra et Sted, hvor Borgernes Interesser burde være betryg
gende mod ilde Medfart, at udslynge infamerede Domme mod en
Medborgers Forretningsforhold, og allermindst at benytte den Form,
at han gjør dette som Tolk for Folks Mening. Det gjør mig ondt, at
det er muligt, at Byraadets ærede Formand ikke finder sig opfordret
til at beskytte fraværende Mænd mod saadan Behandling. Naar der
af andre Talere har været hentydet til Brugen af dette Vand til sær
lige Formaal og til mulige Hemmeligheder, som jeg ikke kunde være
tjent med at oplyse, saa har dette sandsynligviis sit Udspring fra en
urigtig Opfattelse af et Udtryk i et Brev fra mig til Borgmesteren, og
fra Ukjendskab til de paagjældende Forhold. Jeg har i dette Brev
sagt; at jeg, selv naar Vandværket er færdigt ikke kunde ønske at

Laurs Liisbergs Slægt

II?

give Afkald paa Ledningen, da Bækkens Vand var mig vigtigt som
særligt egnet til visse Formaal. Det, hvortil dette Vand er særligt
egnet paa Grund af, at det hele Vinteren igjennem er langt koldere
end Brøndvand, og det, hvortil jeg fortrinsviis har sat Priis paa at
bruge det, er til Svalevand i Brænderiets Svalemaskine og Svaletøn
der, og der er ikke Tale om nogensomhelst hemmelighedsfuld Egen
skab eller i det Hele om nogensomhelst Hemmelighed med Hensyn
til dets Benyttelse. Denne Tidendes Læsere ville, haaber jeg, finde
det forklarligt, at jeg har udtalt mig noget vidtløftigt om et privat
Anliggende af tilsyneladende ringe Betydning; de ville nemlig forstaae, at det ikke kan være mig ligegyldigt, naar der fra Byraadssalen fremkommer Udtalelser, som ere egnet til at bibringe Publikum
den Mening, at mit gamle Bryggeri, som nu snart har bestaaet i 50
Aar, og som nu snart i 25 Aar i mit Firma’s Besiddelse har kunnet
glæde sig ved stedse stigende Afsætning og et godt Navn i en viid
Kreds, har været og bliver drevet med Tilsidesættelse af den første af
alle Betingelser for et godt Product Reenlighed og Orden.
Aarhuus, d. 4de Juni 1872.

H. Liisberg (A St 5.6.1872).

Hr. Redacteur!
I sin Omtale i Stiftstidende for igaar af, hvad der efter Referaterne
er passeret i Byraadets sidste Møde med Hensyn til Nedlæggelsen af
den Ledning ind til sit Brænderi og Bryggeri, som Hr. Raadmand
Liisberg hidtil har havt fra Borrebækken, har han forbigaaet et i
mine Tanker væsentligt Punkt, som dog muligen kunde bringe ham
til at forandre den Dom om min Opførsel som Formand i Byraadet.
han har tilladt sig at udtale. Det hedder nemlig i Sundhedscommissionens Erklæring over Justitsraad Lunns Andragende, at denne Auto
ritet for det Tilfælde, at det ikke forbydes Hr. Liisberg i Fremtiden
at benytte bemeldte Vandledning, »vil henlede Byraadets Opmærk
somhed paa, at Grøften fra Veien forbi »Vennelyst« og en Afløbs
rende fra Muursvend Nielsens Eiendom Nr. 35 B udmunde i Borre
bækken ovenfor Tilgangsrøret til Hr. Liisbergs Vandledning, og altsaa for førstnævntes Vedkommende navnlig i Tilfælde af Regnskyl
og for sidstnævntes Vedkommende dagligen tilføres Bækløbet en deel
Uhumskheder og Spildevand, hvorved Hr. Liisbergs Vandforsyning
nødvendigen indtil en vis Grad maa blive forurenet«.
Raadmand Liisberg har nu vel oplyst, at han i Tilfælde af Regn-
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skyl lader sin Ledning aflukke, og at han fortrinsviis benytter Vand fra
Ledningen til Svalevand i Brænderiets Svalemaskine og Svaletønder,
men derom var jeg saavelsom Byraadets øvrige Medlemmer uvidende,
og da han Intet oplyser om Afløbet fra Muursvend Nielsens Eien
dom, og jeg maatte tage Sundhedscommissionens Opgivende over de
factiske Forhold for Troværdige, maatte jeg ogsaa lade det passere, at
Tilløbet under den givne Forudsætnings Rigtighed omtales som
ureenligt. Jeg har ikke opfattet Hr. Baess’s Yttringer i Sagen ander
ledes; men dette har ikke burdet motivere den Antagelse at jeg som
Formand i Byraadet ikke skulde finde mig opfordret til at beskytte
fraværende Mænd mod »ilde Medfart«, «infamerende Domme« eller
deslige.
Ærbødigst Schmidten (A St 6.6.1872).
Hr. Redacteur!
I Anledning af Hr. Generalkrigscommissair, Borgmester v. Schmidtens Inserat i »Aarhuus Stiftstidende« igaar udbeder jeg mig Plads
for følgende korte Meddelelse: Jeg skal villigt indrømme, at jeg ved
Nedskrivelsen af mine Bemærkninger om Vandledningssagen har,
bogstavelig talt, overseet Sundhedscommissionens Erklæring, samt at
denne Erklæring maa antages at have bragt Forhandlingen ind i det
Spor, den fulgte. Jeg var ikke bleven opmærksom paa, at denne Er
klæring fandtes paa den ombøiede Side af en mig sendt Gjenpart af
Hr. Justitsraad Lunns Andragende, og henholdt mig til de krænkende
og nærgaaende Udtryk, der forekomme i selve Forhandlingen, hvis
Imødegaaelse for mig er Hovedsagen.
Da nu den vedkommende Deel af denne Erklæring er offentlig
gjort, skal jeg tillade mig at oplyse, at jeg igaar, da jeg havde læst
Erklæringen, og forinden Hr. Borgmesterens Inserat endnu var trykt,
har tilskrevet Byraadet og anmodet dette om at communicere Sundhedscommissionen: »At den nævnte Grøft udmunder i Bækken oven
for mit Indløb, men at denne Grøft kun yderst sjeldent fører Vand,
og dette kun ved ualmindelig stærkt Regnskyl og stærk Tøbrud, og
at min Ledning er og altid har været indrettet til at aflukke og altid
under saadanne Forhold er bleven aflukket, saa at der derfra ingen
sinde har fundet Forurening Sted for mit Vedkommende. Overho
vedet existerer der vel intet Vandløb, uden at dette optager Veigrøfter. At derimod den nævnte Afløbsrende fra Nielsens og Fleres
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Eiendom som formenes daglig at tilføre min Ledning Spildevand og
Uhumskheder, udmunder nedenfor denne og er ordnet saaledes, at
end ikke en Draabe derfra kan berøre min Ledning«.
Den Grøft, hvorom der er Tale, er ikke Hovedlandeveisgrøften,
hvis Tilløb ogsaa er ført nedenfor Ledningen, men den lille Veigrøft
vest for »Vennelyst«. Denne Feiltagelse og formodentlig den hele
Sag vilde have været forebygget, dersom Sundhedscommissionen
havde givet mig Anledning til at paavise og forklare Sammenhæn
gen.
Jeg haaber, at mine Ærede Kunder og Publikum i det Hele taget
.ville ved denne mig høist ubehagelige Gontrovers være komne til den
Erkjendelse, at den Maade, hvorpaa min Vandledning er bleven om
talt i Byraadet, ikke paa nogensomhelst Maade er begrundet i de vir
kelige Forhold, og at jeg ikke til mit Bryggeri har brugt ureent
Vand; og dette er for mig Hovedsagen.
Aarhuus, d. 7de Juni 1872.

H. Liisberg (A St 7.6.1872).
I Aarhuus Stiftstidende er i 1873 en ledende artikel formentlig af
redaktør Mørk om »Kjørsel i Riis Skov« i anledning af andragende
til byrådet om gennemkørsel i Risskov til hans parcel i Vejlby krat
(A St 5.7.1873).
»Paa Grund af Kjøbet af en anden Ejendom ønsker jeg at sælge
min udenfor Meilgades Port umiddelbart ved Stranden beliggende
Have, med den til samme hørende beplantede Skrænt, grundmuret
Havehus og om ønskes Badehus. Denne Eiendom er ved sin Belig
genhed egnet til Anlæget af en Søbade-Anstalt, da Vandet her er me
get friskt og frit for Tang og har en udmærket Sandbund, og Af
standen fra Byen er ubetydelig.
Den kan kjøbes meget billig, deels af ovennævnte Grund og deels
fordi Bolværket mod Havet gik tabt i Stormfloden den 13.11. f. A.
H. Liisberg« (A St 16.8.1873).
»En Ladning paa ca. 2000 Tdr. Mais (fra Sortehavet) er i disse
Dage ankommet hertil med Skonnertbriggen »Mathilde«, Gapt. Hen
riksen af Troense. Denne Ladning, som er indtagen i London, er ind
ført til det Liisberg & Meisnerske Brænderi, idet denne Kornsort skal
være fortrinlig skikket til Brændeviinsbrænden; dog frembyder den
den Vanskelighed, at der til at male den udfordres særegne franske
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Qværne, hvilke det nævnte store Brænderi, der i det Hele i denne
Sommer undergaar endeel Forandringer, har anskaffet« (A St 28.8.
i873)-

Liisberg anmoder Byrådet om at få gangstien gennem Vejlby krat
spærret. Efter nogen diskussion nedsættes et udvalg. Redaktør Mørk
kommenterer den måde, på hvilken Liisberg havde forgrebet sagens
gang ved i avisen at bekendtgøre gangstiens spærring (A St 3.10.
i873)-

»Det bekjendtgjøres herved, at jeg, ved at indhegne og aflukke
den østlige Deel af min Ejendom i Vejlby Krat, Skovlodden til Matr.
Nr. 5 i Vejlby, har afspærret den gjennem samme førende Fodsti. Derimod har jeg anlagt en ny Fodsti langs det nye Hegn, som saavidt
min Ejendom naaer, staar aaben for Passage af Fodgængere indtil
videre. — I øvrigt forbydes Uvedkommende Adgang til min Ejendom
udenfor den nævnte Fodsti, navnligen til den indhegnede Deel af
samme. Aarhuus, d. 30.9.1873. H. Liisberg« (A St 7.10.1873).
»Idag er det en Mærkedag for et af vore største Fabrik-Etablisse
menter, idet Firmaet H. Liisberg & Meisner for 25 Aar siden aabnede Driften af dets nu saa betydeligt udvidede Bryggeri og Bræn
deri. Som bekjendt blev dette Etablissement i Midten af Trediverne
anlagt af Fabrikant I. P. B. Jensen, efter hvis Fallit i Efteraaret 1847.
det overtoges af et Par af hans Creditorer; disse solgte det efter et
Aars Forløb til d’Hrr. Liisberg & Meisner, der tidligere havde ført en
Produkthandel. I Dagens Anledning har Firmaets nuværende eneste
Indehaver, Raadmand Liisberg, ydet forskjællige Gaver i velgørende
Øjemed« (A St 1.11.1873).
»De til Ligningskommissionen indgivne Klager over Skattened
sættelse beløb sig til 140, der for Størstedelen ere tagne til Følge. Af
større Nedsættelser kan nævnes Raadmand Liisberg fra 80.000 Kr.
til 70.000 kr.« (A St 1.2.1878).
»Efter hvad vi erfare vil Raadmand Liisberg overtage Stillingen
som administrerende Director for den nye jydske Kjøbstad-Creditforening, hvis Hovedkontor til Efteraaret flyttes til Aarhus« (A St
28.5.1878).
»Vognmand Stjær har i disse Dage solgt de ham tilhørende ca. 16
Tdr. udmærket Agerjord paa Aarhuus Mark ved Grenaa Lande
vej til Raadmand, Bryggeriejer Liisberg for 29.000 Kr.« (A St 16.7.
1878).
Indtægt: 80.000 Kr. Skat: 4320 Kr. Sammen med Hans Broge
højeste skatteyder (A St 9.12.1878).
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Liisberg køber maleri af Chr. Blache (A St 13.12.1878).
Liisberg bekoster et par stemmer til Domkirkens orgel og viser her
ved »at have bevaret den Interesse, han tidligere under sit mangeaarige Værgemaal for Kirken har vist den« (A St 21.11.1880).
»Dir. Henius, Aalborg, »De Danske Spritfabrikker«, er i Aarhus for
at forhandle om Køb af Liisberg & Meisner’s Spritfabrik. Efter For
lydende forlanger Liisberg & Meisner i Købesum for Fabrik med Stald,
Pakhuse etc. 450.000 Kr., hvilket synes at være moderat Pris i For
hold til den Tilstand, Fabrikken er i, og det Renomé, dens Fabrikat
nyder . . . ønskeligt, at Aarhus ikke udelukkes fra det store nye Sel
skabs Virksomhed, ligesom det for Selskabet maa være af Betydning
at indlemme en Plads som Aarhus indenfor Omraadet af dets Virk
somhed.
Det naturligste var dog efter vort Skøn, at de enkelte andre gode
Fabrikker, som findes her, ligeledes fik Lejlighed at være med, saafremt de ønsker det« (A St 12.9.1881).
Handelen mellem rådmand Liisberg og »De Danske Spritfabrikker«
er nu i orden. Købesummen for Liisbergs fabrik, stalde, pakhuse
m. v. er 375.000 kr. ... »efter den aim. Mening her, et overord, bil
ligt Køb fra Aktieselskabets Side« (A St 18.9.1881).
På en rejse i Italien i sommeren 1882 blev Liisberg syg og måtte i
Rom underkaste sig en livsfarlig operation. Han blev ført hjem til
Danmark, men kom aldrig mere til kræfter og døde i Århus. I 1876
var han blevet dekoreret med dannebrogsmændenes ridderkors. Et
billede af rådmand H. Liisberg ses i T. Baumgarten: Selskabet Poly
hymnia, 1915, s 70.
»Byggepladser paa Skovvejen til Salg.
Af den Raadmand Liisberg’s Enke tilhørende Toft skraas overfor
Østbanegaarden ved Skovvejen kunne Byggepladser erholdes tilkøbs
paa moderate Vilkaar, man henvende sig paa mit Kontor, Immervad
6. Kjer, Overretssagf« (A St 22.5.1885).
»Fru Liisberg’s Ejendom paa Studsgade (hvor den kommand. Ge
neral boer) er solgt til Vinhandler Boye, Lille Torv, for 30.000 Kr.
Ejendommen overtages til April Flyttedag 1897« (A St 21.10.1896).
»Enkefru Liisberg har til Murermestrene Alfr. Petersen og J- PHansen samt Sagfører Vestergaard solgt 17 1/2 Td. Land mellem
Aldersro og Risskov. Købesummen siges at være 5000 Kr. pr. Td.
Land. Det er Konsortiets Hensigt at udstykke til Villagrunde<< (A St
16.8.1898).
Supplerende oplysninger om H. Liisbergs første og anden hustru:
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Emma Karen Eleonora Lassen, f 9.2.1817 var datter af apoteker i
Ebeltoft, senere gæstgiver i Vejle, Adam Alexander Frederik Lassen
(d 1875) °g hustru Eleonora Sophie Gottschalck (d 1838). Hun var
g i) m købmand P. J. B. Jensen, med hvem hun havde to børn,
der blev opdraget sammen med hendes børn i andet ægteskab. 1.
Niels Alexander Jensen f 24.9.1838, d 20.2.1894, først landmand og
gårdejer, senere fuldmægtig hos stedfaderen og til sidst forretningsfø
rer for De Danske Spritfabrikker i Århus, g 3.11.1878 m Augusta Chri
stine Margrethe Ingerslev, f 4.1.1842, d 18.12.1891, datter af profes
sor, rektor Chr. Ingerslev og Charlotte Phister. 2. Jens Peter Frederik
Jensen f 29.8.1848 (Frits Liisberg Jensen), handelsgartner i Austra
lien, g 1892 m Annie Robinson, datter af kaptajn Robinson i den
engelske flåde.
Lüsbergs anden hustru, Julie Henriette Rosalie Lassen var søster
til hans første kone. (Antoniewitz: Slægten Eilskov, 1940, s 24. Las
sen: Stamtavle over familien Lassen, 1907. Vahl: Stamtavle over . . .
Bering, 1893, s 20).
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Af tallene i margenen angiver det første personens løbenummer; tallet i paren
tes er faderens henholdsvis moderens løbenummer.

Nicolaj Frederik Hersleb Grundtvig
Af F. Elle Jensen
Når man under en gennemgang af papirer fra ældre tid uformodet
støder på en ellers ganske ukendt mand med fornavnene Nicolaj Fre
derik og efternavnet Grundtvig, er man straks klar over, at han på
en eller anden måde må være af samme slægt som salmedigteren. Og
når man nu her får at vide, at han har været fremstillet for politiret
ten, grundet på sin opførsel, kan det måske have sin interesse at få
lidt mere oplyst om, hvem denne Grundtvig var, og hvad der ellers er
at berette om ham. Det er dette, der er forsøgt i det følgende.
Nicolaj Frederik Hersleb Grundtvigs fader, Søren Jacobsen Grundt
vig, var fætter til salmedigteren og født 1766 på Sejrø som søn af
Jørgen Ottesen Grundtvig, der da var præst på øen, men derfra blev
forflyttet til Ledøje. 1789 tog han teologisk embedseksamen, 1793 blev
han præst på Jegindø, hvorfra han 1798 flyttede til Henne og Lønne
og fra dette embede 1811 til Nr. Snede og Ejstrup i Vrads herred1).
Der kan nok ikke være tvivl om, at pastor Grundtvig ved også at
give sin ældste søn (f. 1795) navn efter den højtansete Sjællands
biskop Peder Hersleb (d. 1757) dermed har antydet sine forhåbninger
om en strålende fremtid for ham. Om drengens opvækst ved man
i øvrigt intet, udover at han i 12-13 års alderen ved et ulykkestilfælde
fik et skud hagl i hovedet, som han senere bar ar efter, og som vel
også har indvirket rent psykisk på ham og bidraget til yderligere at
svække hans åndsevner og dømmekraft, der vist ikke har været ret
store i forvejen. At holde ham til bogen kunne der ikke være tale
om, men for resten hører vi ikke noget om, hvad og hvor han har
været, før vi 1821 træffer ham som skytte på Rosenholm, hvortil han
kom efter at have haft pladser på Østergård i Fjellerup og Fævejle
i Trustrup, og hvor hans rang kendetegnes ved, at han delte kam
mer med baron Rosenkrantz’ tjener Granlev. Hvor lang tid han har
været på Rosenholm, og om hans forhold der så længe, kan der heller
ikke fortælles noget; det er først ved høhøstgildet på gården 1821,
han henleder opmærksomheden på sig2).
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D. 20. august 1821 sendte nemlig baron Rosenkrantz3) herreds
foged og birkedommer Reiersen i Randers følgende brev: »En Person
navnlig Frederik Grundtvig, der tjener mig som Skytte, har i Dag for
uden at begaa adskillige Excesser truet og undsagt mig og Forvalter
Tommerup paa Livet samt med skarpladt Gevær eftersøgt sidst
nævnte for at dræbe ham. At Drukkenskab, dels en vis Grad af Ga
lenskab har foraarsaget Grundtvigs frygtelige Adfærd, skulde jeg næ
sten være tilbøjelig til at antage, men med afgørende Vished kan jeg
ikke sige det, da Sagen i det første Øjeblik ikke er blevet mig tilfulde
anskuelig. Imidlertid fordrer den offentlige Sikkerhed, at Personen
berøves sin Frihed, og jeg skulde derfor tillade mig at oversende ham
til Deres Velbaarenhed med tjenstskyldig Anmodning om, at De be
hageligst vilde lade lade ham sikkert anholde og et Forhør optage om
det forefaldne. - Formodentlig vil Forvalter Tommerup kunne have
den Ære endnu i Dag at tale med Deres Velbaarenhed for nærmere
at give Oplysning om Sagen og Vidnerne«.
Naturligvis har herredsfogden ikke undladt at opfylde baronens
ønsker, så Grundtvig blev sat i arrest, til han den følgende dag »uden
Baand og Tvang« fremstilledes for politiretten til afhøring om, hvad
det var, der var sket ved høstgildet hos forpagter Teisen, Rosenholm,
d. 19. og 20. august. Grundtvig forklarede så, at der havde været dans
til henimod morgen, og at han selv, der havde fået for meget at
drikke, var kommet op at slås med en af musikerne, men hvad der i
øvrigt var sket, kunne han ikke erindre; kun huskede han, at han
blev holdt fast og ført til sit kammer af nogle af gildedeltagerne, og
at han undervejs fik et slag i hovedet af forvalter Tommerup, hvad
der både gjorde ham forvirret og rasende. På sit kammer havde han
affyret en pistol med løst krudt ud af vinduet og siden taget et ladt
gevær og var med det gået ned i gården, hvor han havde knust det
mod stenbroen. Men han troede ikke, han havde sigtet på eller und
sagt nogen, da der ingen var, han havde noget udestående med;
skulle han have gjort det, var det sket i beruselse.
Denne fremstilling suppleredes af forvalter Tommerup, der forkla
rede, at han havde set Grundtvig, der var meget oprømt, i slagsmål
med en musiker, hvorfor han blev ført bort, og da han var meget
støjende og ikke ville ind på sit kammer, var det meget muligt, han
ved den lejlighed havde slået ham. Inde i kammeret var der nogle
geværer, som han og hans ledsagere nu ville fjerne, men Grundtvig
havde da truet med en hirschfænger, så de ikke turde afvæbne ham.
Tommerup ville så melde det passerede til baronen, men i det samme
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skød Grundtvig et skud ud gennem vinduet, snappede et gevær og
for ud i gården, hvor han mødte baronen, som han udskældte; om
han sigtede på ham, så han ikke, derimod at han knuste geværet. Si
den løb han op på kammeret og hentede et nyt, med hvilket han
truede med at skyde Tommerup, som han så løb rundt for at finde,
ligesom han sagde, han ville dræbe sig selv. Til sidst gik han igen
op på kammeret, hvor det endelig lykkedes tjeneren og kusken at få
våbnet fra ham og få ham i seng. Her lå han til kl. 4, da han blev
taget i forvaring. Grundtvig og han havde intet udestående med hin
anden. Efter dette dekreterede Reiersen, at da Grundtvig havde
overtrådt loven og forstyrret den offentlige sikkerhed, måtte han, til
sagen var opklaret, belægges med arrest, hvorfor han overgaves til
fangevogteren. Hans signalement var: Middelhøj af vækst, mørkt hår,
brune øjne.
Ved gentagne forhør det følgende par dage blev forskellige andre
festdeltagere afhørt, og alle samstemmede de i, at Grundtvig havde
været helt utilregnelig, og at alle havde været bange for ham. Det
fremgik også af de afgivne forklaringer, at han i det daglige var et
fredeligt og venligt menneske, men når han blev beruset, og det
blev han let, kunne han blive helt anderledes, ligesom han til tider
var forvirret og ikke rigtig i hovedet, især når der var gået ham no
get imod - således nu efter en fejlslagen jagt forud for høstgildet. Musiker Nielsen berettede, at Grundtvig og han havde taget livtag i
spøg, men Grundtvig, der var meget beskænket, havde kastet ham
så hårdt, at han fik et hul i panden. Tjener Granlev fortalte, at
Grundtvig efter at være kommet i seng lå med geværet i armen,
indtil han endelig fik det fra ham.
Hvad videre er sket, ses ikke, men da det af vidneafhøringerne
fremgik, at han ikke kunne være nogen fare for den offentlige sik
kerhed, men kun havde handlet i beruselse og i den forvirrede sinds
tilstand, som han selv tilskrev det gamle vådeskud, er han nok slup
pet med den mindst mulige straf eller kan måske være blevet helt
frikendt. Heller ikke baronen har taget sagen så tungt, thi ellers for
står man ikke, at Grundtvig halvandet år senere kunne have plads
som skytte på Tustrup i Hørning4), der også ejedes af en Rosenkrantz5), thi han ville ganske sikkert ikke have antaget ham uden en
anbefaling fra Rosenholm.
I sin nye plads blev Grundtvig gift, idet han d. 11. februar 1823
i Årslev kirke blev viet til Kirstine Marie Frandsdatter (Behrens?),
der tjente på Tustrup. Fem måneder efter fik de deres første barn (d.
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io. juli); fadderne var to piger og en tjener på gården, desuden en
gårdmand fra Hørning og en husmand fra Årslev. Som gift måtte
han også have egen bolig; den fik han i Gundestrup, og han kaldes
nu »jæger og indsidder«. I denne stilling forblev han i de følgende tre
år, og der foreligger ikke nogen klage over ham, så man må tro, at
han og hans familie har haft det nogenlunde, selv om det naturligvis
kun var ganske jævne kår, den levede under. Det kan derfor kun
have været med tilfredshed, den modtog efterretning om, at pastor
Grundtvig i Nr. Snede ville forsøge at skaffe sin søn en fastere stilling
end den lidet standsmæssige, han for tiden havde.
Det begyndte med, at pastor Grundtvig efter nytår 1826 gjorde
amtsprovst Schmidt i Vær6) opmærksom på, at skolelærer og kirke
sanger Andreas Møller i Ejstrup trængte til afløsning7). Han var nu
blevet 70 år, men var i denne høje alder ikke lidet hengiven til druk
kenskab, så han ikke altid »beobagtede« sit embedes pligter, som
han burde, og ikke med flid tog sig af ungdommens undervisning,
og selv om man bar noget over med ham på grund af hans høje alder,
var der megen misfornøjelse med ham. Af den grund ville man heller
ikke godvillig yde ham hans »ringe Indtægt«, hvilket måske igen
havde indflydelse på hans drikkeri, som gjorde, at man heller ikke
i det private kunne stole på ham. Var det ikke for hans talrige børns
skyld, burde han, mener Grundtvig, afskediges med en lille pension.
Det blev imidlertid ikke nødvendigt at afsætte Møller, thi han
døde allerede d. 15. januar. Foreløbig bestyrede hans søn embedet,
men det var kun midlertidigt, og her mente så Grundtvig, at hans
søn kunne komme i betragtning. D. 23. febr. henvendte han sig til
amtsprovsten om sagen, hvad imidlertid satte denne i en pinlig for
legenhed. Han ville gerne, skriver han til Grundtvig (d. 28. febr.),
gøre ham en tjeneste, men en udnævnelse af den art vil være meget
mod hans overbevisning. Hans søn må først tage undervisning i teori
og praksis hos en seminarieuddannet skolelærer, men da han synes
at være af godmodig natur og har anbefalinger for sædelig vandel,
ligesom han ikke er helt blottet for kundskaber, vil han forhåbentlig
nå sine ønskers mål. Og da vil provsten gerne hjælpe ham ind i en
bedre og roligere stilling end den, han nu har.
Af provstens brev kan man forstå, at det har været en meget stor
misforståelse af Grundtvig at søge lærerembede for sin søn, hvis
skudsmål var, at han ikke var »helt blottet for Kundskaber«. Det
kunne han imidlertid ikke indse, og trods afslaget prøvede han igen,
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men nu på en ny måde ved kun at søge om, at sønnen måtte blive
konstitueret i degnekaldet og først blive fast ansat, når han havde
erhvervet sig fornøden dygtighed og efter 1-1 1/2 års forløb kunne
bestå en prøve i lighed med seminaristernes (d. 13. marts).
Provst Schmidt svarede herpå d. 20. marts, at dette kunne han bil
lige, men konstitutionen måtte være betinget af tilegnelse af så
mange kundskaber, at han (provsten) efter en prøve turde anbe
fale ham til embedet uden at få alt for mange ubehageligheder i den
anledning. Blandt ansøgerne var der nemlig også en student!
Med andre ord et nyt afslag. Men denne gang lykkedes det pa
stor Grundtvig at overvinde provstens store betænkeligheder, så han
d. i. maj indvilgede i, at det ledige embede i Ejstrup midlertidig blev
besat med præstens søn, der derfor blev konstitueret i det under den
nes idelige tilsyn, indtil skoledirektionen eller provsten tog anden be
stemmelse. Betingelsen var dog, at han skulle skaffe sig så mange
kundskaber, at han kunne bestå en prøve ved Lyngby seminarium,
ligesom det forudsattes, at han hele tiden anvendte al flid på ung
dommens undervisning, sådan som loven bød, værdigt forrettede kir
ketjenesten og foregik ældre og yngre med et godt eksempel.
Dermed var alle hindringer fjernet, så Frederik Grundtvig med hu
stru og to børn, »Folk uden for Bondestanden«, som der står i Ejstrup
kirkebogs tilgangsliste, kunne rykke ind i skolen. Spørgsmålet var så
kun, hvordan han klarede arbejdet i den. Herom får vi et begreb gen
nem de konduitelister, præsterne årlig indsendte til skoledirek
tionen (amtsprovsten) om lærernes duelighed8). Den første, for året
1826, stammer fra pastor Grundtvig, der naturligvis gerne ville se sa
gen fra den lyseste side. Der er i Ejstrup, skriver han, konstitueret
en meget godmodig, stille, sædelig og ordentlig mand, som hidindtil
har udvist lyst til større oplysning i sine embedsfag for at blive desto
mere bekvem til at undervise de unge, hvortil han ytrer en slags lyst,
når de kun rettelig ville søge skolen, for hvilken de fik en slags afsmag
i Møllers tid. Indberetningens forsigtige udtryk, der mere handler om
de kundskaber, den nye mand håber at få, end om hans egentlige
kvalifikationer, lader ane, at dem har det skortet på - men det er
jo også en fader, der skriver om sin søn, og som i øvrigt var gået ind
for hans ansættelse.
Pastor Grundtvig døde i januar 1827, så indberetningen for dette
år stammer fra hans eftermand, pastor Barfoed9), der velvilligt skri
ver om lærer Grundtvig, at han udviser yderste flid og føjelighed i
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kirke og skole, og udtrykker håbet om, at han til Mikkelsdag (1828)
måtte kunne få en dimissionsattest fra Lyngby seminarium, thi så
ville han vist kunne blive en duelig lærer.
Barfoed døde 1828 i sit embede og efterfulgtes af E. S. Wolf10), til
1849, provst 1832 for Tyrsting og Vrads herreder. I hans vurdering
af Grundtvig (for 1828) kommer sandheden frem, thi det hedder i
den, at han med al sin gode vilje dog næsten aldeles mangler evne
til at meddele ungdommen de anbefalede kundskaber, men hans op
førsel inden for embedet er upåklagelig. Næste år skriver pastor Wolf,
at han savner mere evner end flid, men at ungdommen har fået
mere ud af hans undervisning end før, og det samme gentages de næ
ste gange, indtil det ender 1833 med oplysning om, at Grundtvig i
erkendelse af sine ringe gaver har lejet en meget duelig person til
at overtage sine timer i skolen.
1833 var biskop Paludan-Müller11) på visitats, og han var ikke
tilfreds med skoleforholdene, hverken i Nr. Snede eller Ejstrup. Begge
steder manglede der læsebøger, og lærerne duede ikke til at forklare
børnene deres lærebøger, så deres religionskundskaber var dårlige.
Bedst var de i Ejstrup, hvilket dog ikke skyldtes Grundtvig, men den
husmand, Peder Larsen Grurup, der nu som hjælpelærer undervi
ste i hans sted og, som biskoppen bemærker, »har nogen forstand i
at katekisere«12).
1839 kom biskoppen igen. Forholdene var imidlertid uændrede, for
så vidt som det praktisk talt var den nu 40-årige Peder Grurup, der
stadig ledede skolen. Provsten roste ham som en brav og duelig
mand, som han var vel tilfreds med, og også biskoppen syntes om ham
og kaldte ham »ganske duelig for en simpel Mand at være«13).
Grundtvig er med andre ord helt gledet ud af billedet som lærer,
svagt begavet, energiløs og uduelig til at undervise, som han var.
Det eneste, han har duet til, har vel været at synge for i kirken, og
det er egentlig mærkeligt, at skoledirektionen ikke forlængst havde
fjernet ham fra hans embede. Når det ikke var sket, kan det kun skyl
des medlidenhed med ham og hans familie, da han utvivlsomt
var ude af stand til at påtage sig noget erhverv.
Men d. 29. april 1844 melder kirkebogen om en ugift kvinde, Kir
sten Rasmusdatter, tjenende i Ejstrup, der har født et barn i dølgs
mål og efter egen tilståelse villet dræbe det. Ved andres mellemkomst
blev hun dog forhindret deri, og hun udlagde da som barnefader den
konstituerede kirkesanger og skolelærer i Ejstrup, Frederik Grundt
vig, der vedkendte sig paterniteten.

Nicolaj Frederik Hersleb Grundtvig

129

Med sin ringe intelligens har den på dette tidspunkt snart halvthundredeårige Grundtvig næppe gjort sig nogen forestilling om, hvad
det, han havde indladt sig på, kunne komme til at betyde for ham.
Men han fik det snart at vide, idet skoledirektionen fandt hans hand
ling så oprørende, at den besluttede nu at afskedige ham, hvad den
kunne gøre rent administrativt, da han ikke var fast ansat, men kon
stitueret i sit embede. Spørgsmålet var imidlertid, om han kunne
slippe så billigt, og om der ikke også skulle anlægges sag imod ham,
fordi han i sin egenskab af kirkesanger, der var en gejstlig stilling,
ved sin adfærd havde givet menigheden et forargeligt eksempel.
Dette spørgsmål forelagde provst Wolf for biskoppen (d. 25. juni);
han svarede dog, at efter hans mening kunne sagen afgøres med af
skedigelse alene14).
At denne udvikling var en katastrofe for Grundtvigs familie, der
nu ville blive sat på gaden, siger sig selv. Derom vidner også det
brev, hans hustru sendte til biskoppen, og hvori hun anråber om nåde
for sin mand. Hans ulykkelige handling vil hun på sine børns og egne
vegne tilgive ham for evigt, og hun tror også, han selv af hjertet
angrer sin synd og af sin himmelske fader vil kunne vente en nådig
dom. Hun bønfalder derfor om, at han må blive i sit embede, thi el
lers vil de falde sognet til byrde, da de ikke formår at arbejde og
har to uopdragne børn hjemme. »Gyd dog et Trøstens og Lindringens
Balsam i mit og vore uskyldige Børns og min faldne Mands af Sorg
beklemte Hjerte og lad ikke Brødet rives ud af vore Munde for hans
Forseelses Skyld!«
Md. Grundtvig har vel næppe selv affattet dette brev, men det
gengiver sikkert nok nogle af de følelser, der må have besjælet
hende. Det har vist også gjort indtryk på biskoppen, for det ses, at
han har forelagt spørgsmålet for kancelliet. Hos dette var der imidler
tid ingen pardon at få; det svarede bare, at man i anledning af
Grundtvigs hustrus henvendelse angående sin mand, der havde ved
kendt sig paterniteten til det ommeldte barn, dags dato (d. 24. ok
tober 1844) havde tilskrevet skoledirektionen, at han var afskediget
uden pension.
Takket være sin moder, der som enke boede i Århus, og måske
også med støtte fra to søstre, den ene er gift med apotekeren i Vester
vig, den anden med præsten i Skærup, blev det ordnet sådan, at
Grundtvig efter sin afskedigelse fik et lille sted med jord tilliggende i
Ejstrup i livsfæste. Men familien kunne ikke klare sig her, og det
varede ikke længe, inden fattigvæsenet måtte træde til15). 1845 fik
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den i rdl. fra det, det må have været som en gave eller almisse, thi
Grundtvig var endnu dengang ikke optaget på forsørgelseslisten. Næ
ste år anbefalede forstanderskabet en ansøgning fra ham til kongen
om »en liden årlig Gratification«, idet det bevidnede, at han var en
meget retskaffen mand, der kun »ved Kabale« var kommet i ulykke,
og henviste til, at han var af svækket helbred, næsten altid syg og
sengeliggende, og som den fattige familiefader, han var, ikke engang
var i stand til at betale det papir, andragendet skulle skrives på. Må
ske det var grunden til, at man sendte det til hans moder i Århus,
for at hun kunne ordne det fornødne og derpå ekspedere det vi
dere.
Ansøgningen førte imidlertid ikke til noget, og følgen blev, at fa
milien nu helt gled over på fattigvæsenet, som sidst i 1844 bevilgede
den 6 tdr. 4 skp. rug og 5 rdl. 7 mk. i understøttelse; fra 1847 er
den normalt opført på fortegnelsen over dem, der modtager fattig
hjælp. 1853 døde md. Grundtvig; i fattigprotokollen noteres i den
anledning navnet på den mand, der har lovet at sørge for hendes be
gravelse. Et års tid endnu synes Grundtvig at have boet hjemme,
hvordan han så ellers er blevet passet, men 1854 anmoder han om
at måtte flytte til Niels Brandstrup i St. Thorslund, idet en anden
mand, Søren Storgaard, indtil videre da vil overtage det sted, han
ellers bebor. Forstanderskabet gav tilladelsen og overlod Niels Brand
strup det Grundtvig tildelte fattigkorn, men stillede den betingelse,
at Grundtvig skulle have ret til, om han ønskede det, ved fæsteårets
udgang at flytte tilbage til sin tidligere bopæl. Dette er dog ikke sket;
Grundtvig, der nu siges at få slagtilfælde, vedblev at bo hos frem
mede; 1859 var hans vært Nis Jensen, Tykskov, der fik 35 rdl. og 4
tdr. rug årlig for at pleje ham. Han døde i860, 65 år gammel, og
skifteprotokollen siger kun om ham, at han var fattiglem, og at han
intet ejede.
Grundtvig havde 6 børn i sit ægteskab, 2 sønner og 4 døtre. Af
sønnerne døde den ældste, der var væver, 1851 »på Sognet«, 28 år
gammel. Han boede hjemme hos forældrene og har vel mentalt slægtet sin fader på. Den yngste søn var snedker, blev mormon og ud
vandrede 1863 til Utah. Pigerne synes det at være gået bedre. Tre
blev gift i København, de to med håndværkere, den tredje med en
hovmester; hvor den fjerde, der blev gift med en handelsmand, boede,
oplyses ikke.
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NOTER OG HENVISNINGER

i. Om de grundtvigske slægtsfor
hold se Hauch-Fausbøll og HjortNielsen: Patriciske Slægter 2, s.
150 ff2. Rougsø m. fl. herreder: Akter i
justits- og offentlige sager 1821.
Heri afskrift af forhør, men in
gen dom (LaVib).
3. Verner Rosenkran tz, Ejer af Ro
senholm 1817-23.
4. Patriciske Slægter 2, s. 162.
5. Holger Rosenkrantz, Ejer af Tustrup 1808-32.
6. H. Christoffer Schmidt, præst i
Vær 1800-48, provst f. Arhus
amts søndre provsti 1812-32,
derefter for Vor-Nim herreder
1832-45. Anset for en dygtig og
punktlig administrator.

7. Århus søndre amtsprovsti: Kor
respondance om skolevæsen (La
Vib).
8. Århus søndre amtsprovsti: Kon
duitelister over degne og skole
lærere.
9. H. P. Barfoed 1827-28.
10. Ejler Sofus Wolf 1828-49, 1832
provst for Tyrsting og Vrads her
reder.
11. Jens Paludan-Müller, biskop over
Århus stift 1830-45.
12. og 13. Århus bispearkiv: Visitatsprotokoller (LaVib).
14. Århus bispearkiv: Indkomne bre
ve fra Vrads herred.
15. Nr. Snede-Ejstrup præstearkiv:
Fattigprotokol (LaVib).

Krigskassen i Stilling sø
Studie i et mindesagn
Af Aage Skjelborg

Den mundtlige folketradition, der knytter sig til historiske personers
skjulte skatte, indtager en central stilling i den folkelige bevidsthed.
I Sigersted på Sjælland gemmer en brønd kong Sigers skatte1), dron
ning Margretes guldfyldte kobberkedel rummes af Gammelstrup å2),
og sagnmindet binder Svend Grathes krigskasse til Gråmosen syd for
Viborg3).
I egnen omkring Stilling sø, Hjelmslev herred, Århus amt, har et
sagn i århundreder sunget op gennem de stedlige slægter, hvis man
skal tro folkeoverleveringen. Også her beskæftiger folketraditionen
sig med en kongelig krigskasse, der under svenskekrigen 1643-45
skulle være sænket i den da isbelagte sø. Ejerretten tilskrives Kri
stian 4, og krigskassen skulle ifølge nutidsoverleveringen have været
henstillet på Skanderborg Slot, hvortil den var blevet bragt sydfra
i de kritiske januardage efter den svenske general og feltmarskal Len
nart Torstenssons indfald i Holsten sidst i december 1643.
For ikke at friste svenskerne yderligere enedes man om at trans
portere krigskassen med sit indhold af joachimsdalere4) til Århus for
om muligt at udskibe den til øerne. Den mundtlige tradition beretter
videre, at danskerne ved Stilling sø blev indhentet af forfølgende
svenske ryttere, der gennem en overløber i Skanderborg havde erfa
ret danskernes hensigt med krigskassen og var sat efter slæden med
egetræskisten. For at unddrage svenskerne kistens indhold, overgav
de danske rostjenesteryttere krigskassen til søens vætte, i hvis vold den
stadig formenes at være5).
Som sagnminde betragtet virker denne nutidsoverlevering allerede
påfaldende ved sin plastiske udformning og den række af enkelt
situationer, den opviser. Den er da også resultatet af en akav sagn
biologisk udviklingsproces, der siden 1890 er forløbet springvis, men
som alligevel i sig rummer enkelte historiske kendsgerninger.
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En af folkemindesamleren Evald Tang Kristensens meddelere, læ
rer Erik Hovgård, Solbjerg, vidste i 1891 at fortælle, at krigskassen
lå i den vestre ende af Solbjerg sø6), og Jens Bæk og Mikkel Han
sen, Lille Tåning, fortalte deres optegner, at man på egnen mente, at
guld og sølv fra Skanderborg Slot var nedlagt i søen under en be
lejringstilstand7).
En tredje af Evald Tang Kristensens meddelere, Rasmine Kirkegaard, Jeksen, berettede om en kiste, der var nedsænket i søen ved
Gram-siden, søens sydvest-bred8).
Disse tre sagnvidnesbyrd, hvoraf navnlig Jens Bæks og Mikkel Han
sens åbenbarer en karakteristisk dialektalt præget jysk sprogtone og
sprogføring, repræsenterer i virkeligheden, hvad der er levnet os af
optegnelser af dette sagnminde og danner dermed et yderst spinkelt
arbejdsgrundlag for en potentiel rekonstruktion af eller tilbageslut
ning til sagnet i en ældre form. Optegner- og indsamlingsarbejdet af
det mundtlige traditionsmateriale er påbegyndt relativt sent, således
at former af sagnet på et ældre udviklingstrin end de tre nævnte
unddrager sig vor umiddelbare iagttagelse og kundskab.
Den præsente version af sagnet er et eksempel på et litterært
sagn alias et skrivebordssagn, der nok påberåber sig visse historiske til
dragelser og begivenheder som forudsætning for sin oprindelse, men
som brudt gennem folkesindets prisme danner et særligt spekter, hvis
dimensioner kun kan indpasses og eksistere i sagnets verden.
Den afdøde redaktør, forfatter og egnshistoriker Johannes Therkelsen, Hørning, har gjort sig til talsmand for den opfattelse af de bag
overleveringen liggende historiske tildragelser, der kommer til orde i
den nyeste version af sagnmindet9).
Johannes Therkelsens kendskab til sin egn og sit sogns historie var
dybtgående og erhvervet et langt liv igennem i nær kontakt med eg
nens almuemiljø. Hans forudsætninger for at have kendt sagnet i
eventuelt andre eksisterende varianter har derfor været de bedst
tænkelige, en antagelse, der må opretholdes, selv om det kun vil være
muligt tilnærmelsesvis at udskille de ældste sagnelementer i konkret
form.
Når den præsente sagnform afviger kendeligt fra optegnelserne
af 1890, skyldes det hovedsagelig en ydre tillempning, der må tilskri
ves Johannes Therkelsen selv, foretaget af denne på basis af tidsrø
vende arkivstudier10).
Udgangspunktet for den kildekritiske analyse af den nutidige
mundtlige overlevering må blive Evald Tang Kristensens optegnel-
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ser fra 1890erne, der som nævnt udgør de ældste former, hvori sag
net er bevaret.
I den ene af disse optegnelser uddyber og supplerer dets hjemmelsmænd Jens Bæk og Mikkel Hansen for så vidt blot lærer Hov
gårds nogenlunde samtidige version af sagnet. Rasmine Kirkegaards
udgave mangler enkeltmotivet med krigskassen, og hverken hun eller
lærer Hovgård synes at have kendt eller interesseret sig for den
mundtlige tradition, der hos Jens Bæk og Mikkel Hansen giver sig
udtryk i formeningen om, at krigskassen eller vognens indhold skulle
stamme fra Skanderborg Slot og være nedsænket i Stilling sø under
en ikke tidsfæstet belejring. Ingen af disse tre varianter nævner
svenskekrigene som tidspunkt for nedsænkningen af krigskassen i
Stilling sø, og denne tidsfæstelse eller forsøg derpå må betragtes som
en relativ sen foreteelse, et enmandsværk, der gør svenskerne en
smule hjemløse i sagnets verden.
Når begivenheden henlægges til Torstensson-fejden beror dette
på, at Kristian 4 efter Johannes Therkelsens formening efter krigen
skulle have rekvireret et anseligt jernvod med kroge hos en smed i
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Skanderborg til brug for en påtænkt voddragning i søen efter krigs
kassen11).
Denne i øvrigt yderst interessante oplysning søges underbygget med
postulatet om, at der skulle være udstedt en regning på fremstillin
gen af jernvoddet. Har regningen nogensinde eksisteret - og det er
tvivlsomt - forefindes den i det mindste ikke blandt de øvrige bilag i
slottets lensregnskaber fra perioden 1643-48. Det var at forvente, at
kongens bestilling på jernnettet gennem lensmanden Laurits Ebbe
sen12) var blevet afgivet til Skanderborgsmeden — vel slottets egen
smed Frantz Pederssøn - i form af et åbent brev eller missive, men et
sådant ses ikke at være udstedt og tilgået lensmanden13).
Derimod kan en udgiftspost i slottets lensregnskaber for finansåret
1645-46 med den lakoniske posteringstekst »Given wor smed i Stil
ling for arbejde 4 rdl.« måske have forledt til den mistolkning, at
smedens arbejde, da han var hjemmehørende i Stilling, har bestået i
fremstilling af et jernvod til kongen. Hvori hans arbejde egentlig har
bestået, fremgår ikke umiddelbart af regnskabs-kvittansen, hvorfor
der naturligvis er råderum for adskillige tankelege, men det er vel
tænkeligt, at han har udført en reparation på slottet14). Om denne
smed i øvrigt er identisk med slotssmeden Frantz Pederssøn vides
ikke. Krigskassens indhold15) angives at repræsentere en sum på
40.000 rdl. Som kilde henvises til »gamle krigsregnskaber«10).
Af de bevarede militærregnskaber er de vigtigste kilder til denne
krigs historie generalkrigskommissær Knud Ulfeld til Svendstrups
kommissariatregnskaber. Knud Ulfeld bestred fra 1639 og til 1646
stillingen som generalkrigskommissarius for den såkaldte unionsstyrke,
en hvervet hær af fodfolk og rytteri, der var oprettet i 1638 som værn
mod fjendtligt indfald ved Danmarks sydgrænse17). I egenskab af
indehaver af denne stilling påhvilede det Knud Ulfeld at forvalte de
pekuniære midler, som de hvervede tropper gjorde krav på. Denne
hærstyrke blev aflønnet med penge, der stammede fra unionsskatterne
af Danmark og Norge, og transporten af disse penge fandt sted en
gang om måneden, hvor hærens løn skulle udbetales på mønstrings
pladserne i Sønderjylland og Nordtyskland18). Denne månedsløn an
drog ca. 20.000 rdl. i møntet sølv, der blev transporteret på lejede
vogne fra herredsskel til herredsskel under ledsagelse af kommissarieskriveren Johan Wessling eller af en af Kristian 4’s egne skri
vere9).
Den sidste pengeafsendelse, inden Torstensson den 23. december
overskred Elben, afgik den 17. december fra København20) og havde
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som rejsemål Haderslev. Den ses at være afviklet som efterbetaling af
sold til de hvervede afdelinger, hvoraf størsteparten primo december
var blevet forlagt til Jylland, Fyn og Sjælland, mens denne unions
styrke tidligere havde ligget i lejr midtvejs mellem Hamborg og Glück
stadt21). Det må derfor med rimelighed antages, at en mønstrings
kasse med uudbetalt sold ikke kan have befundet sig i det sydlige
Jylland i dagene efter den 22. december 1643. Regnskaberne viser
tydeligt, at pengene allerede da var gået i leje tropper nes lommer.
Mens det ikke af de bevarede kommissariatregnskaber og diverse
militærregnskaber fremgår, at en dansk landekiste - en sådan havde
fast stade i Viborg - eller mønstringskasse skulle være ført til Skan
derborg først i januar 1644, røber beretningen om transporten af
krigskassen til Århus og det mislykkede forsøg på udskibning til Sjæl
land af denne en umiskendelig lighed med den skæbne, der overgik
5000 rdl. af lensindtægterne fra Ålborghus, da lensmanden Gunde
Lange forsøgte at udvirke en hurtig afsendelse af lensindkomsterne
til øerne pr. skib. Når dette forehavende slog fejl, skyldes det, at der
i dagene omkring midten af januar 1644 rasede en veritabel snestorm,
»en flyvende storm med modvind, frost og sne«, der umuliggjorde
ikke blot afsendelsen af pengene til Sjælland, men også adeliges, bor
geres og bønders flugt for svenskerne fra den jyske halvø. Lensman
den lod derfor pengene nedgrave i slottets have, hvor den svenske
oberst Helmuth Wrangel, der opholdt sig hos byens borgmester Chri
sten van Ginckel, hurtigt fandt frem til pengenes skjulested ved
hjælp af sine svenske sporhunde. Pengenes tilstedeværelse i slotshaven
var blevet røbet af en overløber22).
En lignende skæbne blev under Trediveårskrigen jyske adeliges og
borgeres gods og formue til del.
Vejle by og omegn led især under Den kejserlige Fejde et anseligt
tab af både indbyggere og deres formuer, som de fleste havde ned
gravet eller nedsænket i vandløb og brønde23).
I 1644 udskar svenskerne en mindre sø på hovedgården Grundets
mark24). Fjendernes formodning om, at der var nedsænket kost
barheder i søen, kan næppe tænkes at have bygget på mundsvejr og
løs tale. Man iværksætter ikke et ingeniørarbejde af et omfang som
dette og udskærer en sø, hvis man ikke mener at sidde inde med sikre
vidnesbyrd. Det var ikke ualmindeligt, at folk angav hinandens
skjulesteder for rede penge eller sølvtøj, og den mulighed lader sig
ikke afvise, at en overløber også her har drevet sit skyggespil25).
Kilderne melder desværre intet om udfaldet af forsøget.
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Polakkerne udførte med forbilledlig omhu det samme kunststykke
under deres ophold i Vejle i 1659. Polakkerne vidste god besked med
befolkningens tilbøjelighed til at nedsænke og deponere kostbarheder
og personlige ejendele, der var indesluttede i vandtætte beholdere
eller kedler med tilloddet låg, i søer og fjorde med stillestående vand.
En polsk adelsmand, Jan Pasek, deltog i 1659 i et polsk hjælpe
kontingent til Danmark, efter at Karl 10 Gustav i august 1658 havde
rettet en pludselig og overraskende offensiv mod landet. I sine erin
dringer tegner han et tydeligt billede, der er farvet af hans eget sla
viske temperament, af datidens Danmark. Under et ophold i Ebel
toft noterer han sig følgende som øjenvidne til et mindre søslag mel
lem hollandske og svenske skibe:
»Først da de - indbyggerne - så de brændende skibe, begyndte de
at gemme deres kostbarheder i vandet. Havet er nemlig deres sikreste
skjulested for alt muligt, ikke blot for levnedsmidler, men også for
klæder, sølvtøj og penge. De nedsænker disse ting, når de vil, og tager
dem op, når de vil, og de bærer sig forstandigt ad. Karrene, hvori de
gemmer disse sager, er så forsynligt indrettede, at intet ødelægges el
ler bliver fugtigt. Desuden skjuler de deres ejendele på sådanne ste
der, hvor havet ikke kaster dem op igen, f. eks. i havne, fjorde og
deslige«.
Polakkerne i Vejle har vel i dette tilfælde benyttet sig af en lig
nende viden som Jan Paseks. Om resultatet af deres bestræbelser har
været positivt vides ikke26).
Disse eksempler er imidlertid for traditionsforskeren yderst oply
sende og fortæller lidt om de fremgangsmåder, landets fjender øvede
for at komme i besiddelse af de kostbarheder, der var blevet nedsæn
ket i søer og vandløb og om de midler, folk tog i anvendelse for at
redde gods og formue for den første plyndring.
Det er begivenheder af den art, der har givet frugtbar grobund
for sagn. At svenskerne og polakkerne har praktiseret en lignende
fremgangsmåde andre steder på den jyske halvø, hvor de lokale
topografiske forhold har været særlig gunstige, er en tanke, det lig
ger snublende nær at fostre27).
Den handling, de danske rostjenesteryttere ved Stilling sø ifølge
den mundtlige overlevering skred til ved at nedsænke krigskassen i
søen, var altså gængs praksis, der under svenskekrigene herhjemme
byggede på hævdvundne traditioner. Desværre er godtagelsen af
denne handling en dubiøs hypotese, da beretningen om krigskassens
opbevaring på Skanderborg Slot ikke synes at kunne indfri de krav
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til virkeligheden, man nødvendigvis må stille. Beretningen har sin
pendant i et sagn fra Nustrup sogn i Sønderjylland, ifølge hvilket
den danske krigskasse, som befandt sig på Gram Slot, skulle være
nedsænket i et mindre vandhul ved en å nord for Skjoldager, da
polakkerne og svenskerne i 1613 (!) førte krig på egnen28). Når bort
ses fra årstallet, der er indfældet på et sent tidspunkt i sagnets ud
viklingsforløb og derfor er mindre væsentligt i denne forbindelse, er
selve hovedmomentet med krigskassen på slottet og dens senere ned
sænkning i en sø sjælen i begge sagn og fællestræk for begge overle
veringer.
Det drejer sig antagelig her om nogle tyske vandresagn med histo
risk hjemmel, der har bidt sig fast i det sønderjyske sogn. Ikke langt
fra byen Krone i det tyske landskab Posen ligger på bunden af en sø
en vogn, der som en del af en pengetransport gik gennem søens is
under franskmændenes tilbagetog gennem Tyskland fra Rusland i
vinteren 1812. Rygtet sagde, at vognen medførte en fransk krigs
kasse, og ved Dettingen i Spessart skjulte englænderne under Den
prøjsiske Syvårskrig en del pengetønder og fustager i en mose på eg
nen29).
Havde man på lensmandens ordre ladet en pengekiste eller møn
stringskasse fragte fra Skanderborg til Århus og, da dette forehavende
ikke lod sig gennemføre, i stedet nedsænke i Stilling sø, ville man have
forventet en beretning om kalamiteten fra Laurits Ebbesens side i
lighed med den, lensmanden på Ålborghus afgav i sine lensregn
skaber.
Tingbøger er altid en vigtig og betydningsfuld kilde, når efterkrigstilstande skal belyses. Desværre eksisterer der ingen sådanne fra
herrederne omkring Skanderborg, hverken fra krigen 1627-29 eller
fra krigen 1643-45. Det skanderborgske distrikts birk er først opret
tet 1719, og fra de foregående jurisdiktioner, Skanderup og Tvilum
birk, haves først tingbøger fra henholdsvis 1662 og 1683.
Det manglende tingbogsmateriale erstattes dog delvis af en række
tingsvidner i slottets lensregnskaber fra perioden 1646-48.
Ved ting på slottet den 17. oktober 1646 efterlyses bortkommet
rørligt gods og andet slotsinventar, der var bortrøvet af svenskerne
og »af onde mennesker bortranet«. Intetsteds nævnes dog i tingsvid
nernes både livfulde og malende beskrivelser tabet af en bortkommet
landekiste fra rigets jyske provins eller af slottets egen lenskiste30).
Sammenfattende kan derfor siges, at en konnektering den mundt
lige nutidsoverlevering om krigskassen i Stilling sø og det bevarede
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kildestof fra Torstensson-fejden imellem opviser iøjnefaldende uover
ensstemmelser. Disse uoverensstemmelser er især udprægede, hvad
henførelse af sagnet i tid angår. At kilderne bevarer en hartad
hårdnakket tavshed om begivenheden kan naturligvis ikke tages til
udtryk for, at denne aldrig har fundet sted i virkeligheden, men den
udviser, når den opløses i primfaktorer, en ikke ringe lighed med
begivenheder, der bevisligt har fundet sted andre steder i Jylland
under de to svenskekrige.
Det præsente litterære sagnvidnesbyrd er et konglomerat af alle
disse forskellige tildragelser, der ikke er samtidige.
Det mislykkede forsøg på at udskibe lensindtægterne fra Ålborghus
til øerne i januar 1644, det mundtlige sønderjyske traditionsvidnes
byrd om den danske krigskasse på Gram Slot, udskæringerne af søen
på Grundet mark i 1644 og 1659 og de mundtlige overleveringer,
der er knyttet til to midtjyske søer, hvor rester af rustvogne er kon
stateret, danner nogle af det litterære sagns bærende grundpiller.
Fund af svenske mønter i den ene af disse søer lader formode, at
det drejer sig om vogntræn, der er gået tabt på de ofte farefulde vin
terrejser under en af svenskekrigene31-32).
Kristian 4’s formodede hensigt med fremstillingen af et jernnet til
voddragning efter krigskassen lyder logisk besnærende set på bag
grund af de bestræbelser af lignende art, som Kristian 1 udfoldede
under sin korte regeringstid i Sverige 1457-63. Han anvendte en til
formålet engageret troldkvinde, og han søgte bl. a. i Mälaren ved
Stockholm efter skjulte kostbarheder, som rygtet fortalte, at hans
forgænger på den svenske tronstol Karl 2 havde ladet nedsænke i
søen33).
Overleveringen ranker sig med en yppig frodighed om den sagn
kære kong Kristian 4’s person, der næsten med en naturlovs nød
vendighed samler sagn om sig. Men vi er i overleveringens, ikke i
historiens og virkelighedens verden.
Anlægger man det samme kritiske syn på de ældst kendte og der
med pålideligste optegnelser af sagnmindet, har man straks mere
fast historisk grund under fødderne.
En undersøgelse af de pågældende meddeleres miljø og sociale
forudsætninger med funktionalistiske aspekter ville måske have været
at foretrække, men den formenes i dette tilfælde rent undtagelsesvis
ikke at kunne lede undersøgelsens endelige resultat i gunstigere ret
ning.
Den ariadne-tråd, der synes at lede ud af folkefantasiens labyrint,
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kan være spundet af omstændigheder omkring en tildragelse, der har
fundet sted under Torstensson-fejden, og som er overleveret nutiden
i form af en mindre passus i en synsforretning over Skanderborg
Slots tilstand efter denne krigs afslutning den 9. november 164534).
I slottets skriverstue opbevaredes foruden diverse andet inventar
en gammel malmlysestage, en faikonet og fragmenter af en anden
faikonet35). Dette inventar var ifølge beretningen sunket (eller ble
vet sænket) i Morsøe - Mossø. Inventaret var på det tidspunkt, sy
net fandt sted, endnu ikke fundet, og vurderingsvidnernes hjemmelmænd anså det for uvist, om inventaret kunne bjerges fra søens
bund.
At dette er sønavnet Mossø og ikke ønavnet Mors (Morsø) fremgår
af det faktum, at man har vanskeligt ved at forklare og forestille sig,
hvad en ældre malmlysestage og et par falkonetter fra Skanderborg
Slot har haft at gøre på øen Mors i Limfjorden.
Den nævnte passus lyder in extenso: »Berettis at werre siuncken i
Morsøe«. Godtages den sidstnævnte tolkning af stednavnet alligevel,
må præpositionen i tolkes som på, men da Mors ikke rummer eller
har rummet større moser eller søer, ville dette ingen mening give.
Såvel kildens hjemsted som teksten tyder på, at det må være Mossø,
kilden nævner. Mossø skrives 1581 Mors 5036). En skrivemåde som
denne med r kan være betinget af, at et r foran s i dialekten i reg
len ikke udtales. En udtale Måsø kan man have tolket som en gen
givelse af en form Morsø^1).
Verbalformen synke, i perfektum participium i ældre dansk siun
cken, kan forstås henholdsvis derhen, at det enten som transitivt
verbum betyder sænket, eller at det intransitivt får betydningen sun
ket. Hvilken af disse to betydninger, der ligger i participiet, som det
anvendes i synsforretningens akter, kan ikke sluttes ud fra kilden al
ene. Det sandsynligste er vel, at det skal forstås som sunket, altså i
den intransitive betydning af verbet. Da tolkningen af stednavnet og
verbet aldeles står og falder med en filologisk identifikation, må det
følgelig bero på en meningssag, hvad man godtager af de to betyd
ninger af verbet.
De omstændigheder, hvorunder malmlysestagen og falkonetterne
er gået tabt i søen - der foreligger intet senere skriftligt vidnesbyrd
om et bjergningsforsøg - kan der kun gisnes om. Det alternativ, der
kan komme i betragtning, er, at transporten af inventaret fra slottet
enten er sket på slæde i vinterperioden, eller at slotsinventaret har
været fragtet pr. båd. I det ene tilfælde kan de have udgjort en min-
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dre bestanddel af andet slotsinventar, som man har villet bringe i
sikkerhed for svenskernes idelige efterstræbelser, og som af en eller
anden uvis årsag ikke figurerer i synsforretningen som bortkommet
gods. I det andet tilfælde kan falkonetterne have udgjort en båds be
væbning - måske slotsbådens - mens malmlysestagen kan have tjent
et praktisk formål. Da et blot tilnærmelsesvis sikkert valg mellem disse
alternativer synes at ligge uden for mulighedernes grænse, nødes man
til at afvente resultaterne af en kommende undersøgelse af Mossø.
Konsekvensen heraf bliver, enten man hælder til den ene eller til
den anden af disse anskuelser, at et samtids rygte efter al sandsynlig
hed danner de historiske forudsætninger, som sagnet i den form,
hvori det kendes i de tre nævnte optegnelser fra 1890erne, skylder sin
opståen.
Som spredningscenter for dette vandresagn må angives egnen om
kring den nærliggende Mossø, og et af de karakteristiske og stereotype
skattesagn med et mindre mytisk islæt mangler da heller ikke her:
»Der var engang nogle fiskere fra Emborg, som havde hørt, at der
var en kiste ude i Mos sø. De besluttede da at drage kisten op. En
dag, da de var ude at drage vod, fik de fat i den. Ingen måtte tale,
inden de fik den i båden. Men som de står og haler i kisten, får
de en stor sort hane at se på enden af den. Den ene af mændene si
ger da: »Nu har jeg aldrig set så stor en hane«. I det samme sank
kisten til bunds, og ingen har set den siden«39).
Den tavshed, man inden for folketroens gebet måtte iagttage under
optagning af skjulte skatte, indgår i dette sagn som mytisk motiv og
tema. Skjulte skatte, der var nedgravet i jorden, opfattede folketroen
som værende naturvætternes ejendom, når ofring af en sort hane, en
orm eller en mus havde fundet sted. Offerdyret repræsenterede såle
des skattens vogter40).
Motivet med den sorte hane er i Mossø-sagnet opstået ved en
sammenblanding af to forskellige enkeltmotiver, af søvættemotivet,
hvor vætten udelukkende må overlistes ved tavshed, og af temaet med
offerdyret, der ofte forekommer ved højplyndringer41). Det indsam
lede traditionsmateriale opviser i det mindste intet eksempel på, at
folketroen også kendte til, at nedsænkning af skatte i søer efterfulgtes
af en rituel drukning af et offerdyr. De synshallucinationer, som skat
tens vogter gerne narrer skattejægerne med, er derimod fælles for
begge motiv-typer og ikke sekundære42).
Det afgørende er imidlertid, at sagnet fra Mossø trods sin episke
forklædning indeslutter en fast historisk kerne. Det senere indkorpo-
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Pyntefad af messing med tværmål 39 cm. (Nürnberger-arbejde fra Renæssan
cen). Indskriftringen med renæssancemajuskler gentager fem gange: HILFF
GOT AVS NOT. I fadets midte to havfruer i profil. Formentlig identisk med
det ene af de to messingfade, der angives at være opfisket af Stilling sø 1860-62.
Frederik Vil’s samling, Nationalmuseet.
(Foto: Nationalmuseet.)
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rerede vandresagnsmotiv med forsøg på hævning af kisten skylder
sagnets episke love sin eksistens og udformning. At det skulle være
den blotte og skinbarlige tilfældighed, der har ført et færdigt vandresagn til egnen omkring Mossø og stedfæstet det der, er vanskeligt
at tro.
Mikkel Hansen, Jens Bæk, Erik Hovgård og Rasmine Kirkegaard
har næppe været ganske uvidende om eksistensen af denne mundt
lige tradition, der verserede i et nabosogn i samme herred. Da disse
meddelere tillige har befattet sig med sagn, der omhandler penge
kister og krigskasser, må det antages, at disse enkeltmotiver er blevet
indfældet i den oprindelige mundtlige tradition i de pågældende
meddeleres levetid43) 44).
Sagnets urform må have haft det oprindelige træk med det sunkne
slotsinventar i Mossø, der atter havde samtidsrygtet som basis. Sand
synligheden taler for, at Mossø-sagnet er vandret fra sin egn til Stil
lingegnen i slutningen af forrige århundrede. Om denne sprednings
proces også har været reversibel, ligger det uden for denne afhand
lings rammer at tage stilling til.
Sagnets tilknytning til Stilling sø, hvor det har hjemstavns ret,
kunne bero på fundet af to renæssance-pyntefade af messing, hvor
af kun det ene er bevaret45). Fundets proveniens angives at være
Horsens-egnen, og fadet er overgået til Nationalmuseet fra Frederik
Vil’s samling efter kongens død i 186346).
Selv om der ikke kan føres noget direkte bevis for, at pyntefadet er
opfisket af Stilling sø, støttes en sådan antagelse dog kraftigt af for
fatteren Johannes Therkelsens opgivelser vedrørende fundet af to
messingfade - fejlagtigt antaget for romanske dåbsfade - ifølge hvilke
en fisker med et par års mellemrum skulle have fået begge fade i sit
vod37). At kun det ene fad er bevaret kunne skyldes, at kongen, til
hvem fadene måske er afleveret direkte, har anvendt det ene pyntefad
som foræring og skænket det bort.
Renæssance-fadets tilvirkningstid muliggør en fastsættelse af en
terminus post qvem for dets nedsænkning i søen, når en tilstrækkelig
margin for fejlvurdering indrømmes, nemlig o. 1550.
Man kan ikke frigøre sig fra den tanke, at messingfadene kan
være deponeret i Stilling sø under Trediveårskrigen sammen med
andet inventar. Om pyntefadet i virkeligheden stammer fra Skander
borg Slot kan man naturligvis ikke have nogen afgørende mening
om. De bevarede inventarlister kender ikke til pyntefade af messing.
Når fundet af messingfadene alligevel ikke erindres og vinder ind-
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pas i den stedlige mundtlige tradition, har det sin rod i den stærke
omdannelse og episke omformning, som et mindesagns substans er
underkastet. I en optegnelse fra ca. 1900 er messingfadene blevet til
en døbefont og har indarbejdet sig i en aprioristisk verserende lokal
tradition om en sunken kirke på bunden af Solbjerg sø48).
Evald Tang Kristensens fire meddelere har måske nok alle haft
kendskab til dette fund i søen, der er blevet gjort blot 30 år før op
tegnelserne i 1890 fandt sted, men at ville præcisere, at overleverin
gen skulle være opstået udelukkende med fundene i søen som sit
egentlige og eneste ophav, ville være at drage disse traditionsbæreres
pålidelighed unødigt i tvivl. Det må påpeges, at Mikkel Hansens og
Jens Bæks sagnvidnesbyrd - når fejlkilderne bortelimineres - bærer
prægnans af de hjemmehørendes dybe føling med den stedlige
mundtlige folketradition, et faktum, der øger værdien af disse sagn
vidnesbyrd i betydelig grad.
Johannes Therkelsens folkenovelle, der bygger på disse optegnel
ser er et smukt eksempel på boglig frembringelses overgang på folke
munde49). Den danner grundlaget for hans lærde spekulationer og
refleksioner, der udgør skabelonen, hvorom det litterære er formet.
Den skylder ønsket om at ville erkende de potentielle hændelser på
egnen omkring Torstenssons indfald i Jylland i 1644 sin fødsel.
Det, der gør sagnet levedygtigt, således som det kan høres på egnen
den dag i dag, er dels den besnærende logik, hvormed det er formet
af folkesindet og dels den tilpasning til den ydre virkelighed, det rø
ber.
En ikke uvæsentlig betydning for sagnets trivsel i dets reinkarne
rede embryonale status har besættelsestidspsykosen haft. Som psykolo
gisk og biologisk fænomen, mangfoldigt nuanceret, rigt facetteret og
vanskelig at definere som den er, har den mere end andre sjælelige
faktorer og rationaliteter været bestemmende for sagnets udvikling.
Den manifesterede sig på talrige måder under og efter den tyske be
sættelse af landet og kan spores i næsten alle former for åndskultur,
fra mundtlig overlevering til det mest subtile litterære produkt.
De her behandlede ældste belæg på vage sagnminder fra Hjelmslev
herred er i besiddelse af en historisk vederhæftighed, der ikke kan
drages i tvivl. Deres stærke afdrift fra den historiske virkelighed be
rettiger da heller ikke til at forvise dem til usandsynlighedernes over
drev.
Når disse mindesagn ikke desto mindre fremtræder for nutiden i
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ændret skikkelse, har det sin årsag i, at folketraditionen har en sær
lig opfattelse af, hvad der er historisk sandhed.
Traditionen er genlyden i folket af hændelser i en forudgående tid,
og som historisk kilde bør den ikke føre en armodig tilværelse som
skifting i historiens fadebur, men respekteres som det, den nu en
gang er sat til at være.
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Anders Andersen 1888-1963
Efter et par ugers sygdom afgik inspektør, fhv. kustode Anders An
dersen den 26. januar 1963 ved døden.
Anders Andersen var, efter i sine yngre år at have virket som land
mand, gartner og vognmand, i over 30 år knyttet til Øm Kloster Mu
seum; fra 1931 som museets kustode, og siden han i 1959 på grund af
alder fratrådte denne stilling, som tilsynsførende inspektør ved museet.
Foruden at varetage museets drift på forbilledlig måde har Anders
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Andersen deltaget i alle udgravningskampagner på Øm Klosters tomt
i trediverne og fyrrerne, ja han har så godt som ene mand udgravet
klostrets hospitalskirkegård. Efter at have opmålt og kortlagt kirke
gården, behandlede Anders Andersen udgravningens resultater i en
artikel i Historisk Samfunds Arbog for 1938.
Anders Andersen var med til at oprette Skanderborg Museums
forening, og var medlem af dennes bestyrelse til sin død.
Sammen med Chr. Holtet foretog han adskillige arkæologiske ud
gravninger på Himmelbjergegnen, bl. a. af galgebakken i GI. Ry.
Anders Andersens trofasthed mod den livsgeming, han havde valgt,
var enestående. Da Øm Kloster i årene under den sidste verdenskrig
truedes med lukning og forfald på grund af det svigtende besøgstal,
forblev han på sin post, og skønt en overgang ulønnet, holdt han det
hele foretagende ved magt, indtil der på anden måde kunne skaffes
midler til driften. For sin store indsats i Øm Kloster belønnedes An
ders Andersen i 1961 med ridderkorset.
For de mange mennesker, der i årenes løb har mødt Anders An
dersen i og udenfor museet, vil han nok først og fremmest stå som
fortælleren. For en mesterfortæller var han. Med sit tørre lune og sin
smukke østjyske dialekt forstod han mundtligt at berette om sin hjem
stavns historie og folkeminder. Hans hukommelse var grænseløs, hans
fond af viden på disse områder uudtømmeligt. Hans fortællemåde var
personlig og særpræget, i slægt med Blichers og Anton Bemtsens.
Anders Andersen var den sidste af pionererne omkring skabelsen af
Øm-museet, og han var een af de sidste af en sjælden type mænd. På
een gang videnskabsmand og almuesmand i dette ords allerbedste be
tydning, altid, i alle livets forhold, fast forankret i sin hjemegn og
dens folk.
Anders Andersen efterlader sig et dybt savn og en tom plads blandt
sine mange venner.
Holger G. Nielsen.

Lektor Jens Clausen 1894-1963
Jens Clausen - med C, således skrev han sig, når ikke ministeriet med
formalistisk pindehuggeri krævede en underskrift med K-, fordi der
stod Klausen på dåbsattesten, men når man er vestjyde, ynder man
ikke udenforståendes indgreb på det personlige område.
Jens Christian Clausen var født i Fly den 10. februar 1894 som
ældste søn af gårdejer Claus Clausen og hustru Maren (f. Johansen),
men allerede i foråret samme år flyttede familien til Vestergård i
Vrove, hvor de yngre otte søskende blev født. Jens var tidlig interes
seret i at tilegne sig viden, læste i femårsalderen bøger, aviser og alt
hvad han kunne få fat i, men måtte i øvrigt som alle drenge på den tid
tage fat med i arbejdet både i gård og mark. I skolen, hos den kendte
lærer Peder Daugbjerg, var han en særdeles interesseret elev. Sigurd
Daugbjerg meddeler mig: »Ham sad jeg på skolebænk med i bog
stavelig forstand, for der var plads til ca. seks bagdele på hver af de
lange bænke, tømret sammen med den skrå, sortmalede bordplade.
... Vi bestilte noget . . . Jens var noget af en mønsterelev, en knøv og
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dygtig dreng, som jeg både beundrede og var en smule skinsyg på,
fordi han var så pæn og nydelig i tøjet og skrev pænere tal og bog
staver end vi andre, og altid kunne lektien til fuldkommenhed«. Efter
konfirmationen fortsatte han ved landbruget hjemme, men i vinteren
1911-12 fik læselysten overhånd. Jeg citerer igen Sigurd Daugbjerg:
»Jeg husker tydeligt den aften Klaus Vestergård kom om til skolen,
vistnok indbudt af far, for at snakke om, hvad Jens skulle sættes til.
De drøftede det en hel aften. Far opfordrede indtrængende Klaus til
at lade Jens komme til bogen, for han havde mere end almindelig
gode evner for at lære. Det blev det jo da også til«. Han fik under
visning hos præsten, pastor Mogensen, i engelsk, tysk og matematik
og kom i februar 1912 ind som elev på »Kornmod« i Silkeborg, hvor
fra han i sommeren 1913 fik præliminæreksamen. Derefter var sigtet
taget, og 1915 blev han student fra Døckers kursus i København på
den klassiske linie og med det mål for øje at blive præst. Han be
gyndte også på det teologiske studium og tog hebraikum 1916, men
brød så af. På det tidspunkt, vel nok ved en eller anden forelæsning
i historie, blev vi bekendte og gode venner for livet. Han har aldrig
omtalt, hvorfor han skiftede studium, men han bevarede sin interesse
for religiøse emner og valgte ved siden af hovedfaget historie det da
ret nye fag kristendomskundskab som andet fag. Han havde som de
fleste studenter på den tid - uden at de tog skade deraf - lejligheds
vis arbejde af den ene eller anden art, det sidste års tid før eksamen
således på Stednavneudvalget, og jeg mindes endnu fra dengang det
dybe indtryk, man fik af hans velsignede ro og sindige væsen.
Efter at Clausen havde bestået eksamen (sommeren 1922) og fået
pædagogikum til side, var han fortsat knyttet som medarbejder til
Stednavneudvalget, men allerede 1924 søgte han ind ved skolen og
blev - efter i sommerferien at have hjemført frøken Ellen som frue
i hjemmet - ved det nye skoleårs begyndelse ansat som adjunkt ved
Aarhus Katedralskole, samtidig med at skolen fik en ny rektor, C. L.
Christiansen. Her faldt Clausens livsgerning som lærer, gennem alle
årene først og fremmest som historielærer. Faget havde altid haft hans
store interesse, og såvel gennem sin undervisning som gennem sit hi
storiske forfatterskab og den tilgrundliggende forskning skabte han
respekt for sit arbejde. Det var altid solidt og vel underbygget, hvad
Clausen sagde og skrev. Derfor blev der også - uden at han selv no
gensinde higede derefter, for han havde altid en sund portion inerti,
der først måtte overvindes - sendt bud efter ham til flere og store op
gaver.
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Hans første publikation var dog, om end også den skyldtes en op
fordring, en bog skrevet con amore, nemlig bogen om »Dynæs«, med
undertitlen »Ridderborg og Digterbolig«, skildrende Dynæsborgens
historie fra 1 3ootallet og tidernes gang på halvøen til og med Skjoldborgperioden. Arbejdet viste ham som en grundig forsker, men også
som en skribent, der kunne læses af lægmand. Det var derfor naturligt,
at man indfangede ham i det store fællesforetagende om udgivelse
af en Arhus bys historie. Her blev han i 1936 sekretær, og i værket
»Aarhus gennem Tiderne« har Clausen efter mit skøn skrevet den
værdifuldeste afhandling vi har om nogen dansk bys økonomiske ud
vikling og indre styre. Fremstillingen af økonomien føres op til 1843
og af bystyret til 1837, og disse meget omfattende afsnit udgør hoved
parten af værkets første to bind; i 4. bind har han sammen med Jo
han Richter givet en samlet oversigt over nutidstilstanden. Denne be
drift førte igen til, at han blev knyttet til kredsen omkring det histo
riske amtssamfund, først som bestyrelsesmedlem, dernæst fra 1942 som
redaktør af årbogen og fra 1952 til 1957 som formand for Historisk
Samfund for Arhus Stift, hvor han gennem årene udførte et stort og
uegennyttigt arbejde, lige som han (1945) kom ind i forretningsud
valget og en årrække var regnskabsfører for det nyoprettede Erhvervs
arkiv og igen nogle år senere (1956) i det nye Byhistorisk Udvalg i
Arhus. Som man ser blev der trukket store veksler på hans viden og
arbejdskraft i gamle som nye institutioner, og overalt var han skattet
som den sindige og solide rådgiver.
Men Jens Clausen var også pædagog. Han talte ganske vist ikke
meget om den side af sin virksomhed, vel fordi den forløb tilfredsstil
lende for alle parter og uden bryderier. Men interessen for ungdom
men var levende til hver en tid, hvad hans pædagogiske forfatterskab
bevidner. I 1941 udgav han sammen med Sven Gabrielsen en lære
bog i Danmarks Historie 1864-1940, og nogle år senere (1944-46)
alene en Nordens Historie i 3 bind, beregnet for gymnasier og semi
narier, og endelig førte hans dybe interesse for fredssagen - i forbin
delse med oprettelsen af den nye forsøgslinie ved Aarhus Katedral
skole (Unesco-undervisningen) - ham til at skrive en oversigt »Folk
og fred gennem 3000 år« (1955). Hele denne virksomhed førte ham
ind i adskillige pædagogiske tillidshverv. Han var en årrække (194255) medlem af kommissionen til afholdelse af studentereksamen for
privatister fra Jylland og Fyn, var lærer ved Danmarks Lærerfore
nings årskursus i Arhus og blev også bedt om at assistere som under
visningsassistent ved universitetet i historie.
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Ud over alle disse gøremål i skolens og opdragelsens tjeneste og
dyrkningen af faget på bred front, videnskabeligt, men også populært,
fik Clausen tid til at skrive talrige småafhandlinger (fx. i Skivebogen
og Historisk Samfund for Århus Stifts årbøger) og mange aviskro
nikker (især i Aarhuus Stiftstidende), omhandlende mange emner,
men dog især historiske. Det kan undre, når man nu ser tilbage på
hans gerning, at han fik tid til alt dette. Man skulle tro, at han måtte
have haft travlt. Men Clausen havde nemmet den gamle regel om
festina lente, den som Grundtvig oversatte ved far-i-mag. Når man
mødte Clausen så var det den legemliggjorte ro og ligevægt, man
mødte. Der var intet jag, ingen nervøs muskelbevægelse at spore, intet
overdrevent ord der kunne antyde spænding eller irritation, men højst
en lille, ironisk-stilfærdig replik. Og måske kunne en og anden, som
ikke kendte ham nærmere, få indtryk af en kølig, noget negativ na
tur, fordi han ofte »underdrev« et problem, men det var nu det
skjold, der værnede om i virkeligheden meget dybe følelser. Jens
Clausen var min gode ven fra ungdomsårene, og den der har kendt
ham i gode og onde dage vil med mig bevidne, at han bar tilskikkel
serne, de opløftende som de nedtrykkende, med denne urokkelige og
tillidvækkende ro, der kendetegner et ædelt sind og et tilforladeligt
menneske.
Peter Skautrup.

Historisk Samfund 1962-63
Det forløbne år omfattede 9 arrangementer, nemlig 5 udflugter, 3
foredrag og 1 filmaften. Torsdag den 7. juni var der aftentur til
Nørreris, hvor formanden ved voldstedet og den berømte, gamle eg
fortalte om Niels Ebbesens tilknytning til stedet. Eftermiddags- og af
tenturen gik lørdag den 30. juni til Mols og Helgenæs. Her blev Posekær Stenhus (runddysse) præsenteret af museumsinspektør Gunner
Rasmussen; ved Dragsmur gennemgik formanden Olaf Ryes tilbage
tog i 1849, og i Helgenæs kirke talte arkivar Peder Jensen om Marsk
Stig-sagnene. Vejret var ikke alt for velvilligt; men det lykkedes dog
på trods heraf en lille dristig skare at bestige Ellemandsbjerget. En
eftermiddagstur lørdag den 25. august havde Rosenholm til mål.
Lensbaron Holger Rosenkrantz gennemgik selv slottet, og der var
desuden lejlighed til for interesserede at se Arild Rosenkrantz’ male
rier og det i rullestuen nyindrettede museum med fund fra oprens
ningen af voldgraven for et par år siden. Ved kaffebordet i Hornslet
fortalte amanuensis A. Krarup Mogensen om slægten Rosenkrantz.
Søndag den 9. september gik heldagsturen ad snørklede veje til Vi
borg. I Hammel og Hjermind kirker talte Gunner Rasmussen, der
også tog sig af runestenen i præstegårdshaven; samme sted berettede
Peder Jensen om H. G. Andersens besøg hos sognets berømteste præst,
Hans Bjerregaard, og formanden om Bjerregaard som plantnings
mand og bøndernes vejleder. Ved Bruunshåb-fabrikkerne gav for
manden en skildring af den store Bruun-slægts indsats i dansk er
hvervs- og kulturliv, og i Asmild gennemgik Gunner Rasmussen tu
rens tredie og mest spændende kirke. I Viborg var overbibliotekar
Åge Bonde og museumsinspektør Harald Ditzel værter ved et besøg i
Skovgaard-museet og en kort byvandring, og mange benyttede des
uden lejligheden til et gensyn med domkirken. Et planlagt ophold ved
Lyshøj måtte opgives på grund af vedholdende regn, og Peder Jen
sen måtte derfor gemme sit lille Blicher-foredrag til Sjørslev kirke, der
var sidste station med Gunner Rasmussen som foreviser. Udflugtssæ
sonen afsluttedes lørdag den 6. oktober med et besøg på Silkeborg
Museum.
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Filmaftenen, torsdag den 15. november, indledte vintersæsonen.
Der vistes to film: »Spor i lyngen« (om den jyske hede) og »Limfjor
den«, instrueret af to af dansk films kendteste unge: Knud Leif Thom
sen og Henning Carlsen. Tirsdag den 4. december holdt museumsdi
rektør, dr. phil. Helge Søgaard et lysbilledforedrag: »Billeder og pro
blemer fra tre jyske stiftsbyer«. Med grundlag i en række nyoptagne
farvebilleder fremdroges en række karakteristiske træk af de tre byer
Århus, Viborg og Ribes historiske arkitektur. Om et besøg, han i no
vember 1962 havde foretaget på et belgisk cistercienserkloster, for
talte museumsleder ved Øm Kloster Museum Holger G. Nielsen
torsdag den 28. februar 1963. Foredraget var ledsaget af lysbilleder
og musikdemonstration. Torsdag den 28. marts sluttede året med
generalforsamlingen. De afgående bestyrelsesmedlemmer: overlærer
N. Gjesing, Skanderborg, apoteker Adam Helms, Horsens, museums
inspektør Gunner Rasmussen og formanden blev alle genvalgte. Efter
kaffebordet fortalte forfatteren August F. Schmidt »Fra Århusegnens
gamle landsbyer«.
Der er til arbejdet som sædvanlig modtaget tilskud fra Undervis
ningsministeriet, Skanderborg og Århus amter, købstadkommuner, en
kelte sognekommuner og private. Historisk Samfund bringer sin hjer
teligste tak for disse tilskud, og det takker lige så hjerteligt alle, der
ved medlemsskab støtter årbogen eller deltager i og medvirker ved
møder og udflugter.
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Lewerckhuusen, Hedvig
37
- Pouline 37

Levin, modehandler 35
- frk. modehandlerinde 35
- A., boghandler 35
Liisberg, Anna 93
- Caspar Ernst Hartmann
(I) 85, 91
- Gaspar Ernst Hartmann
(H) 85, 91
- Christen Thomsen, vægter
88
- Dorothea Marie 93
- Hans Laurits Hendrik
Bering, købmand 98-99,
103-14, 117, 119-21
- Helene Marie 82, 90
- Henrich Carl (I), drejer
mester 82-84, 86
- Henrich Carl (II) 82, 91
- Henrik Carl, købmand
98-106, 108
- Henrikke Christensdatter
97
- Ida Hedvig Kirstine 98,
105
- Jens, drejermester 8788, 93-97
- Johannes (I), drejerme
ster 82-83, 85-88, 9295, 97
- Johannes (II) 93
- Laurs, murermester 82,
84, 86, 88-90, 99, 105
- Laurs, slægten 79
- Laurs Nielsen, drejer
mester 79, 81-84, 88
- Magdalene 84
- Mariane Werner 97-98
- Niels, præst 82-86
- Niels Carl, drejermester
88, 91-93
- Peder Laurits Bering,
major 98
- Peder Skriver 91
- Rasmus 83
- Thomas 91
Lillienskjold, H. C., herreds
foged 104
Lind, kobbersmedemester
105
Lorentzen, D. A., forvalter
74
Loria, Laura Dorthea
Juliane 18
- William, restauratør 18
Lund, Niels, bogtrykker
87, 95
Lunn, P. I. J., justitsråd
113, 115, 117-18
Lystager, provisor 97
Lønborg, jomfru 84
Løvgren, madam 31

IS?
»Ma Svottes« 72-73
Mackeprang, M., museums
direktør 76
Madsen, P., murermester
89
- Rasmus, bonde i Skovby
67
Madvig, J. N., professor
29, 31, in
Malling, N., købmand 109
Margrethe, dronning 132
Marstrand, Wilhelm, kunst
maler 18
Mehl, E., cand, pharm. 30
Meisner, Emma 32
- Peter, købmand 99, 103,
106-08, no-11, 119-21
Meyer, blikkenslager 35
- Marie Cathrine Helene 7
Michaelsen, Johan, lærer
10, 30, 33, 35
Miller, J. P., teaterdirektør
31, 35
Mogensen, præst 150
- A. Krarup, amanuensis
153
Mohr, Ove, gårdejer 74
Molrup, frøken 38
»Morten Snedker« 76
Mortensen Jens, bonde i
Skovby 67
Mouridsen, Niels, godsejer
73
Møller, købmand 35
- Andreas, skolelærer 12627
- Kr. F., boghandler 22
- Maria 77
- W., smakkekasserer 11,
31, 34
Mørk, J. M., redaktør 103,
108, 113-14, 119-20

Nellemann-Andersen, A. H.,
lektor 86
Neumann, C., kunstmaler
28, 39
Nielsdatter, Karen 79, 83
Nielsen, murersvend 117—
18
- musiker 125
- smed 31
- Christen, præst 76
- Frands 79, 83
- Holger, E., museumsleder
148, 154
- Jens 79, 83
- Jørgen, politimester 92,
106, 108
- K., murermester 113
- Kristen 73

158
Nielsen, Lass 79, 83
- Laurids, bonde i Skovby
73
- Peder 79, 83
- Peder, bonde i Skovby
67
- Rasmus, fuldmægtig 24,
29
Nors, O. H., prokurator
112-13
Nybroe, J., købmand 99100

Odense, Christian J., foto
graf 17
Olsen, Alida Sophie Theo
dora 91-92
- Anna, se Liisberg
Ostenfeld, Hans, gårdejer
74
Otterstrøm, Chr., bankkas
serer 34, 108

Packness, Anna Sofie Laurberg 98, 101-02
- Ida, se Hjorhøj
Paludan-Miiller, Jens, bi
skop 128
Pape, overlærer 30
Pallesen-Rode, urmager
34-35
Pasek, Jan, polsk adelsmand
137
Pedersdatter, Anne, tjene
stepige 70, 72
- Bodil Marie 96
- Maren, tjenestepige 94
Pedersen, Niels 88
- Thyge, gårdejer 62-63
Pederssøn, Frantz, smed
135
»Per Høne« 21, 38
Petersen, bøssemager 94
- Alfr., murermester 121
- Anders, gårdejer 49
- Michael, former 60-61
Petri, lods 31, 36
Phister, Charlotte 122
Ploug, Carl, politiker 111
Pontoppidan, Ludvig 84

Qvistgaard, J. C., adjunkt
106
»Rabalder-Krause«, maler
14
Rasmusdatter, Kirsten 128
Rasmussen, kancelliråd 34
- C., hospitalsforstander
94

Personregister
Rasmussen, Gunner, kst. mu
seumsdirektør 6, 29, 40,
153-54
- Hans, bonde i Skovby
67
- Jens, murersvend 90
- Jens, bonde i Skovby 67
- Margrethe, se Winther
- Mogens 79, 81
- P., husmand 63
- Peder, tømrer 96
- Rasmus, bonde i Skovby
67
Ree 108
- skræder 37-38
- Hartvig Philip, købmand
36
- Maria 36
Reenberg, Friderich, major
79, 81
Reiersen, herredsfoged
124-25
Richter, Johan, kontorchef
6, 151
Ring, N. A., købmand 103
Ring & Jørgensen, købmænd
102-03
Robinson, kaptajn 122
- Annie 122
Rosenberg, H., murersvend
90
Rosenkrantz, slægten 153
- Arild, kunstmaler 153
- Holger, godsejer 125
- Holger, lensbaron 153
- Th., kaptajn 74
- Verner, baron 123-24
Rugaard, madam 100
Rye, Olaf, general 153
»Røde Dreis« (Andreas)
31
Røgind, købmand 86
Røse, J. F. W., købmand
35
Raae, præst 111
- Hans Frederik, købmand
17
Schaldemose, adjunkt 29
Schandorff, Hendrik, køb
mand 13, 30
Schmidt, Aug. F., forfatter
6, 67, 154
- H. Christoffer, provst
126-27
Schmidten, U. C. von, borg
mester in, 118
Schmidts Efterflgr., F. W.
63
Schnell, Johannes Thomasen, købmand 84, 91
- Kirsten Thomasdatter 83

Scholten, R. von, politi
mester 110
Schur, J. W. 63
Schwedler, madam 106
Schönberg, kaptajn 37
Scytte, alterdegn 35
Secher, Weinholt, købmand
11
Seest, M., fabrikant 17
Seiersen, købmand 32
Selbmann 88
Severin, Th. F., købmand
92
»Sidseli Jawntyk« 9
Siger, konge 132
Simonsen, Anders, bonde i
Skovby 67
- Mads, bonde i Skovby 67
- Niels, kunstmaler 14
Sivelykke, kunsthandler 26,
29
Skautrup, Peter, professor
152
Skibbye 34
Skiøring, Christen 79, 81
Skjelborg, Aage, stud, theol,
og mag. 132
Skjørring, kapelmester 35
Skovby, Harald, købmand
113
Skovløber, Simon Jensen,
bonde i Skovby 67
Slettebo, Jørgen, museums
inspektør 38
Smidt, C. M., arkitekt 4344, 48, 50-52, 54, 56-58
Soetmann, overkrigskom
missær 106
Spardahl, kunsthandler
28
»Spjat-Cecilie« 20, 38
Spliid, C. P. W., købmand
112
Staun, J. C. 103
Steen, Chresten (I), godsejer
73
- Christen (II), godsejer 73
- Else Knudsdatter 73
- Knud, godsejer 73
Steenstrup, løjtnant 32
Steinbrenner, C., arkitekt
in
Stellfeldt, skomagerdreng
35
- Fr., fabrikant 103, 108
Stig, marsk 153
Stjær, vognmand 120
Stobberup, Chr., murer
mester 83
Storgaard, Søren 130
Studsgaard, F. C., præst
94, 98
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Støckel, Johan, stadstambour 34
Svane, skibskaptajn 31
»Svine-Søren« 30
Søgaard, Helge, museums
direktør 154
- Thomas 69
Søltoft, proprietær 74
Sørensen, enkefrue 35
- Anna Cathinka 20
- Johannes, gårdejer 74
- Knud, i Skovby 70
- Peder, skovfoged 78
- Simon, bonde i Skovby
67
- Søren Møller, præst 20

Teisen, forpagter 124
Theilgaard, Chr., snedker
mester 35
Theilmann, præst 29
Therkelsen, Johannes, for
fatter 133-34» 143-44
Thestrup, Rasmus Peder
sen, købmand 7
Thomsen, Carl, hospitals
forstander 30
- Johannes, købmand 82
- Knud, filminstruktør 154
- Niels, provst 76
Thustrup, Peder, handels
mand 94
Tommerup, forvalter 124-25

Torstensson, Lennart, gene
ral 132, 135, 139, 144
Troels-Lund, T., historiker
21
Tscheming, A. F., politiker
in
»Tykke-Biilow«, løjtnant
35
Tøiberg, vægter 33

Ulfeld, Knud, generalkrigs
kommissær 135
Valdemar 3, konge 54
Warming, adjunkt 33
Valentin, Augusta Magda
lene 77
Warberg, M., amtsbarber
105
Weilbach, Philip, kunst
historiker 18
Weinschenck, Hans, kondi
tor 34
Weis, Ernst Peter, læge
98-99» 105-06
Werner, se Wærn
Wessling, Johan, kommis
sarieskriver 135
Vestergaard, P. J., sagfører
121
- Klaus, se Clausen
Winther, Ane Marie 74
- Gert, politiker 111

I59
Winther, Margrethe 87, 9394, 96
- Peder, præst 94
Visby, familien 9-10, 19
- Fr., maler og tandlæge 727, 29, 36, 38-40
- Hans Frederik Meyer, se
Visby Fr.
- Hans Jensen, lærer 10
- Helga Laura Louise 40
- Vilhelm Henrik Hahn,
præst 7-10
Visby-Petersen, Thora, for
fatterinde 24
Wistoft, Anton, købmand
17, 35
Wolf, E. S., provst 128-29
»Wolle Matros« 9
Worm, Jens, justitsråd 84
Worså, farver 12, 33
- Jens 12, 33
Wrangel, Helmuth, oberst
136
Wærn, Mariane 88
Wøldike, familien 77
- Peter, amtsforvalter 77
Zorn, Axel 24

Ørum 108
Øtterstrøm, se Otterstrøm
Aae 33

Stedregister
Addit skov 48
Adslev 60
Aldersro (Arhus) 121
Als 38
Anholt 9
Asmild 153
Asmild kloster 98
Atlanterhavet 18
Australien 122

Badstuegade (Arhus) 29
Bager Holles gård (Arhus)
36
Batavia 98
Birk sø 47
Bispetoften (Arhus) 36
Bjerreby 54
Borrebækken (Arhus) 32,
112-115, 117
Borum 78, 111
Breda 98
Brobjerg (Arhus) 82, 86,
94, 96
Broock’s Bay 28
Bruunshåb-fabrikkeme 153
Bækkelund (Arhus) 35
Bøhmen 145
Californien 15
Charlotte Amalia 26, 28
Charlottenborg 24
Christianslyst (Arhus) 111
Christianssted 28
Christiansstolen (Arhus) 33

Danding 63
Danding mark 63
Danmark 16, 19, 98, 121,
135, 137
Dettingen 138
Dragsmur 153
Dybbøl 38
Dynkarken (Arhus) 31
Dynæs 151

Ebeltoft 122, 137
Egå 32
Ejstrup 123, 126-129
Elben 135
Ellemandsbjerget 153
Emborg 43, 48, 141
Emborg vestermark 43, 48,
57
Esbønderup 20
Espergærde 9
Esrom sø 8

Falling kirke 93, 94
Fiskergade (Arhus) 88, 90,
94, 97
Fiskergyde (Arhus) 17
Fiskerhuset (Arhus) 36
Fjellerup 123
Fly 149
Framlev 69
Framlev herred 66, 70, 72,
78
Frederiks allé (Arhus) 13,
30
Frederiksborg slot 14
Frederiksbro (Arhus) 36
Frederiksgade (Arhus) 60,
61, 62, 92, 99, 109
Frederiksport (Arhus) 13,

30
Frederikssted 28
Frue kirke (Arhus) 12, 36,
88, 97
Frue kirkegård (Arhus) 36
Frue kirkeplads (Arhus) 36
Frue kloster (Arhus) 32
Frijsenborg 73
Fuldbro mølle 51, 53, 54
Fullings gæstgivergård (År
hus) 9
Fyn 136, 151
Fævejle 123

Galgebakken (Arhus) 30
Galten 68, 78
Galten smedeskov 68
Gamle by, Den (Arhus) 13,
22, 24, 26, 29, 60, 63, 64
Gammel Ry 148
Gammelstrup 132
Glückstadt 136
Gottorp 146
Gram 133
Gram slot 138, 139
Graven (Arhus) 30, 89
Grenå 74, 84, 86
Grenå landevej 120
Grundet 136, 139
Grønnegade (Arhus) 24, 30
Gråmosen 132
Guatemala 15
Gudensø 47, 48, 54, 55, 57
Gudenå 41-48, 50-52, 54, 57,
58
Guldsmedegade (Arhus)
92
Gundestrup 126

Gurre sø 8
Gylling 84, 85, 86, 88
Gylling præstegård 105
Haderslev 136
Hads herred 94
Haiti 28
Hamburg 18, 136
Hammel 75, 153
Hammershøjs gård (Arhus)
36
Handels- og Søfartsmuseet
24, 26, 39
Harildsted 54
Hasle 81
Havgyden (Arhus) 32
Helgenæs 39, 153
Helgenæs kirke 153
Hellebæk 9
Hem mark 53
Hemstok 78
Henne 123
Herskind 70
Himmelbjergegnen 148
Hjelmslev herred 53, 132,
144
Hjermind 74, 153
Hobro 20
Holme 85, 86
Holme præstegård 83, 86,
91, 97
Holstebro 84
Holsten 132
Hoist’s gård (Arhus) 13
Hornbæk 9
Hornslet 153
Horsens 36, 63, 83, 86, 90,
91, 93, 154
Horsensegnen 143
Horsens fjord 74
Horsens klosterkirke 93
Hotel Jylland (Arhus) 17,
35
Hotel Royal (Arhus) 33,
35, i”
Hotel Skandinavien (Ar
hus) 31,36
Hovedstrup 73
Hundslund 94
Huskjær 54
Hæst 79
Hørning 125, 126, 133
Hørslev bæk 66, 69

Immervad (Arhus) 20,
36, 121
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Italien 121

Jegindø 123
Jeksen 133
Joachimsthal 145
Jolly Hill 28
Jylland 9, 10, 98, 136, 139,
144» 151
Kannikegade (Arhus) 22,
3b34
Karlebo kirke 107
Katarina kirke (Ribe) 84,
85
Kattrup 60, 69
Kiel 18, 99
Kingshill 28
Klostergade (Arhus) 30, 32,
99, 105, 106
Kolding 88, 97
Koldinghus 24
Koldt 60
Kongens Nytorv 14
»Kragereden« (Arhus) 32
Kristinedal 67, 70, 73, 74
Kronborg 24, 26
Krone 138
Kysing Lundgård 65
Kærlighedsstien (Arhus) 35
København 13, 14, 18, 19,
20, 22, 24, 64, 84, 85, 88,
101, 103, 105, 110, 130,
135, 150

Ledøje 123
Lillering skov 78
Lille torv (Arhus) 11, 20,
100, 121
Lille Tåning 133
Limfjorden 140, 154
Lisbjerg 79, 81
London 119
Lundegård 67, 73
Lundgård 67-70, 72-74
Lundgård skov 66
Lyngbygård å 66, 68, 70
Lyngby seminarium 127,
128
Lyshøj 153
Lønne 123
Magens Bay 26
Marcus Bechs gård (Arhus)
22, 29
Marselisborg skov 111
Mejlgade (Arhus) 32, 33,
35, 38, 82, 99, 105-110
Mejlgades port (Arhus)
32, 119
Mexico 15

Mindebroen (Arhus) 32
Mindegade (Arhus) 2, 33, 37
Mindet (Arhus) 31
Mols 31, 74, *53
Mors 140
Mossø 41,42,45,47,48,
51, 53, 54, 55, 57, 58, 140,
141, 143, 146
Mundelstrup 75
Mälaren 139
Møllegyde (Arhus) 87
95
Møllestien (Arhus) 10, 11,
33, 87
Mølleåen (Arhus) 36

New York 19
Nibe 77
Niesky 26, 28
Nordsjælland 7, 9
Nordtyskland 135
Norge 135
Nustrup 138
Nyhavn 14
Nürnberg 93
Nørregade (Arhus) 103,
104, 113
Nørregård 73
Nørrejylland 93, 109
Nørreport (Arhus) 32
Nørrcris 153
Nørre Snede 123, 126, 128

Odder 73
Ormslev 29
Paradisgade (Arhus) 104
Port au Prince 28
Posekær Stenhus 153
Posen 138
Pustervig (Arhus) 82, 84

Randbøldal 146
Randers 8, 37, 38, 94, 99,
100, 124
Rée’s have (Arhus) 36
Rendsborg 10
Ribe 84, 85, 91, 154
Rind 86
Risskov 22, 32, 33, in,
119, 121
Ristrup 81
Rodsteenseje 73
Rolsogård 74
Rom 121
Rosensgade (Arhus)1 33,
84, 90, 96, 105
Rosenholm 123, 124, 131,
153

161
Rougsø m. fl. herreder 131
Rusland 138
Ry 56
Ry mølle 47, 48
Ry møllesø 47
Røses gård (Arhus) 35
Rådhusparken (Århus) 13
Råes gård (Arhus) 17

Salten bæk (Arhus) 33
Salten Langsø 48, 50, 51
Salten å 41, 48, 50, 51, 54,
57
San Francisco 15, 16
St. Clemens bro (Arhus) 30
St. Clemens torv (Arhus)
20, 22, 34, 35
St. Croix 15, 19, 26, 28
St. Nicolaus kilde (Arhus)
34
St. Olufs gyde (Arhus) 32
St. Olufs kirkegård (Arhus)
32, 34
St. Thomas 15, 18, 19, 24,
26, 28, 40
Saxild 85
Schandorffs gård (Arhus)
13, 30
Seem 84, 85
Seest’s gård (Arhus) 17
Sejrø 123
Sigersted 132
Silkeborg C2, 150
Silkeborg landevej 69, 75
Silkeborg museum 60, 63,
153
Sjelle 72, 76
Sjælland 103, 107, 123,
132, 136
Sjørslev kirke 153
Skagen 22, 23, 24, 40
Skanderborg 132, 135, 136,
138, 154
Skanderborg ryttergods 67
Skanderborg slot 73, 132,
133, 134, 137, 140, M3,
145, 146
Skanderup-Tvilum birk
13Ö
Skansen (Arhus) 32, 34
Skern 8
Skivnolme 75, 76
Skiviiolme kirkegård 72
Skjoldager 130
SkoIcbakken (Arhus) 31,
34
Skolegade (Arhus) 32, 34,
<>9> 90, 94, 95, 105
Skolegyde (Århus) 11,29,
31, 34
Skovby 66, 67, 69-78

i62
Skovbygård 73
Skovby kirke 68, 77
Skovby krat 66
Skovby mark 69
Skovby møllegård 68
Skovby station 75
Skovlund (Sande, Tikøb) 8
Skovvangsvej (Arhus) 22
Skovvejen (Arhus) in, 121
Skærup 129
Slesvig 97
Slotsgaden (Kolding) 97
Snodstrup kirke 103
Snævringen (Arhus) 32
Solbjerg 133
Solbjergsø 133, 144
Solebæks å 53, 57
Sortehavet 119
Spessart 138
Stillehavskysten 15
Stilling 135
Stillingegnen 143
Stilling sø 132, 134, 137,
138, 142, 143
Stockholm 139
Store Thorslund 130
Store torv (Arhus) 17, 22,
27, 29, 35, 37
Storring 69
Strandvejen (Arhus) 34
Studsgade (Arhus) 35, 86,
89, 90, 104, 113, 121
Studsgades port (Arhus) 17,
96
Svaneapoteket (Arhus)
IOI

Svendstrup 135
Sverige 139
Sukkertoppen 42
Svendborg 74
Svinetorvet (Arhus) 34
Sølebæks å 53, 57
Sønderborg 38
Sønderborg slot 38
Søndergade (Arhus) 20, 30
Sønderjylland 135, 138
Søndre kirkegård (Arhus)
13, 30, 98
Sånde 8
Tangen (Arhus) 32
Tikøb 7, 8, 9
Tindbæk 69
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Tranbjerg 85, 86
Trige kirkegård 38
Trustrup 123
Trøjborg (Arhus) 32, 33
Tulstrupgård 74
Tustrup 125, 131, 145
Tværgade (Arhus) 99
Tykskov 130
Tyrrestrup 74
Tyrsting herred 43, 53, 128
Tyrsting-Vrads herreder
131
Tyskerhavnen (Arhus) 31
Tyskland 138
Tørring mark 54
Tåning 51
Tåning mark 53

Wistofts gård (Arhus) 17,
35
Volden (Arhus) 24, 86, 89
Vor kloster 42, 51, 53, 57
Vor-Nim herreder 131
Vosgård 41, 42, 50-55, 57, 58
Vosgård eng 56, 57
Vosgård å 48, 50, 57
Vrads herred 123, 128, 131
Vrove 149
Vær 126, 131

Ulstrup 74
Ustrup 79
Utah 130

Øm 43, 50, 51
Øm kloster 42, 43, 46, 48,
51, 53-57, 148
Øm kloster museum 147,
154
Øresund 9
Østbanegården (Arhus) 121
Østergård 123

Ved åen (Arhus) 92, 96
Vejlby 120
Vejlby fed 24
Vejlby krat 119,120
Vejle 98, 106, 122, 136, 137
Vejrum 84
Venge 78
Vennelyst (Arhus) 114, 117,
119
Vennelystbækken (Arhus)
*7, 35
Vester allé (Arhus) 87
Vestergade (Arhus) 16, 17,
33, 36, 38, 60, 62, 87, 93,
100-103
Vester Velling 8-11
Vestervig 129
Vestindien 15, 16, 18, 19,
22, 24, 27, 28
Viborg 72, ni, 136, 153,
154
Viborg domkirke 153
Viborg stift 94
Vindum 94
Vingum mark 63
Vissing 50
Vissing GI. kloster 42, 51,
55, 56, 57
Vissing kloster 43, 48, 49,
50, 53, 56
Vissing Sønder 43, 56

Agade (Arhus) 36
Ågerup 10
Alborg 121
Alborghus 136, 138, 139
Alsrodegård 74
Arhus 7, 9, 10, 12, 13, 16,
20, 22, 26, 28, 29, 30, 32,
37, 38, 39, 53, 59, 60, 61,
62, 79, 81-88, 90-96, 98103, 105, 106, 107, 110,
117, 119, 120, 121, 122,
129, 132, 136, 138, 151,
154
Arhus amt 132, 154
Arhus amts søndre provsti
131
Arhusbugten 34, 36
Arhus domkirke 30, 84, 108,
109, 121
Arhusegnen 59, 60
Arhus havn 31,38
Arhus Katedralskole 10,
12, 29, 31, 32, 37, 85, 98,
in, 150, 151
Arhus kirkegård 85
Arhus mark 108, 111, 120
Arhus mølle 30
Arhus stift 85, 131
Arslev 126
Arslev kirke 125

Historisk Samfund for Århus Stift
Driftsregnskab i. januar 1962-28. februar 1963.
Udgifter:
Årbogen 1962:
Forfatterhonorarer ... 1.570,00
Trykning og klicheer . 10.167,97
Redaktion ...................
900,00
-------------- 12.637,97
Forsendelsesudgifter.....................
1.088,09
Porto, telefon, tryksager...............
37*-9°
Bestyrelsesmøder og repr..............
129,16
Dansk hist, fællesfor.......................
191,60
Foredrag ........................................
871,19
Ekskursioner ..................................
404,53
Tab ved kontingentrestancer ....
70,00
Tab ved debitorer.......................
27,00
Hj ej leselskabet ..............................
193,10

Indtægter:
Kontingenter 919 inedl...................
Årbøger, tidligere årgange............
Refunderet porto..........................
Indb. af deltagere i ekskursioner .
Indb. af deltagere ved foredrag . .
Refunderet udlæg..........................
Renteindtægter..............................
Tilskud:
Undervisningsministeriet 1.705,00
Århus byråd .................
400,00
Horsens byråd...............
100,00
Landbosparekassen ....
200,00
Silkeborg byråd.............
50,00
Skanderborg byråd ....
50,00
Øm Kloster Museum . . 1.200,00
Rye sogneråd ...............
75,00
Hammel-Søby-Voldby
sogneråd ...............
7 5,00
Århus amtsråd .............
250,00
Hasle sogneråd................ 50,00
Viby sogneråd..................
10,00
Tvede-Linde sogneråd . 25,00
Skanderborg amtsråd . . 75,00
-----------Driftsunderskud ............................

16.064,54

9.230,00
1.081,80
682,10
286,00
281,00
25,00
91,01

4.265,00
122,63
16.064,54

Status i. marts 1963.
Landbosparekassen, kt. 22.444 ••
Postgiro nr. 77.657........................
Kontingentrestancer.....................
Debitorer........................................
Kassebeholdning............................

3.111,85
8.428,79
1.960,00
202,50
759,99

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie ......... 10.482,06
Formue Vi 62............... 4.103,70
4- Driftsunderskud ....
122,63
------------ 3.981,07

14.463,13

14.463,13

Århus, den 26. marts 1963,
Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebog og bilag.
Århus, den 26. marts 1963,
S. Lauge Jørgensen.

Øm Kloster Museum
Driftsregnskab i. januar til 31. december 1962.
Udgifter:
Honorar til kustode Andersen . . . 1.500,00
Gage til Holger Nielsen ............. 12.848,34
Provision til fru Nielsen............. 2.039,78
Forsikringer og ejendomsskat . . .
293,04
Udvalgets rejse- og repr.-udg. . . .
66,10
Tilskud til administration........... 1.200,00
Tryksager ..................... 5*327,17
4- Overført fra hensætn. 2.000,00
-3-327J7
Vedligeh. af bygn. og anlæg .... 4.039,35
Telefon ...........................................
466,09
Renter til kreditforeningen ....
133,96
Ændring ved billetkontoret.......
1.947,45
Pensionsbidrag .............................. 1.111,05
Annoncer og reklame........
233,95
Driftsoverskud .............................. 6.813,28

Indtægter:
Billetsalg ......................................... 25.792,30
Salg af bøger................................ 5.404,00
Salg af postkort............................
7 *5,30
Renter: sparekassen.....................
1-650,99
Renter: obligationer.....................
675,00
Husleje ........................................... 1.200,00
Kustodens andel af telefon...........
211,62
Kustodens andel af pensionsbidrag
370,35

36.019,56

36.019,56

Status i. januar 1963.
Aktiver:
Landbosparekassen kt. 29.259 . . . 24.067,26
- - 18.746 . . . 8.420,03
- 24.592... 5-791,03
13.500 kr. obligationer ............... 12.104,23
Ejendomme.................................... 43.000,00
Kassebeholdning v. museet.........
200,00

Passiver:
Jydsk Husmandskreditforening . . 2.865,01
Kt. for vedligeh. af bygninger . . . 2.500,00
Formue Vi 1962......... 81.404,26
+ driftsoverskud .... 6.813,28
-------------- 88.217,54

93582,55

93-582,55

Århus, den 10. januar 1963,
Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebøger og bilag.
Århus, den 5. februar 1963,

S. Lauge Jørgensen.

