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Arveprinsesse Carolines Børneasyl
AF EN ÄRHUS-INSTITUTIONS HISTORIE

Af Finn H. Lauridsen

Indledning
Den bevægelse, der i første halvdel af 19. århundrede såvel ude i
Europa som i Danmark førte til oprettelse af talrige småbørnsasyler,
fandt sit grundlag i to forteeiser: tidens stærke interesse for pædago
giske problemer og den voksende industrialismes krav til samfundets
dårligst stillede. Selve ordet asyl - fristed - anvendes i vore dage,
bortset fra de steder, hvor det er bevaret i institutionsnavne, kun i
begrebet »politisk asyl«. Til børneinstitutionerne knyttedes det alle
ede i slutningen af det 18. århundrede, da Louise Scheppler, der
var tjenestepige hos præsten J. F. Oberlin i Steinthal på grænsen
mellem Frankrig og Tyskland, i 1782 i præstegårdsladen åbnede det
første asyl for børn mellem to og syv år1). Egentlige efterlignere fandt
Louise Scheppler ikke; men hvad hun havde tænkt sig, fik et udmær
ket udtryk på dansk grund i planen for fattigvæsenet i København
af i. juli 1799, hvor det i § 75 hed: »For yngre børn under fem år
indrettes, når sådant kan ske, enten i skolebygningerne eller andet
steds, særskilte værelser, hvor et eller flere skikkelige, aldrende fruen
timmere kunne have omsorg for og tilsyn med sådanne børn. Hoved
øj emedet med denne indretning er: at de yngre børn kunne afdrages
fra gadeløben, tidligen vænnes til orden, samt at forældrene, som
gå på dagarbejde eller have husgerning, som hindrer dem fra at passe
små børn, kunne have et sted, hvor de kunne hensætte dem og være
forvissede om, at de have godt tilsyn. Den bestemte og formelige un
dervisning, som gives de ældre børn, finder ikke sted for disse, men
alene sådan anvisning til småt arbejde og nogen kundskab, som for
deres alder kan være passende. Egentlig bliver søgningen hertil for
de yngre børn mere en tilladelse end en pligt; dog må det stå fattig
væsenets direktion frit for at gøre dem til vilkår for almisse eller un-
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derstøtning, når den finder, at børnenes tarv bedre kan fremmes ved
således at søge skolen end ved at være hjemme«.
I denne bestemmelse, der blev gentaget i skoleanordningen for Kø
benhavn af 29. juli 1814, er asyltankens praktiske formål fuldgyldigt
udtalt. Men der kom, bortset fra et par pogeskoler, ikke noget ud af
den2). Den er dog interessant derved, at den i så ringe grad betoner
kundskabsmeddelelsen, det skolemæssige, som ellers mange steder
kom til at spille en alt for dominerende rolle - hovedsagelig fordi
man i virkeligheden ikke havde forudsætninger for at iværksætte an
den beskæftigelse. Men selv med det nyttige og praktiske så klart
fremlagt blev det også i Danmark idealerne, der blev igangsættere.
Ganske vist kunne enhver se, at det asyl, som socialreformatoren og
industrimanden Robert Owen i 1816 havde grundlagt ved sine virk
somheder i New-Lanark i Skotland, medvirkede til at forenkle visse
problemer omkring fabrikkerne, og det samme gjaldt for tilsvarende
indretninger i Holland, Belgien, Frankrig, Østrig og Tyskland. Men
at der på den anden side også var tale om en virkelig interesse for
barnet og dets opdragelse er sikkert nok; mænd som Rousseau, Base
dow og Pestalozzi, franskmand, tysker og schweizer, havde i teori og
praksis vakt og udformet oplysningstidens omfattende debat om de
pædagogiske spørgsmål, og de fik i det 19. århundredes første årtier
en værdig efterfølger i tyskeren Friedrich Fröbel.
Fröbel regnes med rette for den moderne børnehavebevægelses fa
der, og det var da også ham, der knyttede betegnelsen have til småbørnsasylerne. Haver skulle de hedde, fordi børnene der, som planter,
skulle vokse under omhyggelig og kærlig pleje. Før de bragtes under
den regelmæssige skolegangs disciplin, burde de komme ind under
en planmæssig ledelse og under gode sociale påvirkninger; deres na
turlige bevægelsestrang burde ikke spredes for alle vinde, men samles
under interessevækkende opgaver, afpasset efter deres alder og for
bundet med det oplivende moment, der lå i samværet med andre
børn3). På disse grundsætninger arbejder børnehaver den dag i dag;
men de lader sig i bevægelsens oprindelse kun vanskeligt adskille
fra det sociale moment.
Som i Tyskland 50 år før blev det også her i Danmark en kvinde,
der grundlagde eller medvirkede ved grundlæggelsen af de første asy
ler - om end en kvinde af en ganske anden samfundsmæssig posi
tion end tjenestepigen Louise Scheppler, nemlig Christian Frederiks,
den senere Christian VIII’s anden hustru Caroline Amalie. Biografer
har villet se Caroline Amalies store interesse for fattige børn i den
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kendsgerning, at hun ingen selv havde, og det er vel muligt rigtigt
nok; men den må nok også sammenholdes med hendes dybe kristen
tro, som hun i både skrift og tale, ofte i fuldendt gejstlige vendinger,
gav udtryk for. Da Det kvindelige Velgørenheds Selskab i 1828 stif
tede sit asyl, var hun ledende i den forberedende komité, og da hun
netop samme år fik en årlig indtægtsforøgelse på 1.200 rd., fortsatte
hun arbejdet, og resultatet blev året efter endnu et asyl, der endog
kom til at bære hendes eget navn4).
Hvor meget, der i dette pionerarbejde skyldtes prinsessen selv, eller
hvor meget, der skyldtes den stærkt gejstligt prægede kreds omkring
hende, er i denne forbindelse mindre væsentligt. Personligt kendte
hun naturligvis ikke den moder, der måtte forlade sine børn for at
tjene brødet til dem i fremmede huse, ved markarbejdet eller på fa
brikken; men at det var bedre for børnene at tilbringe tiden på et
velordnet asyl frem for at ligge bundet den halve dag i sengen eller
være bedøvet af brændevin - for det var hørt - skulle der ikke meget
til at forstå, heller ikke for en i purpur og fløjl. For Caroline Amalie
blev asylsagen en livslang opgave, og talrige er fortællingerne om
hendes fornøjelige samvær med børnene, der gentog sig helt til hen
des høje alderdom.
De to københavnske asyler fik i tiden frem til århundredskiftet
efterfølgere overalt i Danmark, i hovedstaden selv, i købstæderne og
på landet. De fleste af dem baseredes økonomisk på tilskud fra bor
gerne, der dannede selskaber og årligt indskød større og mindre be
løb. Efterhånden opnåede man også flere steder kommunal støtte, og
mange legater blev skænket til mere specielle formål. Til de tidligste
provinsasyler hører Arveprinsesse Carolines Børneasyl i Århus, der i
1961 kunne fejre sit 125-års jubilæum.

Århusasylet stiftes
Arveprinsessen
Hvordan det gik til, at det blev arveprinsesse Caroline og ikke Caro
line Amalie, der formidlede Århusasylets oprettelse, har det af det
forhåndenværende kildemateriale ikke været muligt at se. Arveprin
sessens arkiv i Rigsarkivet er endnu utilgængeligt. Men da Odense i
1837 fik sit asyl, var det endnu en gang Caroline Amalie, der var
med5). Forklaringen må dog nok søges i det forhold, at arveprinses
sens mand, arveprins Ferdinand, var chef for det dragonregiment,
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der havde til huse i Arhus, og som bar hans navn (Prins Frederik
Ferdinands lette Dragoner).
Prinsesse Caroline blev født 28. oktober 1793 som ældste datter
af daværende kronprins Frederik (Frederik VI) og kronprinsesse
Marie. 1829 blev bun
med prins Ferdinand, der var søn af arve
prins Frederik, hendes faders onkel, halvbroder til Christian VII. Det
var prins Ferdinands ældre broder, Christian Frederik, der 1839 som
den sidste enevældige konge, Christian VIII, efterfulgte Frederik VI.
Arveprinsessen synes at have været en særdeles original personlighed.
Smuk var hun ikke, og hendes ansigt skæmmedes yderligere af spo
rene af en brandulykke, der overgik hende i 1830. Kgl. fuldmægtig
Rasmus Nielsen kalder hende i sine Århuserindringer »inderlig god
og naiv«; det sidste er ud fra en senere tids vurdering6). Hendes
godhed var uomtvistelig - hun var, trods sin fra faderen arvede hårde
talefacon, som hun krydrede med saftige udtryk, overordentlig afholdt
- og hendes naivitet bestod blandt andet i en enestående overbæren
hed med hendes mands letsindigheder, der både dækkede pengesa
ger og erotik. Ved hoffet blev hun med tiden en institution - hun
døde først 1881 - et led, der direkte forbandt det med de gode gamle
dage, da det var kongen og ikke hans ministre, der førte det afgø
rende ord i rigets styre. For hende var det »papas tid«, og det at være
»fra papas tid« var altid en sikker adkomst til hendes yndest. Til
hendes udpræget kongelige slægtsfølelse, som hun også overførte på
Christian IX og hans familie, kom en borgerlig jævnhed, som hun
delte med sin mand, og som ikke mindst københavnerne vidste at
værdsætte. På Hunæus’ berømte maleri »Store Bededagsaften« fra
1862 ses ægteparret promenerende midt blandt det københavnske

Christian IX skal en gang, ifølge generalmajor Holten, have sagt til arveprin
sesse Caroline: »Naturen må have taget fejl af dig; du var bestemt til at være
mand og ikke kvinde«. - »Jeg blev slået af disse ord«, skriver Holten, »fordi
de virkelig indeholdt en stor sandhed. Både hendes karakterstyrke og hendes
hele måde at være på havde langt mere af manden end af kvinden«. A. Schiøtts maleri fra 1854 er kvindeligt nok; men samtidige fotografier af
slører, at det til gengæld kun rummer ringe portrætlighed. Maleren har næn
somt undgået sporene af forbrændingerne fra 1830 i det venlige, lidt tunge
ansigt med de typiske oldenborgøjne.
Litografi af I. W. Tegner efter Schiøtts maleri. Asylet.
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borgerskab, og da koleraen ni år før havde hærget hovedstaden,
vandt de alles hjerter ved som de eneste kongelige at blive i byen7).
Allerede 1810 blev prinsesse Carolines navn for første gang knyttet
til en fattigskole. Den jødiske menighed i København opnåede
Frederik VI’s tilladelse til at kalde den friskole for pigebørn,
man dette år oprettede, »Carolineskolen«8). Ved hendes bryllup den
i. august 1829 søgte en kreds af københavnske borgere gennem en
indsamling at få oprettet et kloster — »Carolineklosteret« — for enker
og døtre af den borgerlige stand. Planen præsenteredes i indbydelsen
i tidens højtsvungne stil således:
»Deres kongelige højheders prins Frederik Ferdinands og prinsesse Carolines
høje formæling den 1. august 1829 gav en ny anledning til en almindelig
glæde hos hele det danske folk, ytret ved hjertelige og festlige tilkendegivelser,
ved velgerninger mod trængende medborgere. Forud forvisset herom, blev af
nogle, kongehus og fædreland hengivne mænd foreslået et varigt minde om
denne lykkelige anledning for folkets almene tilfredshed at grundlægge pa for
mælingsdagen et kloster for enker og døtre af civile og militære embedsmænd,
kunstnere, handelsmænd og andre borgere, ingen klasser i samfundet undtagne
uden dem, for hvem der allerede er eller vil blive særskilte velgørende stiftel
ser«9).

Det blev dog, vel sagtens fordi der ikke kom penge nok ind, aldrig
til noget med »Carolineklosteret«. Man oprettede i stedet et legat
»Caroline-Stiftelsen«, senere »Det til Minde om 1. August 1829 stif
tede Legat for Enker og ugifte Personer af Kvindekønnet af den bor
gerlige Stand«. Legatet eksisterer den dag i dag. Det har en formue
på 174.500 kr. og uddeler livsvarige understøttelser på 80 kr. år
ligt10).
Kontakten med Århus

Tredie gang, arveprinsesse Caroline måtte lægge navn til en social
filantropisk institution, kom hun mere aktivt med — i al fald med sine
penge. Den 19. juni 1836 henvendte biskop Jens Paludan-Müller i
Arhus sig i et brev til en kreds af medborgere og bad dem give
møde den næste dag i bispegården til en forhandling om oprettelse
af et asyl i byen. Han fremhævede de gunstige virkninger, man i Kø
benhavn havde sporet af de to, man der havde, og bad brevmodta
gerne deltage i »indretningens anlæg og ordning efter en plan, der
kan stemme med de lokale omstændigheder«11). Det fremgår ikke af
biskoppens indbydelse, hvem der var ideens ophavsmand; men me
get tyder på, at det var ham selv. I al fald er det ejendommeligt,

Arveprinsesse Carolines Børneasyl

Iß

at han slet ikke nævner arveprinsesse Caroline, hvilket vel ville
have været naturligt, hvis han handlede på en direkte opfordring.
Allerede på mødet 20. juni, der må have bifaldet Paludan-Müllers
plan, er arveprinsessens navn dog sikkert kommet frem i debat
ten. Hvem, der har nævnt det, lader sig ikke se; men at knytte
kongehuset til en velgørende institution var, som det er set ovenfor,
ganske naturligt. Formålet var dobbelt: man placerede institutionen
i et vist plan, og man havde håb om direkte økonomisk støtte. Arve
prinsesse Caroline svigtede ikke sin mands garnisonsby; hun gav ved
skrivelse af 15. juli tilladelse til, at det nye asyl måtte bære hendes
navn, og hun medsendte 550 rd. som bidrag til indretningen og
det første års drift12). 550 rd. var en efter tidens forhold ganske be
tydelig sum, formentlig mere end det dobbelte af, hvad en faglært
arbejder kunne tjene på et år13).

Lokaler og leder
De spørgsmål, der først meldte sig for det udvalg, der kom ud af
mødet hos biskop Paludan-Miiller, var fremskaffelse af egnede lokaler
og af en daglig leder af asylet. Det første synes ikke at have voldt
større besvær. Man lejede sig ind i huset nr. 842 på hjørnet af Frue
Kirkerist og Frue Kirkeplads (senere Frue Kirkeplads 6, nu hjørnet
af pladsen og Kloster Torv, tilhørende A/S Hans Schourup). Ejen
dommen ejedes af købmand Peder Laursen Schmidts enke, Dorothea
Sophie Schmidt, og den årlige leje blev fastsat til 80 rd.14).
Ulige vanskeligere blev det at skaffe en asylmoder (i den ejen
dommelige betegnelse, der anvendtes de fleste steder, og som skyld
tes Caroline Amalie, lå noget af institutionens program: for barnet at
være i hjemmets sted)15). De første ansøgninger blev indkaldt om
trent samtidig med arveprinsessens tilsagn, og der kom i de følgende
måneder mange - omkring 15, hvis de bevarede aktstykker har alle
med. Blandt disse var også en mand, købmand Starke, der vovede en
mundtlig henvendelse til biskoppen, men som i følge hele asylets
idé naturligvis ingen chancer havde16). Ellers var det en broget sam
ling, der mente sig kvalificeret til at lede den kommende »børne
have«. Fælles for de fleste ansøgere var det, at opnåelsen af stillingen
betød en sikring af deres eksistens, en redning fra det fattigvæsen,
som de frygtede, og som flere af dem hastigt gled hen imod. Samme
synspunkt blev gjort gældende af visse af de brave borgere, der i stort
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tal optrådte som anbefalere. For dem talte dog, foruden hjælpsom
hed og åbenbar velvilje, også det forhold, at de ved at skaffe f. eks.
en enke med børn arbejde sparede kæmnerkassen og derved dem
selv for udgifter. Begrebet kvalifikation forekommer nok ind imel
lem i de notater, udvalget har efterladt sig; men nogen helt bestemt
opfattelse af, hvad man ville kræve, havde man ikke. Om forudgå
ende uddannelse for det foreliggende øjemed kunne der i følge hele
kvindens placering i datidens samfund ikke være tale. Derimod var
moralsk vandel og et vist fond af almindelige skolekundskaber, dvs.
læsning, skrivning, regning og bibelhistorie, de faktorer, der måtte
være afgørende for valget.
Blandt de første ansøgere var møllerenken Magdalene H. Bang,
præstedatter fra Ødum, med tre »endnu aldeles uforsørgede børn i
en kummerlig forfatning«, madam Cathrine Christensen, der efter at
have afsat 8 af 10 børn ikke mere fandt virksomhed nok hjemme,
og skipperenken Regine Sophie Kofod med syv »til dels uforsørgede
børn«17). Af disse tre er det så heldigt, at bedømmelsen af de to
sidste er bevaret, hvorved det er muligt at få et indtryk af, hvilke for
udsætninger de kom med.
Om Cathrine Christensen, der var 46 år, fortælles det, at hun ikke
havde gået i skole siden sit 9. år, og at hun i øvrigt nok aldrig havde
været særlig »forfremmet« i skolekundskaber. Ved samtale røbede
hun en god, naturlig forstand og syntes at have en fast og bestemt ka
rakter; men hendes væsen og dannelse var som et tjenestetyendes,
og hun sagde »a« om sig selv. Hun læste temmelig godt, medens hen
des skrivning og bogstavering var mådelig, »rettere sagt slet«. Om
hendes regnefærdighed hed det: »Hun kan ikke regne - kan ikke en
gang den lille tabel - kender kun tal til tusinder. Regningen er så
godt som slet intet hos hende«. »Religionssandheder«, forstandsøvel
ser og geografi lå det lige så dårligt med. Derimod kunne hun
strikning og simpel syning, synge en salmemelodi, og hun havde et
godt syn.
Udtalelsen om madam Kofod, der var 49 år, var lidt bedre. Hun
havde »i sin barndom måske lært noget mere end madan Christensen,
men næppe meget mere«. Hun var i sit væsen og sprog ret dannet;
hun læste godt »og ikke uden sikkerhed og en grad af færdighed«, og
hun var betydelig fastere i retskrivning. I det øvrige stod de nogen
lunde lige, bortset fra at madam Kofod klagede over svækket syn;
hun havde dog briller18).
På det cirkulære, Paludan-Müller sendte ud med præsentation af

To af biskop Jens Paludan-Müllers sønner, historikeren Caspar P.-M. og
digteren Frederik P.-M., blev berømte mænd i dansk åndsliv. Paludan-Müller
kom til Århus i 1830 fra stiftsprovstembedet i Odense, og han blev en meget
anset biskop, selv om en og anden sagde om ham, at han var smålig. St. St.
Blicher, som han vist ellers ikke var alt for velvillig stemt, afviste dette og
kaldte ham upartisk, vakker og human. For asylet var han i dets første ni år
en foretagsom og myndig leder. - Jørgen Roeds billede fra 1845 er et officielt
portræt, malet på bestilling af stiftets præster. Det er uden egentlig karakter
indhold og viser blot den aldrende gejstlige i sin statelige embedsdragt.
Litografi af P. Gemzøe efter Rocds maleri. Asylet.
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supplikantindeme, udtalte de borgere, der i de forløbne fem uger
havde hjulpet ham med arbejdet, sig om disse: By- og rådstueskriver, kancelliråd J. W. Engelsted var stemt for madam Bang, og
det samme var politiassistent Jørgen Nielsen og købmand H. C. Bur
sche. Biskoppen selv og pastor L. W. Grüner stod vaklende mellem
hende og madam Kofod, hvis ansøgning kom, netop som cirkulæ
ret var afsendt. For madam Kofod var købmand C hr. Bang og stiftsfysikus J. W. Jespersen. Den sidste skrev om madam Bang, at han
ikke havde kunnet få nogen sikkerhed for, at hun var ordentlig og
renlig, »og da jeg anser disse to egenskaber for at være af største vig
tighed, tror jeg snarere at måtte stemme for madam Kofod, i hvis
tarvelige våning jeg har forfunden den største orden og renlighed«.
Tobaksfabrikør Th. Funder ville stemme enten for madam Christen
sen eller madam Kofod, men forbeholdt sig sin stilling til den kom
mende generalforsamling. Den sidste i rækken, gartner J. Sjelle}
lagde sin stemme hos madam Christensen, idet han blandt andet
fremhævede hendes muntre, godmodige karakter19).
Det blev imidlertid ingen af de tre første ansøgere, der fik stillin
gen. Kilderne tier om, hvad der er sket; men fra slutningen af sep
tember var endnu et hold med i konkurrencen - hele 11, hvoraf fem
var enker og en noget den gang så sjældent som fraskilt. Af ansøgerne
præsenterede kun tre sig skriftligt, nemlig mæglerenken C. M. Kopperholdz, »Cecilia Thorine, født Miihlertz«, enke efter arbejdsmand
Schmidt, og Johanne Uth, gift med malermester J. P. Uth. Umiddel
bart synes madam Schmidt at have haft mest at byde på. Hendes far
havde været skolelærer, og selv om hun erkendte i flere år ikke at
have øvet sig i læsning, skrivning og regning, så mente hun dog »at
besidde så megen færdighed i disse genstande, som udfordres til at
bestride ganske små børns undervisning«20). Madam Schmidts første
anbefaler var stiftsprovst Mogens Lindhardt, der mærkeligt nok slet
ikke var med i asylarbejdet. Hans anbefaling virker lidt sur, og han
nævnede direkte, at planerne var ham ubekendte21). Om der har
været tale om et modsætningsforhold til biskoppen, således at madam
Schmidt ødelagde sine chancer ved at gå til ham, lader sig ikke kon
statere; nok er det, at hun, på trods af sin efter en nutidig opfattelse
virkelig gode ansøgning, slet ikke blev inddraget i udvalgets overvej
elser.
Afgørelsen blev truffet på et møde 3. oktober, hvor man med 5
stemmer mod 3 (et medlem må have været fraværende) valgte at
ansætte madam Johanne Uth som det kommende asyls første asyl-
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moder. Johanne Uth var født i Arhus 1806 som datter af daglejer
Anders Poulsen og Mette Marie Christensdatter Elkjer22). Hendes
ansøgning var ret kort; men hun påpegede, at hendes mand ville
være i stand til at føre forefaldende regnskaber, og da han var hånd
værker, har udvalget nok fundet ud af, at han også kunne bruges til
meget andet praktisk arbejde, altså som en slags pedel. Det sidste har
nok vejet til for de mænd, der forudså, at asylvirksomheden ville
komme til at omfatte adskilligt mere end blot det at holde bør
nene beskæftigede.
Fra mødet 3. oktober findes i øvrigt et udførligt referat, der præ
senterer sagen, således som den tog sig ud på dette tidspunkt. Det
fremgår heraf, at man havde besluttet at begynde virksomheden 22.
november, arveprins Ferdinands fødselsdag. Til den udvalgte asyl
moder blev man enige om en skriftlig »kommunikation«, der pålagde
hende snarest at foretage en rejse til København for der at gøre sig
bekendt med de eksisterende asylers indretning og funktion. Hun
blev udstyret med behørige anbefalingsskrivelser, og hun skulle så
vidt muligt optegne, hvad hun mente var af interesse. Opholdet fast
satte man til 14 dage, og det måtte være afsluttet inden 1. november.
Til rejsen ville hun modtage 30 rd., der skulle dække både kost, logi
og transport. Selv om beslutningen om denne studierejse vidner om
udvalgets fremsynede ledelse af det forberedende arbejde, er der al
ligevel noget fantastisk i, at man sendte en almuekone afsted, der
ikke til daglig var vant til at sidde ved skrivepulten og i al fald slet
ikke vant til at give sine tanker skriftligt udtryk. Noget fik madam
Uth dog ud af sin tur; der er således næppe tvivl om, at de side 28-29
gengivne skitser med beskrivelse af et asyls indretning skyldes hendes
mand og vel derfor bygger på hendes udkast og notater.
Videre i »kommunikationen« meddelte man hende, at hendes år
lige løn skulle være 80 rd., fri bolig, der også omfattede familien,
4 favne brænde til lejlighed og asyllokaler samt 2 lispund lys og olie
til en lampe. Til asylets renholdelse, inclusive redskaber og sand til
gulvet, fik hun 10 rd. For disse penge skulle hun også vaske hånd
klæder og lommetørklæder, »så ingen ekstra udgift i nogen optæn
kelig henseende herfor påføres asylets kasse«. Skulle børnenes antal
vokse til en sådan størrelse, at det blev nødvendigt at holde en tjene
stepige, kunne hun ligeledes få 10 rd. til denne. Den gensidige opsi
gelsesfrist blev fastsat til V2 år23). Helt sikker på hendes evner for at
klare arbejdet var udvalget ikke, og man overvejede at antage en
timelærer til de fag, der viste sig vanskeligheder med; men nogen
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beslutning i denne henseende tog man ikke. Hendes instruks lovede
politiassistent Jørgen Nielsen at tage sig af sammen med indbydelsen
til de forældre, man oprettede asyl for.
Asylmoderens instruks
Jørgen Nielsen var hurtig, og det var også ved at haste, hvis alt
skulle være parat i x/2 måned senere. Allerede 10. oktober forelå begge
udkast. Instruksen byggede i hovedsagen på de københavnske, som
man havde fået kopier af; men der var selvstændige træk i den, og
der var byttet lidt om på rækkefølgen af de enkelte paragraffer. Først
og fremmest var ordet asyl fjernet - »da de fleste simple folk ikke
kender betydningen heraf og således måske kunne afskrækkes fra at
melde dem«, som Jørgen Nielsen skrev, og han fortsatte: »------ deri
mod finder jeg, at ordet plejeskole mere antyder indretningens øje
med og vil således lettere forstås af almuen«. Det kom han nu ikke
igennem med; andre synes at have foretrukket bevaringsskole; men
det lykkedes kancelliråd Engelsted og læge Jespersen at redde beteg
nelsen asyl, så at der kom til at stå: »------asyl eller bevaringsskole for
små børn«. Ingen af de to nye ord forekommer særlig heldige, og de
fik da heller ingen betydning i tiden fremover. Asyl bruges den dag
i dag.
I instruksens § i opstilledes asylets formål. Det skulle være »at
danne en tilstand, hvor den barnlige natur, overladt til sin egen
uskyldighed og ledet af en kærlighedsfuld og ægte kristelig moder
hånd, kan antage sit første præg«. Doktor Jespersen indvendte hertil,
at man også burde nævne det rent praktiske: at skaffe forældrene
en lettelse; men det kom - og det var rimeligt nok - kun med i ind
bydelsen. § 2 behandlede de menneskelige krav til asylmoderen, der
her kaldtes bestyrerinde - de to betegnelser vekslede i mange år, ind
til den sidste sejrede. Hun måtte ved et kristeligt og sædeligt levned
samt en beskeden og forstandig opførsel søge at vedligeholde det
gode rygte, som var grundlaget for en tilfredsstillende løsning af hen
des opgave. Hun burde være gennemtrængt af den inderligste men
neskekærlighed og »stadigen have for øje, at asylets hensigt ikkun
fuldstændigen kan opnås ved, at der anvendes den størst mulige
opmærksomhed på børnenes opdragelse ved hensigtsmæssigen at for
skaffe dem såvel legemlig som åndelig sysselsættelse samt ved på en
hver måde at bevare dem for hvilkensomhelst udvortes forstyrrende
eller fordærvende indflydelse«.
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Renlighed var en vigtig ting. I § 3 fik bestyrerinden pålagt at
holde lokaler, gård og legeplads rene og ryddelige. »Gaden må også
behørigen renoveres, og sørger hun tillige for, at lokummet ugentlig
renoveres, hvilket sidste dog sker for skolekassens regning«. Dette
punkt misforstod Engelsted. Han havde formentlig overset, at der
stod »sørger----for«, så han foreslog, at man akkorderede med »nat
manden«, hvilket vel også havde været underforstået.
§ 4 fastsatte skoletiden alle søgnedage i vintermånederne (1. oktober-31. marts) fra om morgenen kl. 8 til om aftenen kl. 7, de
øvrige måneder fra 7 morgen til 8 aften. I hele denne tid måtte hun
bestandig være til stede og beskæftige sig med børnene; blev hun
nødt til »et øjeblik at gå bort«, måtte hendes mand eller en anden
voksen tage sig af sagerne. Den interesserede Engelsted havde også
indvendinger mod denne paragraf. Han fandt, at man burde have en
opsamlingstime om morgenen, således at børnene om vinteren kunne
modtages fra kl. 8 og skulle være der inden kl. 9 og om sommeren
tilsvarende kl. 7 og kl. 8; i sidstnævnte årstid var det måske endog
betimeligt at modtage dem fra kl. 6. I det hele taget havde Engel
sted mere opfattelsen af, at det var et »fritidshjem«, man lavede,
således som det også var tænkt i den s. 7 citerede paragraf fra planen
for fattigvæsenet i København af 1799. Han foreslog ligefrem, at
man skulle indskrænke sig til at skrive, at asylet stod åbent til de og
de tider.
§ 5 tog sig af børnenes renlighed og af deres mad. Bestyrerinden
skulle påse, at de om morgenen blev afleveret rene og ordentlige
både på krop og i klæder, og at de havde den fornødne mad med,
nemlig mellemmad til for- og eftermiddag og middagsmad, hvis de
skulle blive hele dagen. Her ville Funder have tilføjet, at hun også
skulle holde dem rene — »ikke blot med opmuntringer og befalinger,
men også med handling«. Det sidste angav Engelsted i detaljer, fordi
han fandt, at det var at formode, »at den af os valgte bestyrerinde
står på et meget lavere trin af dannelse end dem, der forestår asylet
i København«. Han foreskrev derfor, at hun måtte våge over, at bør
nene mødte med hænder og ansigt renvaskede, og hvis de om somme
ren gik barbenede, da også fødderne, samt at deres hår var kæmmet
og hovedet fri for utøj. Blev de snavsede under leg eller ved spis
ning, skulle de straks vaskes, og de ældre måtte her vænnes til at
hjælpe de yngre. Gik de afsides på naturens vegne, måtte man også
her passe på, at de ikke snavsede sig til. Endelig skulle de »tilvænnes«
at holde næsen ren og »tilholdes« så vidt muligt at komme i rent
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linned. Hvad de medbragte i skolen af tøj, mad og håndarbejder
burde have bestemte pladser, og det burde påses, at deres klæder sad
ordentligt, og at der ikke manglede bånd eller knapper. Disse mange
enkeltheder blev i nogen grad imødekommet i instruksens § 9; §5
blev ikke udvidet.
§ 6 og § 7 behandlede liv og helbred. Sundhedstilstanden skulle
vogtes nøje, og børnene sendes hjem ved symptomer på alvorlige
eller smitsomme sygdomme. De måtte ikke i skoletiden forlade sko
lens område, og der måtte passes på, at de hverken i skolestue eller
på legeplads foretog sig noget, hvorved de kunne komme til skade.
Det hørte til asylmoderens opgaver (§ 8) at vinde børnenes ag
telse og kærlighed, så at skolen blev dem et rart opholdssted. Hun
skulle derfor omgås dem med megen sindighed, godmodighed og ven
lighed, men dog stadig søge at forbinde leg og munterhed med den
fornødne alvor og bestemthed. Deres lege måtte ikke »udarte til vild
hed og usædelighed« (§ 10).
Instruksen bruger bestandig ordet skole om asylet, og at man vir
kelig tænkte sig at kunne holde skole med i al fald nogle af de 2-7
årige børn, og hvad man egentlig regnede med at kunne beskæftige
dem med, afspejles i dens længste paragraf, § 11. Dagens første
time fra 8-9 (der regnes med vintermånederne) er der ikke optegnet
noget om, hvad også Funder var utilfreds med; men den har måske
alligevel været beregnet til at »løbe på«, som Engelsted havde ønsket
det. Kl. 9 forrettedes morgenbønnen - »i stående stilling«, og derpå
holdtes efter en salme den første skoletime. Den bestod i en slags
»genstandslære«, som endnu til en vis grad eksisterer. Billeder og
ting blev taget frem; der blev lært navne, og kendetegn, egenskaber,
nytte og brug blev fremhævet og eventuelt demonstreret. Et andet
punkt var børnenes genfortælling af korte historier, der alt efter de
res indhold kunne lære dem at »skelne mellem godt og ondt, mellem
skin og virkelighed samt til at finde årsag og virkning, hensigt og
middel, sammenligninger og modsætninger o. s. v.«. De større børn
skulle lære tal og bogstaver, samt regning (herunder hovedregning),
stavning og læsning. Såvidt muligt blev undervisningen, når en na
turlig lejlighed bød sig, afbrudt af sang. Af håndarbejder optog man
strikning og »udpillen af værk«, d. v. s. oppilning af gamle klude og
gammelt tovværk, som før vattets tid under navn af charpi anvendtes
ved forbindinger o. lign.
Instruksen foreskriver ikke nogen tidsmæssig deling mellem »fa-
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gene«, så man må vel forestille sig visse ting fælles og visse ting sær
skilt for enkelte grupper, som også den almindelige skole praktiserede
det - for landsbyskolens vedkommende langt op i tiden. Efter un
dervisningen spistes frokost, og der var derefter »fri bevægelse« leg - til kl. 12, da middagsmaden fortæredes. En bevaret, udateret
timeplan siger, at de større børn gik hjem i middagspausen. Efter
middagen var opdelt på nogenlunde samme måde. Timeplanen an
fører dog her navneopråb og aftenbøn fra 5-6, og fra 6-7 kludepilning for de børn, som endnu ikke var blevet hentede.
§ 12 og § 13 pålagde bestyrerinden at lære sig hver enkelt barns
karakter at kende og derefter ved alle lejligheder søge at holde dem
til »sandhed, dyd, sædelighed, retfærdighed, agtelse for andens ejen
dom, velvilje mod hinanden indbyrdes, i det hele taget bestræbe sig
for hos dem at uddanne et ægte fromt og kristeligt sindelag«. I disci
plinære spørgsmål skulle hun altid først søge »i det gode«, men med
alvor og bestemthed, at tvinge sin vilje igennem. Lod det sig ikke
gøre, måtte hun gribe til straf, men aldrig korporlig. Hun måtte af
sondre ulydige fra de andre, nægte dem deltagelse i legen eller give
dem en anmærkning i protokollen.
Asylets inventar skulle naturligvis behandles ordentligt, og besty
rerinden var erstatningspligtig for skader, der forvoldtes ved hendes
uagtsomhed (§ 14).
Institutionens præg af skole fik et yderligere eftertryk i § 75’s be
stemmelse om anvendelse af forsømmelsesprotokol. Heri skulle ind
føres børnenes navne, alder, forældres navne og bopæl, og børnenes
besøg og fravær skulle nøje registreres. Desuden skulle der i asylet
ligge en protokol, hvori de inspektionshavende kunne fremsætte kri
tiske bemærkninger, uddele ros eller komme med forslag til forbed
ringer. Inspektøren, der var bestyrelsens medlemmer (og medlemmer
af den damekomité, der endnu ikke var nedsat), skiftede hver uge,
og instruksen fastsatte, at asylmoderen skulle vise dem »ubetinget ly
dighed« (§ 16).
I gennemgangen af fru Uths »kommunikation« er det side 17 nævnt,
at denne tilstod hende 2 lispund lys og »olie til en lampe«. Nielsen
opførte i sit udkast til instruksens sidste paragraf, § 17, at også olien
kunne anslås til 2 lispund. Funder regnede hurtigt ud, at en pot olie
i en lampe med to flade væger »af sædvanlig bredde« kunne slå til
i 24 å 30 timer, og at målet derfor var sat for stort. Den renskrevne
instruks har ikke noget mål; men trækket belyser, hvor detaljeret
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man gik til værks. Modsat mente Engelsted, at de 4 favne brænde til
såvel asyl som lejlighed ville være alt for lidt. De var oprindelig kun
tænkt til opvarmning af ét rum. Heri skete dog ingen forandring24).
Som anført side 18 byggede den store instruks i hovedsagen på
københavnske forlæg, så Jørgen Nielsen havde ikke alt for store spe
kulationer med hensyn til dens indhold og udformning. Bemærknin
ger til den havde, som det er set, faktisk kun bestyrelsens øvrige ju
ristmedlemmer: Engelsted og Funder samt lægen: Jespersen (sagfø
rere og læger har helt siden oprettelsen sidddet i asylets bestyrelse).
Som arbejdsgrundlag var den først og fremmest et ideal, men på den
anden side vel nok et ideal, som man mente kunne opfyldes. Dens
mange enkeltheder afspejler samtidig bestyrelsens ønske om også at
lade den være en lærebog for den på disse områder helt ukyndige
asylmoder.

Indbydelsen til forældrene

Den indbydelse, politiassistent Jørgen Nielsen havde færdig 10. okto
ber sammen med instruksen, føjer ikke væsentlige nye træk til billedet
af den kommende børneinstitution. Som en forløber for den satte
bestyrelsen 17. oktober en bekendtgørelse i Aarhuus Stiftstidende med
opfordring til interesserede forældre til at melde sig hos Funder, Bur
sche eller Sjelle for dér at få nærmere oplysninger.
Indbydelsen (se side 24 og 25) fremlagde i sin optakt asylets rent
praktiske formål uden ideelle tilsætninger: »At forskaffe forældre lej
lighed til at passe deres arbejde uden afbrydelse, og uden bekymring
for deres børn«. For at forældrene kunne være nogenlunde klare
over, hvad det hele drejede sig om, og hvilke krav, der stilledes til
dem, var opsat 10 korte punkter. I punkt 1 blev det fastslået, at asy
let i første række var beregnet for børn af arbejderklassen, især fra
sådanne hjem, hvor udearbejde var nødvendigt; tilsyn og undervis
ning var gratis. Punkterne 2-6 behandlede børnenes alder, den dag
lige asyltid, måltider, renlighed og forholdsregler under sygdom,
punkt 7 forsømmelse: udeblivelse en uge uden anmeldelse blev
straffet med bortvisning, og barnet kunne ikke påny optages uden
efter tilladelse fra bestyrelsen. Punkt 8 pålagde forældrene »med
høflighed« at rette sig efter pålæg fra bestyrerinden eller »andre fore
satte« samt at melde bopælsforandring; eventuelle klager skulle ret
tes til bestyrelsen. Punkt 9 forbød forældrene »uden tilladelse at ind
finde sig i skolestuen under skoletiden«, og endelig hed det ganske
kuriøst i punkt 10: »Forældre, som ikke efter modtagne erindringer

Arveprinsesse Carolines Børneasyl

23

rette sig efter foranstående bestemmelser eller de yderligere forskrif
ter, som herefter måtte findes fornødne, have sig selv at tilskrive, at
deres børn blive nægtede adgang til asylet« - det synes helt natur
ligt; men måske har det alligevel været nødvendigt at skrive det.
Forældrekredsen

Inden biskop Paludan-Miiller ved midsommertid 1836 begyndte sine
forberedelser til oprettelsen af den nye institution, har han vel nok
haft nogen fornemmelse af, hvor stor tilslutningen ville blive. Men
der foreligger ikke noget om, at man, før indbydelsen blev udsendt,
har foretaget undersøgelser desangående. Et problem, som andre ste
der voldte nogen diskussion, var de ugifte mødre. I et brev til de folk
i Odense, som netop i de samme måneder også forberedte et asyl,
skrev Caroline Amalie, at kun ægtefødte børn burde have adgang »jeg tror, at en sådan i ord og gerning udtalt agtelse for ægteskabets
hellighed og misbilligelse af usædelighed kan tjene til det gode«.
Heri fik hun ikke medhold; man fandt, at synspunktet direkte stred
mod asylets idé: at give udearbejdende forældre - og det måtte en
enlig moder nødvendigvis være - mulighed for trygt at passe deres
arbejde. Det lykkedes da også biskop Nicolai Faber efter mange pro
et contra (det første, fordi han på den almindelige sædeligheds vegne
naturligvis måtte give prinsessen ret) at få hende til at frafalde dette
ønske; men endnu så sent som i 1883 bestemtes det ved oprettelsen
af Bethanias Asyl i Odense, at man »som regel« kun ville modtage
ægtefødte børn. Helt lukkede man dog ikke af for de »uægte«; de
kunne optages efter afgørelse af den samlede bestyrelse25). Dette
spørgsmål synes overhovedet ikke at have været fremme i Arhus,
hvor man på mange måder - måske på grund af Paludan-Müllers
faste ledelse - var mere »færdige«, klare over hvad man ville, og
hvorledes det hele skulle fungere. Ret megen tid blev ikke spildt
med principielle overvejelser, i al fald ikke sådanne, som har givet
sig skriftligt udtryk. Over de forældre, som først reagerede på den
udsendte indbydelse, findes bevaret en liste: »Fortegnelse over de
fædre og mødre, som have modtaget indbydelsesplaner, - og som ag
tede at benytte det gode i asylet«. Listen indeholder 29 navne fra 15
gader i byen, hvoraf Fiskergade var repræsenteret med 5, Frederiksgade og Garvergyde (Møllegade) hver med 4, Ridderstræde med 3,
de resterende 11 gader med 2 og 1. I social henseende bestod gruppen
af arbejdsmænd (kaldet »daglejere«), håndværkere, underofficerer,
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Det er ikke ukendt, at arkivalier fra embedsmænds offentlige tillidshverv blan
des med embedets. Fra asylets første tolv år ligger en hel pakke med regn
skaber, breve og koncepter i Århus bispearkiv på Landsarkivet for Nørrejylland.
De er fulgt med Paludan-Müllers og Brammers sager. - Denne original af ind
bydelsescirkulæret til forældrene ligger også i pakken.
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søfolk og enlige kvinder. Den nærmere fordeling var således: 9 dag
lejere, 4 søfolk, 3 ugifte mødre, 2 fraskilte mødre, 2 korporaler, 2
skomagere, 1 drejer, 1 enke, 1 farversvend, 1 fisker, 1 murersvend,
i sadelmager og 1 sporemager (smed, der fremstillede sporer, stig
bøjler o. lign.26). Flertallet af de 29 må imidlertid inden asylets ind
vielse været kommet på andre tanker, for kun 5 af dem er at finde
blandt de 17, der var indskrevet til indvielsesdagen. Tilslutningen i
det hele var altså betydeligt mindre, end man synes at have regnet
med; barn nr. 29 blev først indskrevet 10. januar 183727).
Damekomiteen

Hvad asylets daglige administration angik, fulgte man i Arhus som i
alt det øvrige nøje de københavnske forbilleder. Herrebestyrelsen var
i gang, asylmoderen var antaget; men endnu manglede en damekomité. Kvindens placering i samfundslivet i første halvdel af forrige
århundrede var ellers yderst beskeden - i al fald i det ydre. Hun var
i hovedsagen at finde i hjemmet, selv om hun kunne træffes i litte
raturens verden og naturligvis på scenen i dans og skuespil (det
sidste sted endda ret langt op i tiden uden at nyde større agtelse,
snarere tværtimod). Asylet skulle imidlertid arbejde med børn, det
skulle en tid af døgnet fungere som en erstatning for deres hjem, og
man fandt det derfor rigtigt, at også andre kvinder end lederen
havde kontakt med det.
Et par uger før åbningen sendte Paludan-Müller derfor en ind
bydelse ud til 28 af byens »ansete damer« om at være med i arbej
det. Han redegjorde for asylets formål, og han påpegede, hvor nød
vendigt det ville være for dets trivsel, at et udvalg af damer på skift
ville føre dagligt tilsyn. I hovedstaden var man meget glad for ord
ningen: forældrenes tillid til institutionerne blev betrygget, og besty
rerinderne havde »fundet den kraftigste opmuntring i damernes
interesse for børnenes undervisning og dannelse og i deres årvågen
hed over den hele indretning«. Biskoppen bad damerne selv aftale
den rækkefølge, i hvilken de ville aflægge deres besøg, og han med
delte, at der i asylet ville findes en protokol, hvori de bemærkninger,
besøgene eventuelt gav anledning til, kunne indføres28).
At damekomiteen skulle bestå af hele 28 damer, har man næppe
tænkt sig. Indbydelsen er bevaret i to eksemplarer med henholdsvis
28 og 15 navne; men de 15 findes alle blandt de 28. Flere har vel
ikke haft lyst eller tid, andre haft hæderlige undskyldninger, som
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biskop Birchs enke, der nævnede svagelighed, eller madam Gertsen,
der nævnede alder. Komiteen kom da også kun til at tælle 12 damer:
Ledende, med titel af forstanderinde, blev stiftamtmandinde Rosen
ørn, dernæst fulgte fru købmand Bech, fru konsistorialråd Brix, fru
kancelliråd Engelsted, fru justitsråd Fleischer, fru major Flindt, fru
pastor Grüner, fru læge Jespersen, fru major Juel, fru købmand Røse,
fru justitsråd Willemoes og fru oberstløjtnant Warneck29}. Medlem
merne kom til at skifte ret ofte i årene fremover; præster og militær
folk flyttede, og for de øvrige har det at skulle møde hver dag, selv
om man delte pligten mellem sig, nok alligevel været en ikke ringe
ulejlighed.
Asyllokalerne

Desværre synes der ikke at eksistere noget billede af asylets første
bygning på Frue Kirkerist, ligesom heller ikke nogen egentlig beskri
velse af lokalerne. Af spredte bemærkninger i arkivalierne fremgår
det, at de sidstnævnte til at begynde med bestod af en lille forstue,
et asylværelse og et kabinet, der benyttedes af de tilsynsførende. Lej
ligheden rummede dog endnu en stue; men den kunne man på grund
af dens beliggenhed på den anden side af en gang ikke bruge i det
daglige. Hertil kom gårdsplads og legeplads. Fra fru Uths rejse til
København findes imidlertid, som nævnt s. 17, et par skitser, der
viser indretningen af et asyl, og den bevarede inventarfortegnelse
klargør, at man nogenlunde fulgte dette forbillede. Som det fremgår
af illustrationen s. 28-29 havde dette formentlige »idealasyl« tre værel
ser. Man kom fra gangen ind i undervisningslokalet, hvor det man
først fik øje på var den såkaldte »trappe«, der fra baggrunden be
herskede næsten halvdelen af rummet. Trappen var børnenes sidde
pladser, altså egentlig en auditorieopbygning, der ganske vist ikke
var særlig praktisk, fordi de siddende let kom til at sparke hinanden
bagi. Den var delt i to halvdele med en opgang og et rækværk i mid
ten - det sidste »for at børnene kunne gå op og ned ad den med
desto mere sikkerhed«, som fru Uth skrev. Hvert trin var beregnet
til 5 børn. Foran trappen stod et ovalt bord med en stol - katederet
og til højre for dette kakkelovnen med »tralværk« (tremmeværk)
om for at forhindre nysgerrige i at brænde sig, endelig ved indgangs
døren et skab med mange små rum til at lægge strikketøjer i.
Asylets andet store rum var forsynet med løse bænke (der på teg
ningen er opstillet langs væggen), kakkelovn og en stor madras. Som
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Malermester Uths snit af asyllokalet med »trappe«, kakkelovn og »tralværk«.
Originalen farvelagt.
Arhus bispearkiv.

på vore dages vuggestuer skulle de små sove til middag, og det skete
i fællesskab på madrassen, der var betrukket med blåternet lærred.
I det lille sideværelse var der et skab til undervisningsrekvisitter,
hylder til børnenes »madkurve«, knagerækker og endelig en hjørne
hylde med en skammel foran. Der lå vandtønden med seks tinbægre.
Fra sovesalen kom man ud på legepladsen, hvor der foruden et
par bænke var to dobbelte »abtritter«, et for piger og et for drenge.
Tegningen anfører desuden en »voltiger indretning«, måske en gym
nastikbom, som man så dem ved de gamle landsbyskoler. Fru Uth
havde dog i København også set et stykke legetøj, som hun nok har
ment at kunne finde anvendelse for, siden hun beskrev det. Det var
en »boldmaskine« - et stykke træ ophængt som en vippe med fem
fordybninger i den ene ende. I fordybningerne anbragtes bolde, og
når man med en knippel slog på den anden ende, fløj boldene op og
skulle da gribes af børnene. Men - »alene en voksen må have og
bruge knippelen«. Foruden legepladsen var der af ydre lokaliteter
endnu en lille gård med et »abtrit« til brug for bestyrerinden og hen
des familie.
Som nævnt side 13 havde arveprinsesse Caroline skænket 550 rd.
til indretningen af asylet og til det første års drift. Dette beløb søgte
bestyrelsen at supplere ved salg af en prædiken om asylvæsenet af
den franske pater Raffard; men nogen større succes synes denne ak-
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På ovenstående billede burde alle ansigter have været blændede. Det er ikke
fra Århus-asylet, men fra Bethanias Asyl i Odense (jfr. note 25). Det er med
taget for at vise »trappen« i funktion. Bortset fra forreste række sidder dren
gene samlet på den ene side, pigerne på den anden side af det adskillende
gelænder.

tion ikke at have haft. Der gik 60 eksemplarer, 35 danske og 25 fran
ske, å i mk. 8 sk., og indtægten var altså i alt 15 rd. Køberne var
for størstepartens vedkommende at finde i den kreds, der i forvejen
arbejdede med sagen: bestyrelsens medlemmer, deres hustruer og
øvrige familie samt damekomiteen30).
Indretningen kom til at koste 208 rd. 2 mk. 14 sk. (fru Uths rejse
og tryksager m. v. inclusive), et beskedent beløb i sammenligning
med de 429 rd. 5 sk., man i København brugte til Asylet af 28 Mai
[1836]31). En del effekter måtte naturligvis anskaffes til den på
tænkte undervisning, hvor man i nogen grad ville anvende den så
kaldte Bell-Lancaster-metode. Denne metode, efter hvilken ældre
elever bistod eller faktisk underviste yngre, var meget fremme i ti
den og nød her i landet særlig den sparsommelige Frederik VI’s be
vågenhed. Det ser ud til, at man har opdelt asylbørnene i seks hold,
for der indkøbtes seks pegepinde. Selve undervisningsgrundlaget var
såkaldte læsetabeller, store ordskemaer opklæbet på pap. Til skriv
ning havde man jerngrifler, også 6 stk., og et sandbord, til regning
en »regnemaskine«, dvs. en kugleramme med 100 kugler, og endelig
til håndgerning 12 sæt slebne strikkepinde. Præget af skole un-
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derstregedes af en tavle og en kommandopibe, vel til at kalde børnene
ind fra gården med.
Til fremme af den renlighed, som både instruks og indbydelse ind
skærpede, opstilledes en servante med lerfad, to kamme, en børste
og en svamp, og ved siden af hængtes 12 blågarnshåndklæder. Også
12 lommetørklæder så man sig i stand til at stille til rådighed. De
sidste var ikke nogen særlig hygiejnisk foranstaltning, for de skulle
ikke puttes i lommen, men anbringes på seks messingknapper, ind
skruede i væggen - et lille, men betydningsfuldt historisk træk på
baggrund af de grasserende tuberkulosesygdomme. For at få så
lidt som muligt af snavs ind fra gård og gade købtes fire dørmåt
ter, og til skrående gæster og måske også til børnene ti jernspytbakker.
Den inventarliste, som ovenstående oplysninger er hentet fra, næv
ner af genstande til den personlige hygiejnes befordring også »et
transportabelt lokum af brædder« og en natstol med bækken. Stolen
er anskaffet, efter at asylet var kommet i gang, og har måske været
brugt til småbørn, der skulle være under opsyn.
Egentlige møbler var der ikke mange af: til kateder havde man
et ovalt bord med fløje - så nøje fulgte man det københavnske for
billede, endvidere tre stole og en læsepult. På denne eller på kate
deret stod et skrivetøj af sort træ. Tiden blev taget i agt af et stueur
med brunmalet futteral (vel = kasse), og temperaturen af et spiritus
termometer. Til kakkelovnene var der en ildtang med skuffe, to git
terværker og to brændekasser. Belysningen stod tre lamper for: to
grønlakerede stålamper med henholdsvis to og en flamme samt en
hængelampe; meget lys har der ikke været en vinteraften; men de
sidste timer af asyltiden havde også ret frie former. Den aftenlige
hygge blev stimuleret af grønne fortræksgardiner, og det fremgår
i øvrigt af inventarfortegnelsen, at asylet må have haft syv vinduer
- der anskaffes nemlig syv fag gardiner med jernstænger, ringe og
kroge. Madrassen, som børnene skulle sove til middag på, var stoppet
med hø, og den blev, når den ikke var i brug, opbevaret i en kiste.
Skal denne ikke have været alt for stor, må der have været tale om
en slags rullemadras. Til madrassen hørte et grønstribet, uldent
tæppe, der skulle forhindre de små i at fryse under søvnen.
Af andre effekter kan sluttelig nævnes et grønmålet halvanker
med malmhane til drikkevand, seks fortinnede blikbægre og hylde,
(grøn synes at have været den foretrukne »skolefarve«), syv bænke af
forskellig højde, de to med fodtrin (kunne tyde på, at Århusasylet
måske ikke har haft »trappe«), en reol med syv hylder, fire knage-
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rækker og et gitterværk om legepladsen. Hvorfor det sidstnævnte
er optaget i inventarfortegnelsen står ikke klart.
Nogen egentlig ombygning af den lejlighed, man have lejet, blev
ikke foretaget i forbindelse med indretningen af asyllokalerne. Den
største post på regnskabet var 67 rd. for snedkerarbejde, dernæst
kom tømrerarbejde for 29 rd., medens Uth kun fik 1V2 rd. for ma
lerarbejde, der må have indskrænket sig til rene småting. Fru Uth
fik 2 mk. 2 sk. for at sy gardiner. Til den lejer, der ved overtagelsen
boede i det fremtidige asyl, måtte man af med en erstatning på 20
rd.32). I øvrigt var man ikke helt færdig, regnskabet for det første
års drift indeholder flere udgifter til nyanskaffelser og for hånd
værksarbejde.
Indvielsen og arveprinsessens første besøg
Om selve indvielseshøjtideligheden tier arkivalierne; men den har
vel formet sig nogenlunde, som asylets senere fester gjorde det. Der
er blevet afsunget salmer og sange, Paludan-Müller har talt, og bør
nene har fået en eller anden servering, der måske endog rummede
varm mad. Aarhuus Stiftstidende indeholdt den 22. november føl
gende notits:
»Til højtideligholdelsen af Hans kongelige Højhed prins Frederik Ferdinands
fødselsdag knytter sig i dag et for vor by såre glædeligt faktum, idet her i dag
åbnes et asyl for små børn, der ene og alene skylder denne fyrstes menneske
kærlige gemalinde sin tilværelse og ligeledes vil have hende at takke for sin
vedligeholdelse. Således har den ædle kongedatter sikret sig også en kommende
slægts taknemmelighed. Længe leve det elskte fyrstepar!«

Arveprinsessen måtte man savne; det var ikke så lige til at tage
på rejse og slet ikke for standspersoner, for hvem alting måtte være
tilrettelagt i de mindste detaljer. Men et halvt års tid efter, i slut
ningen af maj 1837, kom hun, formentlig i forbindelse med en af
prins Ferdinands garnisonsinspektioner. Frue Kirkerist var bestrøet
med blomster, og asyllokalet behængt med grønt og forsynet med
et transparent, hvorpå var malet det høje pars navne, omslyngede
af en krans, oven over var en krone og under kronen ordene:

»For ly og værn, som barnet fandt,
velsignes Caroline, Ferdinand«.

Herrebestyrelse og damekomité blev præsenteret, biskoppen tol
kede endnu en gang Århusborgernes tak, og prinsessen »havde derpå
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den nåde« at lade anstille nogle prøver på, hvad børnene havde lært
i den forløbne tid. Hun var såre tilfreds - og det var avisreferenten
også: »Det var en sand fryd at være vidne til den venlige ned
ladenhed, hvormed Deres kongelige Højheder beskæftigede sig med
børnene, og den glæde, som besjælede disse ved at skue det ædle
fyrstepar, som i denne stiftelse har åbnet dem en tilflugt, hvis frugter
en gang skulle blive velsignende for vor by og vort samfund«. Et af
børnene overrakte et digt, hvori dets moder udtrykte sin tak for asy
let. Besøgets afslutning fandt sted i gården, hvor gæsterne en stund
så børnene lege33).

»En planteskole for orden, dyd og moralitet«
(Paludan-Müller*)

Herrebestyrelse og damekomité
I den forløbne tid siden 1836 har herrebestyrelsen haft 84 medlem
mer (jfr. bilag 1). Af disse har 22 været præster, 11 officerer, 10
håndværkere, 10 købmænd, 8 jurister, 8 lærere, 5 læger, 4 industri
drivende, i arkitekt, 1 bankbogholder, 1 ingeniør og 1 partikulier.
De to, der mangler, for at det samlede tal kan blive 84, er kvinder,
som er optaget i de seneste år, efter at der ikke mere er noget, der
hedder damekomité. At præsterne udgør mere end en fjerdedel, er
meget naturligt; det var langt op i tiden dem, der formidlede og le
dede en betragtelig del af det sociale arbejde. De øvrige medlemmer
tilhører borgerskabet i bred forstand, idet dog jurister og læger, som
tidligere nævnt, også var med på fagenes vegne. Når deres tal ikke
når højere, skyldes det, at flere af dem havde energi og tid til at blive
i bestyrelsen i mange år (overretssagfører Fr. Bayer således f. eks. i
46 og læge S. Zahlmann i 45). Bestyrelsen var og er selvsupplerende,
og funktionstiden er ikke tidsbegrænset - på trods af en aftale fra
1838, hvorefter to skulle afgå hvert år 22. november. Indtil C. Skat
Hoffmeyer blev biskop i Arhus 1940, havde den til enhver tid sid*) Citatet er fra den i note 29 anførte »udsigt« over asylets virksomhed 1836formentlig 1839. P. M. fortrød denne karakteristik, som måske smagte for
meget af oplysningstid - og stregede den over. Men for en historisk betragtning
viser den netop kontakten bagud.
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Overlærer (d. v. s. lektor) Cl. Funch sad i ikke mindre end 50 år i asylets
bestyrelse, deraf de sidste 32 som næstformand. Proprietær Vilh. Bruhn siger
om ham i sine erindringer (Arhus Stifts Arbøger 1944): »------han så alt,
hørte alt og kommanderede det hele.------ Alligevel kunne han more sig over
en drengestreg og var ikke bange for at diskutere med os, men vi havde stor
respekt for ham«. I bestyrelsen har han næppe ligefrem domineret, også andre
har haft noget at sige; men han påtog sig mange opgaver og kom derved i
adskillige år til at stå som eksponent for institutionen. Sophus Bauditz har
lånt træk fra ham til overlærer Jochumsen i sin Arhusroman »Krøniker fra
Garnisonsbyen«.
Fra fotoalbum på asylet.

dende biskop været dens formand; men Skat Hoffmeyer ønskede
ikke dette hverv, hvorefter det blev overtaget af sognepræsten ved
St. Markus kirke, Paul Knudsen, der endnu virker. De vekslende
biskopper har heller ikke alle lagt lige meget arbejde i asylet. Der er
således ingen tvivl om, at f. eks. overlærer Cl. Funch, der sad fra
1843 til 93, og oberst C. L. Steenstrup, 1890-1908, begge en årrække
»tegnede« institutionen.
Selv om asylet hurtigt kom i god gænge, var der mange proble-

Arveprinsesse Carolines Børneasyl

35

mer i den daglige ledelse at tage stilling til. For ikke at ulejlige alle
med småting blev det bestemt, at tilsynet skulle gå på skift mellem
medlemmerne, således at hver havde en uge (ugeforstander). I 1838
fastsattes det, at ugeforstanderen skulle komme hver dag og på ste
det klare, hvad han kunne. Resten skulle forelægges fællesmøder, og
sådanne skulle afholdes den første mandag i hver måned34). Om
fanget af, hvad man havde at tale med hinanden om, vekslede imid
lertid, og den faste mødedag blev ikke overholdt, selvom den med
mellemrum dukkede frem igen35).
Der er fra de mange år kun optegnet en enkelt større affære be
styrelsesmedlemmerne imellem, som rystede samarbejdet. Den 16. no
vember 1843 sendte Jørgen Nielsen til Paludan-Müller, hvad han
havde liggende af asylets sager, og i et meget køligt brev skrev han,
idet han nedlagde sit mandat: »De mangler, som jeg tog mig den
frihed at fremhæve ved asylets sidste møde, og som pådrog mig de
øvrige herrers misnøje, har jeg opsat skriftlig, og disse vedlægges her
ved, da jeg ikke kan tro andet, end at man ved nærmere overvejelse
og undersøgelse vil finde, at min utilfredshed med asylets tilstand
dog ikke er aldeles urimelig«.
Nielsen opstillede sin kritik i fem punkter, og den var særdeles
skarp, fordi de fleste af de forhold, der irriterede ham, hidrørte fra
almindelig slendrian. I sit første punkt pegede han på, at der i be
stemmelserne udtrykkeligt stod, at børnene om vinteren kunne blive
i asylet til kl. 7 og om sommeren til kl. 8. Ikke desto mindre havde
den skik indsneget sig, at de gik kl. 5 - »hvilket især om sommeren
er meget tidligere, end forældrene kunne ventes at komme hjem«.
Han skrev ikke noget om, at de i stedet strejfede om og lavede gale
streger på havnen eller i gaderne; men det har vel været meningen.
Videre var Nielsen utilfreds med, at man ikke benyttede det ekstra
lokale, man vitterligt havde (jfr. s. 27). Når børnene på grund af
dårligt vejr ikke kunne lege i gården, opholdt de sig i skolestuen,
og resultatet var bestandig dårlig luft - »mindre behagelig især for
de opsigtshavende damer og skadelig for børnenes sundhed«. Det
ubenyttede værelse burde opvarmes - der var brændsel nok til det i
det indrømmede kvantum - og benyttes til legestue.
Tredie punkt angik det stadig tilbagevendende problem: renlig
heden. Man burde uden skånsel bortvise børn, der ikke var anstæn
digt klædte, var snavsede eller befængt med utøj. At forældrenes
synder således skulle hjemsøges på børnene, var der - slet og ret ikke noget at gøre ved.
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»Der bør efter min formening ikke optages andre end sådanne børn, hvis for
ældre, skønt henhørende til den arbejdende klasse, både har vilje og evne til at
holde dem renlige og ordentligt klædte samt er i stand til at forsyne dem med
den fornødne mad, da det ellers, således som det tildels er tilfældet, bliver en
samling af halvnøgne, smudsige børn, hvoriblandt det er aldeles umuligt at til
vejebringe den fornødne renlighed og orden, og hvor ingen ordentlig mand vil
lade sine børn komme. — Et asyl skal hverken være en fattigskole eller en fat
tiganstalt, men et hyggeligt og behageligt opholdssted for børnene, mens for
ældrene er på arbejde, for at de ikke, skønt de ej mangle evne til at forsyne
hine med det fornødne, skal være nødte til at overlade børnene til dem selv
eller til upålidelige, ofte usædelige barnepiger eller andre. Det er vel så, at de
mest beklagelsesværdige børn derved udelukkes, men dette kan virkelig ikke
være anderledes, når asylets renommé skal hæves, og man ikke vil bortjage de
ordentlige arbejderes børn derfra; thi med sådanne børn som rebslager Kaaes,
vægter Quies og deslige er intet at udrette, og ingen orden eller renligheds ind
førelse mulig«.

Det var stærk kost, Jørgen Nielsen her serverede for sine kolleger
i bestyrelsen, og det må nok også erkendes, at den fremtrædende
ellers så sympatiske Arhusborger virkelig ikke på det hovedpunkt,
som asylbørnenes rekruttering udgjorde, havde forstået et ord af det
hele. End ikke tidens mere beskedne begreber på det socialfilantro
piske område kan tjene til hans undskyldning - således som PaludanMüllers svar siden skal vise det.
De to sidste punkter i klagen indeholdt et angreb på bestyrerinden
Line Møller, der 1841 havde afløst fru Uth (jfr. s. 42). Hun havde
ved sin tiltrædelse lovet stadig at være hos børnene, at lede deres lege,
at foretage mundtlige forstandsøvelser med dem samt at søge at op
vække og indpræge hos dem et sædeligt, moralsk og kristeligt sinde
lag - og hun gjorde ingen af delene. Nielsen vidste godt, hvad der
var i vejen: Line Møller levede »ikke i den bedste forståelse« med sin
mand, og hendes humør var derfor ofte dårligt; hun havde selv for
mange små børn, og de tog, hvilket var naturligt nok, hovedparten
af hendes opmærksomhed og interesse; endelig manglede hun helt
pædagogiske evner - asylbørnene var simpelt hen i hendes tid blevet
uærlige og ulydige. Hun burde kort og godt udskiftes36).
For de øvrige bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst for biskop Paludan-Miiller synes politiassistentens brev at være kommet som en
fuldstændig overraskelse. Der er noget ejendommeligt i, at man ikke
roligt har sat sig hen og mundtligt drøftet sagerne for derefter, hvis
man ikke kunne blive enige, at give dem skriftlig form, ligesom også
i, at man har været uvidende om, at et medlem havde så alvorlige
anker at fremføre mod institutionen; men det ser virkelig ud til at
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være tilfældet. Til bestyrelsesmødet den 4. december 1843 havde
Paludan-Müller udarbejdet et omfattende svar og forsvar.
Biskoppen indledte med at fremhæve, at næppe ved nogen under
visnings- eller skoleindretning var tilsynet fra først af blevet fastlagt
mere omhyggeligt end ved Århusasylet. Repræsentanter for såvel
herrebestyrelse som damekomité havde påtaget sig den ulejlighed ved
regelmæssige besøg at påse, at alt gik efter formål og bestemmelser.
Det var derfor »påfaldende« og »helt uventet«, når så alvorlige kla
ger »pludselig og på en gang« blev fremført fra et medlem af selve
inspektionen. At både inspektører og inspektricer i flere år skulle
have fortiet mangler, som de ikke selv kunne klare, var ikke til at tro,
og det måtte derfor antages, at det fremførte stammede fra den nær
mest forløbne tid, måske fra det sidste halvår. Imidlertid ville selv
en opmærksom iagttager, i al fald efter biskoppens opfattelse, ikke
kunne se nogen forskel fra den tid, da man var velfornøjet med in
stitutionens funktion og drift.
Fuldkomment i enhver henseende havde asylet aldrig været. Det
var så godt, som omstændighederne og de forhåndenværende økono
miske muligheder kunne gøre det. Men det var bestyrelsens oprig
tige ønske og bestræbelse at gøre det bedre endnu - hvilket i og for
sig også politiassistent Nielsen ved overhovedet at fremsende sine
klager havde erkendt. Spørgsmålet var, i hvor høj grad han havde
ret, og til belysning heraf gennemgik formanden dem punkt for
punkt:
Det var rigtigt, at adskillige børn forlod asylet kl. 5. De blev hen
tede af deres forældre eller af andre efter aftale med disse, og da al
undervisning netop ophørte ved dette tidspunkt, mente bestyrelsen
ikke at kunne skride ind herimod — så meget mindre som børnene
blev sultne og utålmodige, hvis de skulle blive længere. Men uden
aftale med forældrene måtte de naturligvis ikke sendes afsted, og det
burde derfor undersøges, om bestyrerinden forså sig på dette punkt.
Et problem, som Nielsen ikke havde rejst: frihed lørdag eftermiddag,
kunne passende løses samtidig. De fleste holdt, og det fandt biskop
pen vist rigtigt, deres børn hjemme.
Med hensyn til benyttelsen af asylets anden stue mente han ikke,
at økonomien ville tillade en fuldstændig opvarmning. I al fald
slog de bevilgede fire favne træ plus den femte, man havde givet
ekstra i de nærmest foregående vintre, ikke til. Alt, hvad der kunne
blive, var 1/4-1/2 favn, så stuen blev opvarmet et par timer daglig,
»når kuldens grad fordrede det«. I mildt vejr måtte den benyttes uopvarmet, mens den store blev udluftet.
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Jørgen Nielsens hvasseste angreb lå i hans tredie punkt: kritikken
af børnenes og dermed også hjemmenes renlighed. Paludan-Müllers
svar herpå er det bedste og værdigste i hans omfattende redegørelse.
Han afviste det generelle i anklagen, men ville naturligvis ikke be
nægte, at uregelmæssigheder fandt sted: at børn mødte med urene
klæder eller endog befængt med utøj. At et sådant barn blev bort
vist for en enkelt dag, var ganske rimeligt, og det kunne for at give
det eftertryk passende ske gennem ugeforstanderen eller den tilsyns
førende dame.
»I øvrigt bemærkes, at man ikke kan eller bør forlange mere i henseende til
børnenes renlighed i klæder, end hvad der billigen kan fordres endog af for
ældre, som leve i fattigdom og armod. - Fordringen må nødvendigvis efter
sagens natur blive meget indskrænket. - Hvad denne post i øvrigt indeholder
kan formentlig ikke tages til følge uden skade for asylets øjemed. - Bestyrelsen
for de københavnske asyler følger den grundsætning, at just fattigdom og ar
mod giver forældre fortrinlig adgang til at få deres børn optagen; uægte børn
antages, når moderens stilling taler derfor; forældrenes moralitet ses der ikke
på, men børnenes vel er hovedsagen. — Disse grundsætninger må vistnok bi
faldes og er ganske i overensstemmelse med asylernes hensigt. — I en vis hen
seende kan man vel kalde et asyl en fattiganstalt eller fattigskole; thi asylerne
er just stiftede for de fattigste klasser i samfundet, de er menneskekærlige og
velgørende indretninger og fortjener derfor, at menneskevenner interesserer
sig for deres fremme. Det er et uheldigt ord, som er sagt i denne post, når der tales om nødven
digheden af at udelukke de mest beklagelsesværdige børn for at hæve asylets
renommé. Dette ord kan næppe være alvorligt ment. — Kan asylets renommé
ikke fås for anden pris, må man hellere undvære et renommé«.

Det sidste afsnit viser klart, at ligså dårligt som politiassistenten
havde forstået meningen med at lave asyl, lige så godt havde den
mand, der havde ledet det igangsættende arbejde, forstået det.
Hvad angik spørgsmålet om bestyrerindens forsømmelser, pegede
biskoppen på, at Nielsen ikke konkret havde anført, hvad der var i
vejen. Han skrev ganske vist også kun, at han aldrig havde bemær
ket, at hun gjorde noget af det, hun skulle; men det kunne der være
andre af forstanderne, der havde, og det ville derfor være forkert
at dømme hende på et enkelt udsagn. For at få sagen oplyst burde
man i den kommende tid holde særligt øje med Line Møller på disse
punkter; det ville da vise sig, om der var anledning til at skride
ind. Selv troede Paludan-Müller i al fald ikke på det, ligesom han
heller ikke kunne anerkende, at hendes huslige vandel var af en
sådan karakter, at man simpelt hen skulle afskedige hende. De af
Nielsen anførte grunde var »dels ikke afgørende, dels af den natur,

Arveprinsesse Carolines Børneasyl

39

at man ikke kan indlade sig på nærmere at undersøge dem«.
Line Møller var den bedste, man kunne få i 1841, og hun var blevet
valgt af forstandere og inspektricer med en betydelig majoritet.
»Det er næppe at formode, at man nogensinde vil erholde en be
styrerinde, som besidder alle fornødne kvaliteter, når man ikke kan
tilbyde en lønning, der står nogenlunde i forhold til den højst be
sværlige tjeneste, hun skal påtage sig«37).
Noget spor i asylets videre udvikling - ud over Nielsens udtræden
af bestyrelsen - synes denne affære ikke at have sat sig. Uret på alle
punkter havde han ikke - særlig ikke på det sidste, som det senere
skal ses. Men til det almindelige billede af de to Århusborgere giver
den interessante træk.
-X*

Medens det har været muligt efter de bevarede arkivalier at opstille
en komplet liste over herrebestyrelsens medlemmer, har det samme
ikke været tilfældet for damekomiteen. Det var oprindelig meningen,
at tre af dens 12 medlemmer hvert år skulle afgå ved lodtrækning,
og i nogle år registreres skifterne også godt nok i forhandlingsproto
kollen; men registreringen ophører, således som det fremgår af bilag
2, og damerne nævnes derefter kun spredt i referaterne, ved deres
underskrifter på møder, hvori de deltog, i enkelte inspektionslister fra
begyndelsen af 1840’erne og foran i nogle af forsømmelsesprotokol
lerne. Deres opgave i asylarbejdet var at være en slags garanter for
institutionens funktion som børnenes »andet hjem«; de deltog dog
desuden i valget af nye bestyrerinder - både ved deres råd og
deres stemme. Komiteens formand havde titel af forstanderinde,
og som sådan fungerede i en årrække byens første-damer. Forstan
derinden blev allerede tidligt overtallig - 13. medlem - men hvad
hun nærmere bestemt havde at lave ud over at lægge sit gode
navn til, fremgår ikke. I et brev af 27. december 1843 taler Paludan-Müller om den deltagelse i asylets bestyrelse og omsorg for det
i almindelighed, som forstanderinden i de senere år har haft uden
for og særskilt fra den daglige inspektion38). At hun på den tid ikke
deltog i denne, ses af de ovenfor nævnte inspektionslister. I syv år
- fra 1853-60 - var stillingen delt, således at gehejmerådinde Güldencrone virkede om sommeren og bispinde Brammer om vinteren.
Om der har været tale om standsmæssige stridigheder er uvist; men
sagen var i al fald så alvorlig, at selveste arveprinsessen måtte træffe
denne salomoniske afgørelse39).
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Damekomiteen eller, som den senere benævntes, damebestyrelsen
eksisterer ikke mere. Den er vel aldrig formelt blevet ophævet; men
dens betydning svandt, efterhånden som asylet mere og mere fik
karakter af almindelig børnehave. Den sidste, der bar titel af forstan
derinde eller formand, var fru Ellen Hammerich, død 1951. Siden
1959 har kvinder været repræsenteret i den almindelige bestyrelse,
nemlig ved Ellen Hammerichs datter, fru Julie Larsen; fra 1962 til
lige ved fru Helle Vibeke Garde.
Asylmødre og medhjælpere

Asylets første bestyrerinde, fru Johanne Uth, virkede kun i små fem
år, og det er meget lidt, der i arkivalierne er bevaret om hendes ar
bejde. Det har tilsyneladende fra begyndelsen, selv om det ikke
står skrevet nogen steder, været meningen, at der regelmæssigt skulle
afholdes eksamen for de børn, der fyldte syv år, og som skulle overgå
til normal skole, i dette tilfælde den såkaldte friskole (d.v. s. den
kommunalt drevne, gratis borgerskole, der efter skoleloven af 1814
skulle oprettes i samtlige købstæder). Ved den undervisning, asyl
børnene fik, stilledes de lige med dem, der kom fra de talrige, pri
vate læremødres pogeskoler; men at det alligevel har været så som
så dermed, viser en notits i forhandlingsprotokollen vedrørende
den i juli 1838 afholdte eksamen. Notitsen meddeler, at PaludanMüller skriftligt har »tilholdet« fru Uth at beskæftige sig mere med
især de ældre børn for at bringe deres læsning og stavning til »mere
fuldkommenhed«, og at fru Uth har lovet at bestræbe sig herfor40).
Friskolen havde i disse år ikke det bedste ry på sig. Den var ikke
mindst offer for omfattende forsømmelser, og i 1839 foreslog asyl
bestyrelsen - officielt direkte inspireret af arveprinsessen - at der
blev oprettet en særlig skole for de børn, der som små havde gået
sammen i asylet. Så vidt ville kommunen imidlertid ikke strække sig;
men man indrettede en speciel asylklasse, som endog fik sine egne lo
kaler uden for skolen. Lidt besværligt må det have været, for visse
formiddagstimer var fælles med friskolens øvrige elever. Om efter
middagen havde de forhenværende asylbørn tre læsetimer, og de
opfyldte dermed et programpunkt, som skolekommissionen havde op
stillet i 1820. Deres kammerater havde kun to timer. Klassen fik
ikke nogen lang levetid; den ophævedes i 184741).
I 1840 havde fru Uth den fornøjelse en tid at vejlede en vordende
asylmoder, således som hun selv var blevet det i København. Det
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var enkefru Marie Sørensen fra Randers, som var udset til at lede
det asyl, man dér arbejdede på at oprette42). Nøjagtig et år efter
tog hun sin afsked. Arsagen hertil må have været en kontrovers med
bestyrelsen. Fra mødet 1. marts 1841 indeholder forhandlingsproto
kollen følgende referat:
»På given foranledning blev lærerinden af de forsamlede forstandere betydet,
at det ikke kunne være hende tilladt at benytte enten hendes beboelseslejlighed
eller noget andet af asylets værelser til dans eller lignende lystighed for børn
eller andre fra byen«.

Om det nu ligefrem var bal eller blot børnefødselsdag, fru Uth
havde holdt, lader sig ikke se. Nok er det, at hendes opsigelse
fulgte prompte på dette forbud. Den forelå til mødet den 5. april,
og den blev modtaget. At der dog ikke har været tale om et engangs
fænomen, viser de ændringer, der blev foretaget i instruksen for
hendes efterfølger. Det blev her forbudt bestyrerinden at lade byens
folk afbenytte asyllokalet til dans m.v., og det var endda ikke krast
nok for Jørgen Nielsen. Hvad så med bestyrerinden selv, hendes fa
milie eller udenbysboende? spurgte han, og han foreslog den pågæl
dende paragraf rettet i overensstemmelse hermed43).
Dybe skår slog affæren ikke i forholdet mellem Johanne Uth og
hendes bestyrelse. Hun fortsatte sit arbejde helt til 19. oktober, selv
om hun egentlig skulle være holdt op den 1. De små tre uger blev
brugt til vejledning af den nye asylmoder. Ved sin fratræden modtog
hun som gave 20 rd., hvoraf de 10 direkte fra arveprinsessen44).
Alt i alt synes hun at have gjort sine sager godt. I 1852 skrev den
tidligere forstanderinde, stiftamtmandinde Rosenørn til hende fra
Nørholm ved Varde: »Jeg tænker ofte på de gode hænder, hvori
asylet var, mens De stod for det«45).
Fru Uth var i øvrigt ikke færdig med skolevæsenet efter sin af
gang. 1842 blev hun ansat som strikkelærerinde ved den håndger
ningsskole for drenge, der to år før var blevet oprettet i tilknytning
til friskolen. Her havde hendes mand virket allerede fra starten, og
de fortsatte begge, til skolen ophævedes i 184746).
Bestyrelsen tøvede ikke med, da man havde modtaget fru Uths
afskedsbegæring, at indkalde ansøgninger for at finde frem til hen
des afløser. Den første forelå allerede 17. april og var fra møllerenken
Magdalene Bang, der var blevet vraget i 1836. Endnu tre kandidater
meldte sig i løbet af april, nemlig enkefruerne Jensine Sørensen og
Christiane Pedersdatter, der begge søgte med samme motiv, som de
fleste andre - håbet om ad denne vej at blive forsørget og undgå
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fattigvæsenet, samt fru Line Møller, gift med møllersvend Jens
Hansen Møller på Århus Mølle. Den femte ansøgning forelå 3.
maj og var fra enkefru Mette Sophie Petersen, hvem købmand Sabroe gav følgende ejendommelige anbefaling: »------ hvis hun finder
sig selv denne yderst vigtige post voksen, da skulle det meget glæde
mig, om den måtte vorde hende overdraget«. Så sent som 17. juli, da
de første overvejelser var afsluttede, kom endelig den sidste - fra
jomfru Marie von Berger, hvis far var opsynsmand ved fattiganstal
ten. Jomfru von Berger påberåbte sig, at hun i adskillige år havde
hjulpet sin far, og hun medsendte en meget varm anbefaling fra
stiftsprovst Lindhardt. Stiftsprovsten skrev, at hun simpelthen var
den dueligste og værdigste ansøger til posten, som han endnu havde
været stillet over for47).
Mens herrebestyrelsen i 1836 alene havde stået for valget af be
styrerinde, tog man i 1841 damekomiteen med. Damernes vurdering,
fandt man, kunne dels hjælpe til, at man udtog den helt rigtige, dels
måske samle stemmerne - herrerne synes at have haft vanskeligt ved
at blive enige. I et cirkulære af 28. juli, hvori Paludan-Miiller ind
kaldte komiteen til møde, skrev han: »Dette må anses nødvendigt, da
der har vist sig forskellige meninger i denne højst vigtige sag, og
man næppe vil komme til noget forønsket resultat uden ved en vote
ring af damerne og forstanderne i samling«48).
Foruden at deltage i møder afgav hver enkelt af damekomiteens
medlemmer også et skriftligt votum: Forstanderinden, stiftamtmandinde Rosenørn stemte for fru Line Møller, som hun fandt var
i besiddelse af de fleste kundskaber, den bedste dannelse og den
største lyst til hvervet. Desuden måtte det være en fordel, at denne
ansøgning ikke var dikteret af trang - et rigtigt argument, som stift
am tmandinden af samtlige kun delte med fru Marie Jespersen. Af de
øvrige stemte fru Margrethe Bierg ligeledes for Line Møller, fru Eva
Frederikke Clementsen for Mette Sophie Petersen, til hvis fordel det
måtte tælle, at hendes afdøde mand, skrædder Lorens Petersen, »i
en 20 år har været skatteydende borger her i byen«, fru Helene
Elmquist og fru Susanne Engelsted stemte for Magdalene Bang og
Henriette Funder for Jensine Sørensen, ihvorvel hun erkendte, at
madam Møller havde flere kundskaber - »vel endogså flere end for
nødent«. De fire sidste: fruerne Juliane Quistgaard, F. Raae, Kir
stine Schmidt og Johanne Marie Tetens gik alle ind for Line Møller,
der derefter blev valgt med 14 stemmer mod Jensine Sørensens syv49).
Hentydninger til Line Møllers gode kundskaber forekommer flere
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steder, og også andre end fru Funder antydede, at hun måske var
overkvalificeret50). Selv skrev hun uden at give detaljer, at hun havde
nydt en sådan opdragelse og undervisning, at hun følte sig i stand til
at kunne opfylde de fordringer, hun måtte blive stillet over for51).
Af en udateret, nedskrevet samtale med hende fremgår det, at hun
kunne spille både på klaver og cither, (og at hun i København ved
private lærere havde lært både fransk og tysk52). Disse oplysninger
tyder på, at hun har haft sin oprindelse i det bedre borgerskab, og
hendes forbindelse med møllersvenden har måske været en alvorlig
mesalliance.
Ansættelsen af den nye asylmoder benyttede ledelsen til at foretage
visse ændringer i den gældende instruks. I helhedspræget skete der
dog ingen forandring; det meste var af mindre betydenhed, kun
tjenende til at klargøre forståelsen. I § 11 blev målet for den under
visning, der i asylet skulle meddeles børnene, opstillet mere konkret,
end tilfældet havde været i den gamle instruks. Om læsning hed det
således: »Bestyrerinden bør bestræbe sig for at bringe hvert barn,
som udgår af asylet til skolen, så vidt, at det kan læse rigtigt og no
genlunde færdigt i en dansk bog«, og om religionsundervisningen:
»De skulle gøres bekendt med den bibelske historie, især med Kristi
liv, gerninger og lærdomme, derved at hun forelæser dem de bibelske
historier eller fortæller dem disse og derefter lader dem gentage det
lærte og udspørger dem derom«. I sine bemærkninger hertil adva
rede Jørgen Nielsen mod, at undervisningstiden blev gjort for lang:
»En hel times uafbrudt undervisning forekommer mig at være
for længe for de mindre og mindste børn« - et helt moderne syns
punkt. Den nyindførte § 18 — den med »dans og lignende lystighed«,
som Nielsen var så ivrig for, og som var et resultat af fru Uths »be
drifter« - foreslog læge Jespersen rent ud at slette igen. Det var i for
vejen vanskeligt nok i en instruks at fastsætte, hvad der skulle gøres,
men tillige at indlade sig på at bestemme, hvad der ikke måtte gøres,
var »såre misligt«. I øvrigt var der ingen fare for, at fænomenet skulle
gentage sig. Det, der var sket, var advarsel nok for efterfølgeren53).
En del af den kritik, politiassistent Jørgen Nielsen i 1843 rettede
mod asylet, og som førte til hans afgang fra bestyrelsen (jfr. s. 36),
gjaldt Line Møllers varetagelse af hendes pligter og hendes hus
lige forhold i det hele. På disse punkter gav den senere udvikling
ham ret, selv om det først gik galt to år efter Paludan-Müllers død
i 1845. Biskoppen havde tydeligt sympati for Line Møller og hun vel
til gengæld respekt for ham. Det er naturligt, at den skolemæssige
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side af asylarbejdet voldte disse første bestyrerinder vanskeligheder.
Line Møller havde ganske vist lært adskilligt mere end fru Uth, men
som lærerinde var hun ikke bedre, således som det fremgår af den
sommereksamen, der afholdtes i 1847. Børnene blev her prøvede i
læsning, bibelhistorie, regning og sang, og bestyrelsen, som var til
stede, måtte erklære sig utilfreds med det alt sammen, navnlig med
læsning. Den indbyrdes undervisningsmetode var kun ufuldstændigt
fulgt, og faktisk kun ét barn kunne læse nogenlunde. Udgangen
blev den, at pastor Fønss påtog sig at forsøge ved jævnlige besøg
i læsetimerne at rette op på det forsømte54).
I august samme år fik bestyrerinden en meget alvorlig advarsel.
I et af de første år af asylets tilværelse havde man antaget en ekstra
medhjælp, en pige, der dels bistod i det daglige (hvilket var højlig
nødvendigt, da man ret snart nåede op på et børnetal af 80) dels
fungerede, når bestyrerinden af en eller anden grund var fravæ
rende. I et forsøg på at råde bod på i al fald fru Møllers økonomiske
vanskeligheder nedlagde man i 1847 denne stilling, idet man samti
dig forhøjede hendes løn med den, pigen havde fået. Man håbede,
at de 150 rd., hun således i alt fik, ville være i stand til at forbedre
hendes forhold så betydeligt, »at hun med større lyst og held end
hidtil vil kunne udføre sine forretninger«. Hvis det ikke gik efter for
ventning, ville hun blive afskediget55).
I denne afgørelse havde damebestyrelsen taget del, og det var
også den, der et år efter på ny trådte i aktion. Det havde både ved
fru Uths og ved fru Møllers ansættelse af flere været fremhævet, at
det kunne være upraktisk at vælge en gift kone, der højst sandsyn
ligt var udsat for at få flere børn end dem, hun måske allerede havde.
For fru Møllers vedkommende havde netop flere børnefødsler været
medvirkende til, at det gik skævt, og da hun i 1848 atter var gravid,
fandt damerne, at det nu kunne være nok. De bad herrerne overveje,
om det ikke i asylets interesse ville være rigtigst at opsige fru Møller,
der med sit voksende børneantal vanskeligt kunne vedblive med at
passe sine pligter, og de pegede samtidig på »hendes ved huslige for
hold sædvanlig nedtrykte sindsstemning«.
Bestyrelsen var i sin behandling af sagen på en gang mild og hård
ved Line Møller. Man gav damerne ret i, at hun burde afskediges;
men hun skulle på den anden side have lov til at få sin nedkomst
overstået i ro og fred, og hun skulle have tid til at søge sig et nyt
arbejde. Før 1. maj 1849 syntes man derfor ikke, at man anstændig
vis kunne lade hende fratræde. Denne absolut pæne behandling tog
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man dog lidt af glansen fra ved at pålægge hende at holde både en
asylmedhjælp og tjenestepige i barselsperioden. Lønforhøjelsen var
altså i al fald for en tid illusorisk. Den formelle afsked ventede man
hele fire måneder med. Bestyrelsen sendte sin vedtagelse til damerne
og bad dem stemme om den, og de vedtog den med otte stemmer
mod tre; men først ved nytårstide fik fru Møller endelig besked56).
Ansættelsen af asylets tredie bestyrerinde kom ledelsen adskilligt
lettere fra, end tilfældet havde været med de to forrige. Man fik al
lerede i efteråret 1848, uden at stillingen havde været annonceret,
kontakt med fru Georgia Sophie Baggesen, enke efter den i 1846 af
døde bataillonskirurg Stephen Øllegaard Baggesen. Fru Baggesen
tilbød før tiltrædelsen at foretage en rejse til København for ligesom
fru Uth at studere asyler og for samtidig derovre at søge at engagere
en virkelig sagkyndig medhjælp. Fru Møller har altså i sin sidste tid
været så ringe, at man end ikke ville betro hende den oplæring af
efterfølgeren, som hun ellers var forpligtet til57). Medhjælperen ville
fru Baggesen selv lønne mod at få den til hende hidtil udbetalt løn
lagt oven i sin egen. Om hun ved denne ordning har tænkt sig at
kunne tjene noget, er ikke let at se; men store har mulighederne
næppe været. Medhjælperens løn var på dette tidspunkt 4 rd. om
måneden plus mindre gratialer et par gange om året. Heraf betalte
Marie Schmidt, der var Line Møllers sidste hjælper, 3 rd. om måne
den for kosten, og hun blev netop afskediget, fordi fru Møller ikke
mente i længden at kunne nøjes hermed. Fordringerne har været små
og varerne billige, når godt 1 rd. om måneden har skullet række til
til alle andre fornødenheder58).
Fru Baggesens kvalifikationer må have været gode nok - hun
havde i al fald dem, at hun var enke og ca. 50 år. Selvom hun skulle
gifte sig igen, var det derfor ikke sandsynligt, at hun fik børn. Herre
bestyrelsen oversendte med sin anbefaling sagen til damerne og
bad om deres mening. Damerne må i nogen tid indbyrdes have
diskuteret problemerne omkring asylmødrene og især deres under
visning, for de havde i forbindelse med afskedigelsen af fru Møller
stillet forslag om i stedet for en fast medhjælp at antage en lærer til
i enkelte timer at undervise i læsning, religion og sang. I det ledsagebrev, som herrerne sendte med fru Baggesen-sagen, afviste de pure
dette forslag som »aldeles utilrådeligt«. Deres argumenter var dels
det måske rigtige, at det ville være vanskeligt at få en sådan lærer,
dels det morsomme, at læreren ikke under bestyrerindens eventuelle
sygdomstilfælde kunne overtage hendes forretninger59). Hvorfor,
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siges ikke; men det har vel i datiden været utænkeligt - som det i
praksis er det i dag - at mænd skulle beskæftige sig med helt små
børn. Deres dagligdag frembød flere træk, som også i hjemmene kun
var kvindearbejde.
Resultatet af damekomiteens overvejelser blev, at også den fandt
fru Baggesen egnet, og hun blev derefter ansat på samme vilkår som
fru Møller: 80 rd. om året i løn, io rd. som tilskud til en tjeneste
pige, io rd. for asylets renholdelse samt fri bolig og 4 favne brænde.
Hendes forslag om, at hun selv skulle klare medhjælpen, gik man
ikke med på; men der blev bevilget 50 rd. til løn for en sådan60).
Til stillingen meldte sig to ansøgere, og valgt blev Marie Christian
sen, datter af en afdød høker. Ved hendes ansættelse fremgår det
af referaterne, at der fra ledelsens side blev lagt en betydelig vægt
på sangen i asylet. Ikke blot måtte hun forelægge en attest fra en
af byens organister for, at hun havde en sådan sangstemme, »at hun
ved flittig øvelse i nogen tid (1 å 2 måneder)« ville være i stand til
at lede børnenes sang, hun måtte også forpligte sig til i tiden før
sin tiltrædelse daglig at overvære institutionens sangtimer61). Her
til kom yderligere, at man på trods af afvisningen af damernes for
slag alligevel netop i dette fag fik en rigtig lærer til hjælp - J. Micha
elsen, der virkede i årene 1849-51. Han skulle ganske vist ikke have
nogen egentlig løn; men bestyrelsen betænkte ham dog med to »gratificationer« på henholdsvis 15 og 10 rd. Selv skaffede han ved at
lade afholde en - åbenbart slet besøgt - dilettantforestilling 3 rd.
i mk. 4 sk., der med et tilskud fra asylkassen gik til indkøb af en
violin62).
Enkefru Baggesens periode som asylmoder kom til at strække sig
over ti år, der for hendes side af asylets tilværelse synes at være gået
uden særlige begivenheder. Hun døde 8. september 1859 af kolera
under det strejf af denne frygtede sygdoms 3. pandemi, der dette
år ramte bl.a. Århus63). Som hendes afløser blev af fem ansøgere
valgt jomfru F. Kruse64). Fra hendes 20-årige periode, til 1879, er
kun optegnet en enkelt begivenhed, hvor man ser ledelsen loyalt stå
bag sine funktionærer i en lidt pinlig situation. Formentlig i slut
ningen af 1872 mødte en dag et asylbarns moder, »C. Bager, nuvæ
rende fisker Meyers kone«, op og overfusede den daværende med
hjælper »med de groveste skældsord« for at have tugtet hendes
barn. Jomfru Kruse blev vred og klagede til bestyrelsen, af hvis med
lemmer købmand Emil Secher påtog sig at foreholde konen, at af
straffelsen ikke havde været uretfærdig, og at hun, hvis hun havde
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Af de seks asylmødre fra 19. århundrede har det kun været muligt at finde et
billede af Frederikke Kruse - en venlig, men også myndig dame, ser det ud til.
Hun er »taget af« med sit strikketøj ved fotografens runde, udskårne bord, en
typisk detalje i det gamle atelierudstyr.
Fra fotoalbum på asylet.

noget at besvære sig over, kunne henvende sig til dem. I øvrigt ville
hendes barn blive bortvist fra asylet, hvis hun ikke rettede sig heref
ter65). Metoden var håndfast, men stadig fjern fra en moderne op
fattelse af pædagogiske problemer.
Hvorfor jomfru Kruse efter så mange års forløb forlod asylet, fore
ligger ikke oplyst; men at det ikke var på grund af alder, ses deraf,
at hun i 1879 søgte en ny stilling. Hun blev efterfulgt af lærerinde
Anna Nielsen fra Foldby, der blev institutionens første funktionær
med faguddannelse66). I hendes periode, der varede til 1896, fore
kommer for første gang i asylets historie begrebet sommerferie. Hun
fik i forbindelse med en lønforhøjelse (til 360 kr. om året) tilstået
14 dage67). Notatet i forhandlingsprotokollen indeholder dog intet
om, at også børnene havde ferie; men da deres forældre ikke havde
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det, og da institutionens formål var at bistå dem under udearbejde,
skal bestemmelsen sikkert forstås således, at medhjælperen ene har
stået for styret i de to uger. Man havde ellers i disse år uhyre van
skeligt ved overhovedet at få en medhjælper, fordi lønnen var for
ringe - i 1875 *6$ kr. om året68). Ni år senere - i 1884 - søgte man
at bedre forholdene ved at byde hele 300 kr. Bestyrerinden fik på
samme tid 450 kr. plus (og det gjaldt dem begge) vekslende gratialer
- helt op til 50 kr.69).
Anna Nielsen har ikke haft det bedste helbred til den anstren
gende post. I 1889 blev man endog nødt til at suspendere den sæd
vanlige efterårsprøve med børnene på grund af, som det hedder:
»Asylmoderens noget nervøse og medtagne helbredstilstand«70).
Utilfreds med hende var man dog ikke, og ved hendes afgang pr.
31. oktober 1896 forærede bestyrelsen hende et tæppe71). Da hen
des afløser skulle vælges, stod man over for problemet om, hvorvidt
man skulle have en diakonisse, som tilfældet var flere andre steder,
på ny en lærerinde eller eventuelt blot en ældre dame. Det blev en
stemmigt vedtaget ikke at antage nogen diakonisse, fordi en sådan
skulle have mere i løn, end man mente at kunne byde, og hertil
kom også faren for en forflyttelse af en, som man måske var blevet
glad for. Valgt blev frøken Charlotte Pedersen, hvis uddannelse — om
hun havde nogen - ikke er oplyst. Hun skulle have 500 kr. om året
i løn plus de sædvanlige faciliteter, der nu var tillagt medicin i syg
domstilfælde. Et interessant kulturhistorisk træk fra disse år er det,
at bestyrelsen måtte tage stilling til medhjælperens medlemsskab af
Frelsens Hær. Det ser ud til at have været diskuteret, om hun efter
at være indtrådt kunne beholde sin stilling. Udgangen blev den, at
hun fik lov at blive på betingelse af, »at hun ikke viste sig i sektens
dragt under sin gerning«72).
Charlotte Petersens periode som asylmoder kom kun til at strække
sig over fire år, til 1900. Hun ser ud til at have været en dame med
visse interesser i alment socialt arbejde. I vinteren 1898/99 og 1899/
1900 holdt hun et slags fritidshjem i asylet. Hun samlede et par afte
ner om ugen fattige drenge fra byen og holdt dem beskæftigede »på
nyttig og god måde«, bl. a. ved forskellige håndgerningsarbejder.
Men da hun også ville holde juletræ for dem for asylets midler, sagde
bestyrelsen stop. Så langt kunne man ikke strække sig73). Om det var
derfor, hun sagde op, ses ikke. Som hendes efterfølger ansatte man
frøken Margrethe Treu, der tidligere havde været ved asylet i Ran
ders74). Hendes løn var de første år den samme, som Charlotte Pe-
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tersens; men i 1903 nåede hun op på 564 kr., mens medhjælperen
nåede 330; forhøjelsen var altså næsten ens for dem begge75). I løbet
af dette århundrede stiger lønningerne derefter jævnt i takt med sam
fundets øvrige udvikling på dette område. Arbejdet på asylet for
vandles fra at være en retræte eller et supplement til et rigtigt er
hverv.
Margrethe Treu døde 14. november 1918, og i den annonce, hvor
med hendes stilling blev opslået ledig, skrev bestyrelsen nu for første
gang, at en ansøger, der havde faglig uddannelse i behandling af
småbørn, ville blive foretrukket76). Den nye bestyrerinde, frøken
Sofie Knudsen, kom helt fra Maribo, hvor hun havde været med
hjælper ved det derværende asyl - hun opfyldte altså den stillede be
tingelse. Frøken Knudsen kom imidlertid kun til at virke i ganske
få måneder. Hun tiltrådte 1. april 1919, men døde allerede 7. februar
1920. Den næste i rækken, frøken F. Eckstrøm, fungerede kun i
2V2 måned, nemlig fra 15. august til 31. oktober 1920. Årsagen hertil
angives ikke; forhandlingsprotokollen nøjes med at meddele, at af
gangen skete efter frøken Eckstrøms eget ønske. Hendes efterfølger,
enkefru S. Kallmeyer, blev i ni år, til 1929. Hun havde en tid
sine to døtre til medhjælpere, og af disse var den ene velkendt
med arbejdet, idet hun tidligere havde været ved asylet77). Fru Kall
meyer ophørte på grund af sygdom og blev pr. 1. januar 1930 afløst
af frøken Karen Margrethe Christiansen, i hvis periode asylet endnu
en gang blev taget i brug til fritidshjem. Det skete i 1931 på besty
rerindens egen foranledning. Frøken Christiansen fik samtidig lov
til en gang om ugen som et led i Røde Kors-arbejde at samle unge
piger til forskellig husflid. Fritidshjemmet eksisterede helt til 194378).
Også frøken Christiansens virke kom til at strække sig over ni år;
hun sagde op til 1. oktober 1939, men synes at være fratrådt nogen
tid før. Som vikar, indtil endelig besættelse kunne finde sted, antog
man frøken Anna Christensen, der senere overtog stillingen. Frøken
Christensen varetager endnu 25 år efter den daglige ledelse af Arve
prinsesse Carolines Børneasyl79).

Økonomi
Asylets økonomiske hovedbasis var i mange år det årlige tilskud fra
dets høje protektrice. Det var oprindelig fastsat til 250 rd.; men
man havde praktisk talt fra den første dag i almindelighed de største
vanskeligheder med at få det til at slå til. En af årsagerne hertil var
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det vel, at man på trods af de københavnske forbilleder ikke kunne
have nogen helt sikker fornemmelse af, hvad institutionens drift
ville koste. Man havde således f. eks. ikke forestillet sig, at arbejdet
med 80-100 børn var noget, som asylmoderen ikke udmærket selv
kunne klare. De ca. 40 rd. om året, som den medhjælp, der blev
nødvendig, i begyndelsen skulle have, måtte man bede prinsessen
om at få ekstra, og hun forhøjede velvilligt - i 1839 til 300, 1841 til
320 rd. - samtidig med, at hun i de første år også dækkede egent
lige underskud80). En vigtig og dyr post på regnskabet blev også ef
terhånden vedligeholdelse og reparation af lokaler og inventar, der
naturligvis af de mange børn blev udsat for en noget ublid behand
ling. Endelig kan det nævnes, at brændsel og lys i 1840’erne med
50 rd. om året slugte ca. 15 % af indtægten - kun lidt mindre end
2/s af asylmoderens løn.
Selv om underskuddene sædvanligvis ikke var særlig store - fra
20 rd. helt ned til V2 - måtte man på den anden side skaffe sig visse
ekstraindtægter. De kom også, dels i form af gaver, dels i form af
overskud fra de yndede dilettantforestillinger. Der kunne fra de
sidste være tale om ret betydelige beløb; en forestilling, der afholdtes
i 1846 til fordel for asylet og byens velgørenhedsselskab, gav således
ikke mindre end 211 rd. til asylet alene81). En del af de penge, der
kom ind på denne måde, blev hensat til eventuelt senere køb af egen
bygning; andre gik i driften. I 1845 lånte man 550 rd. ud mod 1.
prioritet i en bygning i Mejlgade, i 1846 600 rd. til skolevæsenet
- »på grund af en forhåndenværende forlegenhed i kommunens kas
se«82). Halvdelen af sidstnævnte sum havde man fået på en ejen
dommelig måde: En i 1846 i England opstået krise, der havde sin
årsag i kolossale jernbanespekulationer og en række fallitter i korn
handelen, bredte sig også til Danmark, hvor bl. a. priserne på korn
i løbet af få måneder fordobledes. Under datidens økonomiske for
hold var en sådan udvikling umulig at bære for samfundets dår
ligst stillede, og det blev nødvendigt for myndighederne at foran
stalte uddeling af brød. Da man i 1848 skulle gøre op efter nødfor
anstaltningerne, var der i Arhus endnu 310 rd. tilbage af den sum,
der havde været stillet til disposition. Disse penge fik asylet83).
Arene derefter var gode for institutionen. Det var muligt på
regnskaberne stadig at overføre penge, således at man havde noget
at klare uforudsete udgifter med. I 1858 modtog man de første
større gaver: Købmand Joh. F. Kuur, Arhus, og pastor Andreas
Løvenhertz Kabell, Linnerup-Hammer, testamenterede asylet hen-
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Asylgaden, Frue Kirkerist, i slutningen af forrige århundrede. Slet så dyster,
som det mørke fotografi lader ane, var gaden ikke, men heller ikke ligefrem
fashionabel. Plankeværket til højre er asylets, og kvinden i forgrunden og
manden i midten kan være asylforældre i færd med at bringe eller hente deres
børn.
Arhus Folkebiblioteks lokalhistoriske Samling.

holdsvis i.ooo og 2.000 rd.84). Begge beløb blev anvendt til asylets
nye bygning (jfr. s. 57) og kom således ikke driften til gode. Ekstra
penge til den søgte man i begyndelsen af 1860’erne at skaffe sig ved
at lade ophænge en bøsse, hvori besøgende kunne nedlægge en skil
ling. Den må have været anbragt for diskret og derved været for
lidt givende, for det blev senere foreslået dels at anskaffe en større,
dels at give denne en mere iøjnefaldende plads85).
Fra bestyrelsesmødet den 25. januar 1869 foreligger en samlet
oversigt over økonomien for årene 1860-68. Middeludgiften havde
været 487 rd. og den årlige indtægt 390, altså en gennemsnitlig un
derbalance på 97 rd. Af ekstraordinære indtægter havde man haft
1523 rd., hidrørende fra to dramatiske forestillinger, en koncert og
en bazar (der alene gav 1.000 rd.) samt to gaver på hver 100 rd.
Formuen var på i alt 910 rd., nok til at dække et normalt underskud
i 10 år86). Ind i 1870’eme blev dette beløb dog udsat for alvorligere
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angreb, end man havde forudset - 1872 måtte man hæve 300 rd.,
1874 200, og arveprinsessen tilbød da at øge det tilskud, der årligt
kom fra hende. Bestyrelsen indrømmede villigt, at man godt kunne
bruge 200 kr. mere om året (prinsessens tilbud kom i 1875, da den
nye møntfod var trådt i kraft). På den anden side var det hidtil
lykkedes på forskellig vis a få pengene ind, og det håbede man også
i fremtiden blev muligt. Skulle det ikke blive tilfældet, ville man
med taknemmelighed benytte sig af sin protektrices usvækkede vel
vilje87) .
Samme år - 1875 “ modtog asylet sine første legater. I maj med
delte købmand H. M. Ellermann, at han ville skænke 500 kr., hvis
renter (4%) skulle gå til beklædning af to eller tre børn. Ansporet
af vanskelighederne med de almindelige driftsmidler foreslog besty
relsen, at de i stedet skulle medvirke til at sikre institutionens frem
tidige beståen, og det gik købmanden ind på88). Slet så heldig var
man ikke hos årets anden donator, fhv. apoteker N. S. Aagaard, der
gav ikke mindre end 4.000 kr. i ældre jyske kreditforeningsobliga
tioner. Stillet over for samme forslag som Ellermann, svarede
Aagaard, at hans penge skulle bruges til børnene - til klæder eller
hvad andet hensigtsmæssigt, bestyrelsen ville bestemme sig for. Her
for bøjede man sig; og der ses f. eks. i 1876 at være købt tøj til børn,
der afgik dette år, og mælk til dagligt forbrug (jfr. s. 70)89). Da
man i 1878 i forbindelse med likvidationen og reorganisationen af
Spare- og Lånekassen, hvor man havde optaget et lån på 4.000 kr.,
kom ud for en trussel om, at dette blev opsagt, forsøgte man sig
igen hos Aagaard. Man ville bruge hans kapitel til at indfri lånet;
men resultatet blev det samme som to år før - et afslag. Til gengæld
forlangte likvidationskommissionen, da det kom til stykket, heller
ikke pengene90)*.
*) Af andre legater og større gaver, der i tidens løb er skænket asylet, kan
nævnes følgende:
1880. Slagtermester Severin Lautrup Hendriksen, 600 kr.
1881. Veksellerer Herman Meyer, 7.000 kr.
1882. Brygger L. Ghr. Meulengracht, 1.000 kr.
Generalinde Charlotte Juels bo, 200 kr.
1884. Biskop G. P. Brammers bo, 500 kr.
1885. Købmand Otto Langballe, 1.000 kr.
Stiftsfysikus Chr. Bünger, 200 kr.
1886. Fru Magdalene Barbara Bruun, enke efter politikeren M. P. B., 500 kr.
Frøken Adolphine Secher, 1.200 kr.
1890. Fru Ane Kirstine Jensen, enke efter prokurator Hans Gundorph J.,
i.000 kr.
Grosserer Rudolph Wulff, 1.000 kr.
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I 1877 kom man efter »et fortroligt vink« i forbindelse med Vallø
Stift, der hvert år brugte en del af sine midler til almennyttige for
mål, og man fik for tidsrummet 1877-81 tilsagn om et årligt beløb
på 400 kr.92). Sidstnævnte år døde imidlertid arveprinsesse Caro
line, og asylet mistede herved en fast årlig indtægt på 640 kr. Det
havde ganske vist været prinsessens mening, at hendes kære Århus
asyl skulle arve halvdelen af hendes formue, hvorved det ville have
været sikret for lange tider; men da hendes bo skulle opgøres, viste
det sig, at prins Ferdinands eskapader (han var død 1863) havde
kostet så meget, at der simpelt hen intet blev til asylet92). Det var
et alvorligt slag, og det hjalp ikke meget, at man i endnu nogle år
kunne regne med 400 kr. fra Vallø og 300 kr. fra den nye patronesse,
arveprinsessens yngre søster, hertuginde Vilhelmine af Glücksborg
(1808-91, Frederik Vil’s første hustru, senere gift med hertug Carl
af Slesvig-Holsten-Sønderborg-GKicksborg) 93). Den årlige gennem
snitsindtægt var for 1880’eme 2.490 kr., den tilsvarende udgift 2.144.
I indtægten var dog medregnet de forskellige gaver, og da disse ofte
var båndlagt til specielle formål, var situationen på trods af det til
syneladende overskud yderst vanskelig. Den var så vanskelig, at be
styrelsen forsøgte sig med en offentlig indsamling. Man henvendte
sig i et cirkulære til byens borgere, hvori man ikke lagde skjul på,
hvordan det var gået med arven efter prinsessen: »Det er os af påli
delig kilde bekendt, at det fra første færd har været hendes kon
gelige højheds vilje ved en testamentarisk bestemmelse at efterlade
asylet halvdelen af hendes eventuelle formue; men det er ligeledes
1891. Købmand Edw. F. Rahr, 300 Kr.
1892. Christian IX i anledning af sit guldbryllup, 300 kr.
1893. Firmaet Wessel & Vett, 4.000 kr.
Fabrikant W. F. Bestie, 500 kr.
1895. Brygger L. Chr. Meulengracht, 1.000 kr.
1898. Fru Johanne Christiansen, enke efter fabrikant K. Christiansen, 1.000 kr.
1899. Enkepastorinde Bolette Abrahamine Lyngbye, 2.500 kr.
Fabrikant Otto Mønsted, 4.000 kr.
1904. Grosserer Rudolph Wulffs enke, 5.000 kr.
1914. Frøken Marie Gjeding, 2.000 kr.
Birkedommer Chr. Magdalus Jespersen, 5.000 kr.
1930. Vægtfabrikant H. Sørensen, 1.400 kr.
1940. Apoteker Viggo Frederiksen, ca. 50.000 kr.

Man kan for at få en fornemmelse af især de ældres gavers værdi sammenligne
disse med arbejdslønningerne hos de mennesker, hvis børn besøgte asylet. I
1880’erne tjente en faguddannet arbejder i provinsen omkring 750 kr. om
året, en arbejdsmand godt et par hundrede mindre. I årene lige efter 1900
var de begge steget ca. 200 kr.91).
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bekendt, at denne bestemmelse på grund af senere indtrådte forhold
er bleven uden al betydning«94). Nogen overvældende succes fik
indsamlingen ikke. Der indkom i engangsbidrag 1839 kr., og de 17
bidragydere var for størsteparten de to bestyrelsers medlemmer. Her
til kom yderligere 115 kr. om året i 5 år fra 5 bidragydere95). Re
sultatet var i al fald på længere sigt så meget mere pauvert, som be
styrelsen ligefrem i disse måneder drøftede asylets muligheder for
fremtidig at kunne bestå96). Umiddelbart før indsamlingen modtog
man i øvrigt fra grosserer M. R. Koppel et beløb på 409,13 kr. med
den morsomme motivering, at det var, hvad grossereren havde spa
ret i skat ved i 1881 at tage på sommerophold i Brabrand97). Ti
dens skatteregler var udformet således, at dette var muligt, og det var
af og til årsag til gnidninger mellem kommunerne og velhavende
borgere.
I forbindelse med prinsessens død modtog man i september 1882
en overordentlig smuk gestus fra en af eksekutorerne i hendes bo,
udenrigsminister O. D. Rosenørn Lehn. Ministeren skænkede hele sit
honorar, 7.000 kr., til institutionen, og han stillede ingen betingelser
for dets anvendelse. Det er på baggrund heraf ejendommeligt, at be
styrelsen ikke, hvad den ellers som nævnt i tidligere tilfælde havde
været interesseret i, ønskede at bruge pengene løbende. I takken til
Rosenørn Lehn meddelte man ham, at man for summen havde op
rettet et legat, der skulle bære hans navn97a).
Billedet af asylets økonomi blev ikke væsentligt ændret i de føl
gende år. Efter hertuginde Vilhelmines død i 1891 blev patronatet
overtaget af kronprinsesse Lovisa, der også - med 200 kr. - velvilligt
fortsatte hertugindens årlige ydelse98). Tilskuddet fra Vallø havde
man mistet; men man klarede sig med gaver og ved at tage op af
kapitalen, der for størstepartens vedkommende var anbragt i fast
ejendom99). I 1892 blev der nedsat et udvalg til undersøgelse af mu
lighederne for besparelser. Det fandt som så mange andre af den
slags udvalg ingen punkter i budgettet, hvor det ville være forsvar
ligt at sætte ind100). Debatterne om regnskabsforhold synes i besty
relsens forhandlingsprotokol at have været særlig knyttet til overlæ
rer Cl. Funch. Han var i en meget lang årrække protokolfører, og
efter hans afgang bliver referaterne kortere - i mangfoldige til
fælde opgives kun indtægt, udgift og kassebeholdning.
En afgørende nyudvikling kom først med den delvise ændring af
asylets status, som fandt sted ved midten af 1920’erne. Allerede fra
1919 havde man efter den dette år vedtagne lov om tilskud til
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fremme af forebyggende børneforsorg kunnet få part i den sum af
250.000 kr., som ifølge loven blev stillet til rådighed101). Men af en
eller anden grund foretog man sig intet lige med det samme. Først
i 1924, da den andel i den århusianske børnehjælpsdags overskud,
som man i en årrække havde oppebåret, fra det ene år til det andet
blev nedskåret med 50 % (2.500 til 1.250 kr.), bekvemmede man sig
til at indsende en ansøgning - vel vidende, at man i denne forbin
delse måtte til at foretage visse ændringer i de gamle vedtægter. Det
gjaldt bl. a. på undervisningsområdet, hvor man skulle følge de af
Frøbel og flere yngre pædagoger udstukne retningslinier, det gjaldt
uddannelsen af ledere og medarbejdere, og det gjaldt endelig ind
førelse af et ugentligt kontingent for hvert barn. Kontingentet var
dog yderst beskedent; man tog oprindelig ca. 1 kr. om ugen, og heri
var endda for fem dage indbefattet en ret varm mad til dem, der
ønskede det103). Asylet fik sit tilskud - til at begynde med 1.250 kr.
om året104). Med Sociallovens gennemførelse i 1933 måtte vedtæg
terne endnu en gang ændres i overensstemmelse med de krav, denne
stillede, og ved skrivelse af 23. juni 1934 opnåede institutionen
statsanerkendelse105). Stadig var den dog forbeholdt børn af mindrebemidlede forældre, men bortset herfra nu en børnehave i helt
moderne forstand.
Statstilskuddet var dog ikke det første, man fik fra offentlig side.
Allerede 1861 havde kommunalbestyrelsen bevilget 20 rd. om året i
skattegodtgørelse (1875 konverteret til 40 kr.) og fra 1885 tillige
24 kr. som godtgørelse for vandafgift106). Disse beløb, som man al
drig så, men naturligvis sparede, beholdt man i mange år; de var
1929/30 nået op på 250 kr. Først fra 1936/37 fik man med 1.000 kr.
et egentligt driftstilskud (om kommunale tilskud til særlige formål
se s. 65)107).

Asylbygningerne
Den ejendom, asylet i 1836 lejede af enkefru Schmidt, og som var
beliggende på hjørnet af Frue Kirkerist og Frue Kirkeplads (jfr.
s. 13), beholdt man i 23 år. Den kostede i tidens løb en del penge
i reparation og vedligeholdelse, og allerede 1837 lod man foretage en
mindre ændring i selve indretningen. Det var politiassistent Jørgen
Nielsen, der gjorde sine kolleger i bestyrelsen opmærksom på det
uheldige i, at børnene måtte lege, læse og sove i samme værelse.
Han foreslog derfor, at man inddrog det til asylstuen stødende ka
binet, som med tillæg af et spisekammer ville give endnu et anven-
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deligt rum. Det kunne opvarmes af samme kakkelovn som asylstuen
og ville således ikke øge brændselsudgifterne. Nielsen påpegede sam
tidig, at det var helt udelukket i stedet at tage den anden stue til
gaden: Der var en gang imellem; døren måtte om vinteren være luk
ket, så asylmoderen ikke kunne føre opsyn, og til en speciel opvarm
ning krævedes der dobbelt så meget brænde som bevilget. I dette
spørgsmål tog han nøjagtigt det modsatte standpunkt ved sin af
gang i 1843; men ændringen her i 1837 fik han gennemført. Den
kostede 23 rd.108).
Ved midten af i84o’erne, da man ellers havde foretaget en større
udvidelse af legepladsen109), dukkede tanken om egen bygning, even
tuelt et andet sted, op (jfr. s. 50). Den synes især næret af oberst
J. Høegh-Guldberg, der sammen med kancelliråd J. W. Engelsted
havde købt en gård på Fiskergade, som de fandt passende til asyl.
Sagen kom i skred i 1851, og der udspandt sig i bestyrelsen en »vidt
løftig« diskussion om, hvorvidt man skulle købe den ejendom, man
sad i, og som kunne fås for 2.500 rd., eller man skulle overtage
Høegh-Guldbergs og Engelsteds. Prisen på denne er ikke opgivet. For
det sidste stemte kun de to ejere, de øvrige ville blive ved Frue kirke;
men det vedtoges at lade arveprinsessen træffe afgørelsen - med lo
yale opgivelser af begge parters synspunkter110). Arveprinsessen var
høflig og upartisk. Hun bad bestyrelsen vælge den bygning, man
fandt bedst egnet, »dog vil hun ikke undlade at bemærke, at det
synes hende hensigtsmæssigst at købe den gård, hvori asylet nu er,
da man kender den og lettere kan beregne udgifterne til indretning
o. s. v.; dog ønsker hun ikke denne sin anskuelse betragtet som en af
gørelse af sagen, som hun overlader til bestyrelsen«111). Resultatet
heraf blev naturligvis, at man blev i Frue Kirkerist, og man havde
endda held til at presse prisen 200 rd., idet man kun betalte enkefru
Schmidt 2.300 rd. Fra 2. september 1851 var asylet husejer.
Høegh-Guldberg blev gnaven. Han var fraværende ved det af
gørende møde, og ved det følgende forlangte han tilført protokollen,
at han ikke havde givet sit samtykke til den afsluttede handel og i
øvrigt ikke mente, at den indkøbte bygning overhovedet egnede
sig til asyl - »værelserne er små og lave, legepladsen lille og ind
skrænket og beboelseslejligheden for bestyrerinden nogle tagværel
ser«. Den fulde konsekvens af sin holdning drog Høegh-Guldberg
ved samtidig at udtræde af bestyrelsen112). Enkefru Schmidt fik
ikke alle 2.300 rd. på en gang. Hun lod sig nøje med en udbetaling
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på 900, hvortil for asylets slunkne kasse kom forskellige reparationer
- til tømrer og maler således i alt 255 rd.113).
De to store testamentariske gaver på henholdsvis 1.000 og 2.000 rd,
som man i 1858 modtog efter købmand Joh. F. Kuur og pastor
A. L. Kabell (jfr. s. 50 f), skabte en hurtig løsning af institutionens
lokaleproblem, som sådan set ikke var kommet videre på trods af
køb og reparationer. »Bygningens brøstfældighed vokser dag for dag«
hedder det i en tilsynsprotokol114). Man ville gerne have været i gang
allerede samme år; men bl. a. fordi der skulle forhandles om køb af
et stykke jord fra Frue kirke, besluttede man sig til at vente til 1859.
Prisen på jordstykket var oprindeligt fastsat til 100 rd., men blev,
inden man var færdig, nedsat til 25. Det ser ud til, at man har ind
kaldt overslag og tegninger fra flere håndværksmestre. Den, man
valgte, blev murermester C. J.Jensen, der mente at kunne udføre ar
bejdet for 4.100 rd. minus 300, nedrivningsværdien af den gamle byg
ning. Der fremgår af forhandlingsprotokollen intet om, hvad bestyrel
sen har sagt til dette betydelige beløb. Men at det var større, end
man havde forestillet sig, kan ses deraf, at man i foråret 1858 ar
bejdede med planer til kun 2.400 rd. - som altså rigeligt kunne dækkes af de to gaver. Noget hjalp det dog, at man specielt til denne
sag yderligere modtog 100 rd. fra fabrikant J. F. Stellfeldt, 281 fra en
nedlagt brændselsforening og 300 fra den altid gavmilde arveprinsesse.
Endelig opnåede man et lån på 600 rd. i Spare- og Lånekassen115).
På arveprinsessens fødselsdag 28. oktober 1859 fandt den højtide
lige indvielse af den nye bygning sted. Indvielsen blev ledet af biskop
Brammer i overværelse af herrebestyrelsen, damebestyrelsen, magi
straten, borgerrepræsentationens formand og viceformand, byens øv
rige gejstlige samt flere særligt indbudte. Børnene, der under bygge
arbejdet havde haft til huse i købmand J. H. Agerups gård på hjør
net af Kannikegade og Skolegade116), bidrog til festen med sang
og blev belønnet med et »festmåltid«. Den givne lejlighed benyttede
man til at indsætte i sit embede den nye asylmoder, Frederikke
Kruse, der efterfulgte den i september af kolera døde enkefru Baggesen (jfr. s. 46). I sin indvielsestale forklarede biskoppen børnene
»på en for dem fattelig måde, hvilket venligt ly her blev dem tilbudt,
og hvorledes de selv burde forholde sig, idet man var så god imod
dem«. Dernæst mindede han forsamlingen om den taknemmeligheds
gæld, asylet stod i »til nærværende og fraværende, levende og døde,
og nedbad Herrens nåde og velsignelse over dette kristelige værk«117).
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Murermester G. J.
Jensens tegning til
asylet. Til venstre
snit og loftsplan; på
snittet ses kakkelov
nen, der var anbragt
på asyllokalets ene
endevæg, på lofts
planen bl. a. lejlig
hed for bestyrerin
den og værelse for
hendes medhjælper.
Til højre stueplan
samt fra kælderen
vaskehus og brænde-
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rum. Huset lå langs
med Frue Kirkerist,
men havde indgang
fra Frue Kirkeplads.
Det store rum på
stueplanen er asyllo
kalet; det havde fire
tofagsvinduer til ga
den og to etfags til
gården. Af de øvrige
rum har det med
indgang fra entreen
formentlig været be
styrelsens mødevæ
relse.
Tegningen på asylet.
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I ikke mindre end 60 år efter 1859 gjorde huset i Frue Kirkerist
tjeneste som asylbygning. Dets ydre er det ikke muligt at beskrive
nærmere. Aarhuus Stiftstidende kalder det i sit referat af indvielsen
smukt, rummeligt og velindrettet, og en opmålingsbog i Århus bys
arkiv angiver, at det bestod af et forhus i en etage, 28X115 alen,
i kvist 9X20 alen, et brændehus og et »locum«118). En fornemmelse
af, hvordan det var indrettet, kan dog planerne s. 58-59 give. Enkelte
detaljer om reparationer, nyanskaffelser m. v. fremgår af forhandlings
protokollen: 1870 blev de gamle brændekakkelovne udskiftet til for
del for reguleringsovne, der udelukkende brugte kul (ca. 20 td. om
året). 1872 tilbød man bestyrerinden at lægge vand ind; men hun
frabad sig det, og man nøjedes i stedet med at forny pumpen i går
den119). Først 13 år senere kom muligheden igen, og vandindlægget
blev da kombineret med en omfattende hovedreparation til 1090 kr.
12°). 1893 fandt man på, at man kunne spare sand til gulvene, hvis
man lod disse fernisere, og man gjorde et forsøg med damebestyrelsens værelse. Denne - som det skulle synes - beskedne detalje
gav imidlertid anledning til en debat, som strakte sig over flere år,
og som endte med, at der ikke blev ferniseret. Damerne var indkaldt
til den endelig afgørelse, og bispinde Clausen pegede her på, at det
ville være vanskeligt at få den fornødne daglige gulvvask udført.
Vasken ville koste 50 kr. om året, vedligeholdelsen af fernissen 34;
prisen for sand er ikke opgivet121). 1906 fandt problemet en helt
anden løsning: Gulvene i børnelokalerne blev belagt med linoleum
122). 1914 fik man ved hjælp af frøken Marie Gjedings gave på
2.000 kr. indlagt W. G. og elektrisk lys samt indkøbt nye stole123).
Men allerede to år efter, i 1916, var tiden i byens centrum ved at
ebbe ud.
Det begyndte med en skrivelse fra A/S Hans Schourup, der i 1908
var flyttet til Frue Kirkeplads/Vestergade, og som nu havde brug
for mere plads124). Firmaet spurgte, om asylet ville sælge sin ejen
dom for 28.000 kr., og bestyrelsen var straks, uden nogen betænke
lighed, villig til en forhandling. Efter som byens udvikling havde for
met sig, var beliggenheden faktisk blevet uheldig; de omliggende
huse havde fjernet al sol og venlighed; men en betingelse for han
del var det dog, at man af kommunen gratis kunne få en grund
stillet til rådighed af en passende størrelse og på et passende sted
125). Kommunen gjorde sig ikke kostbar. Den tilbød 2000 kvadrat
alen af hjørnet Hjarnøgade/Samsøgade, og man fandt fra asylets
side stedet velegnet. I første omgang synes der at have været tale
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Asylkvarteret ved århundredets begyndelse. Til venstre, på Frue Kirkerist, ses
som sidste hus på gadens venstre side asylet, i baggrunden Frue kirke og klo
steret. Gaden til højre er Tangen. De to gamle gadenavne er nu borte, husene
i midten med det lille anlæg foran er nedrevne, og det hele er blevet en plads,
Kloster Torv.
Erhvervsarkivet.

om en flytning lidt længere ned ad Hjarnøgade; men inden man gik
i gang med byggearbejdet, var man tilbage på hjørnet. Den kom
munale gave androg 1064 kvadratmeter, lidt mere end oprindelig
tænkt126).
Før man kunne komme videre, mente bestyrelsen det nødvendigt,
at man fik en fornemmelse af, hvad en ny bygning ville koste. Man
trådte derfor i forbindelse med arkitekt M. B. Fritz og bad denne
udarbejde planer og fremskaffe en pris. Fritz tegnede først et ret
vinklet, trefløjet anlæg med entre, sal, læsestue, to W. G.’er, garde
robe og bestyrelsesværelse forneden, foroven en pæn lejlighed til be
styrerinden samt loftsrum og pulterkammer. Hele herligheden ville
med halvtag (læskur) i gården, have, hegn og stakit koste 36.086,50
kr. Denne sum mente asylledelsen nok at kunne klare, og den vedtog
derefter at tilbyde A/S Hans Schourup den gamle bygning for 30.000
kr. kontant. Herudover ville man have lov til at medtage alt, hvad
der kunne bruges af W. G.-anlægget, det elektriske anlæg, kakkel
ovne, komfur, gruekedel, linoleum, paneler fra to værelser samt alle
anvendelige rørledninger, vandhaner og håndvaske. Selv om kravet

To forslag, tegnet af snedkermester S. Ørum, til indretning af asyllokalet. A.
angiver en opstilling på langs med løse »forsamlingshusbænke«, B. en opstilling
på tværs med en slags forbedret »trappe« - der er mellemrum til benene, så

børnene var fri for at sidde og sparke hinanden bagi. Det fremgår ikke af de
bevarede arkivalier, hvilket af de to forslag man valgte, eller om man valgte et
helt tredie.
Tegningen på asylet.
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således var lidt større end det tilbud, firmaet havde givet, blev
det accepteret, og handelen sluttet127).
Den bygning, som arkitekt Fritz opførte i løbet af 1918, blev ikke
helt den samme, som han oprindelig havde tænkt sig. Han bevarede
det trefløjede system, men anbragte midtfløjen, der udgjordes af sa
len, noget tilbagetrukket på selve hjørnet af de to gader. I side
fløjene, der fulgte gaderne, lagde han en lejlighed i den østlige, mens
han i den nordlige placerede to læsestuer, sovestue, bad, omklæd
ningsrum og to W. C.’er. For de sidstes vedkommende må materiellet
fra Frue Kirkerist have været umuligt at bruge igen, og da man ikke
havde råd til nyt, fik man en foreløbig tilladelse til at anvende tøn
der. Ovenpå indrettedes, inden bygningen blev afleveret, to pige
værelser128).
Det var ved aftalen med Hans Schourup blevet lovet, at man ville
være ude senest 1. februar 1919, og det overholdt man. I januar
blev huset taget i brug, 11. april blev det indviet. Det havde kostet
omkring 45.000 kr., og man lånte det manglende beløb i Spare- og
Lånekassen - et lån man allerede året efter var i stand til at indfri
med et nyt og billigere, som man fik hos Støvringgård Kloster
(20.000 kr. til 4V2 %)129). Bygningen i Hjarnøgade, der endnu huser
asylet, har i de forløbne 45 år været underkastet flere ombygninger
og reparationer: 1936 blev der indlagt centralvarme (gave fra kom
munen), 1946 blev lejligheden flyttet til tagetagen, og endelig blev
der foretaget mindre ændringer i 1952 og 1958130).
Asylliv i 19. århundrede

Mens de bevarede arkivalier ret villigt fortæller om oprettelse, om
ledelse og asylmødre, om pengemidler og bygninger, så er der én
faktor - og måske den vigtigste - i asylets tilværelse, som kun vanske
ligt lader sig hente frem til beskuelse, og denne faktor er børnene,
der tilbragte år af deres liv i dets varetægt. De oprindelige 17 blev

Blyantstegning af arkitekt Fritz, indsendt til bygningskommissionen i anledning
af, at man ønskede at udvide den nye asylbygning med to pigeværelser på
loftet. Øverst t. v. midterfløjen og længen langs Hjarnøgade, t. h. længen
langs Samsøgade og midterfløjen set fra gårdsiden (tegningens manglende
perspektiv »fjerner« den tredie fløj - den står vinkelret på beskueren, og
dens trefagskvist hører til et af de nye værelser).
Århus bys arkiv: Bygningskommissionen.
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Fra gadesiden er asylet på grund af de store træer ikke mere let at fotografere;
selv om man har klar novembersol og går op på bakken ved Samsøgades skole,
er det svært at få det hele med.

hurtigt til mange. Forhandlingsprotokollerne opgiver med mellem
rum deres antal, og det ses heraf, at der har været ret betydelige
svingninger. Det højeste tal for 1840’erne var 82, det laveste 67, for
1850’erne 78 mod 51; i 1860’erne skete der en voldsom udvikling,
muliggjort af den nye bygning, helt op til no, og her holdt man
sig med mindre bevægelser nedad til århundredskiftet. De no
blev overskredet en enkelt gang i 1890 - bestyrerinden »lod sig fri
ste« dertil, siger protokollen131).
Tallene er dog ikke noget udtryk for, at der dagligt mødte så
mange børn i asylet. Forsømmelser var hyppige, og de udgjorde et
problem, som bestyrelsen ofte måtte tage stilling til. Bortvisninger
var ikke ualmindelige, når man ikke fandt den angivne forsømmel
sesgrund fyldestgørende. I 1839 gik man så vidt, at man, som senere
sygekasserne, indførte en kontrol, der skulle undersøge, om sygemeld te
børn også virkelig var syge132). 1842 sammenkaldte man mødrene
til børn, der havde forsømt meget - »for at give dem en formaning
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i så henseende«, og i december samme år fik damebestyrelsen pålæg
om ved uddelingen af julegaver »at tage hensyn dertil«133). Hvor
meget forsømmelserne kunne andrage, anfører tilsynsprotokollen et
par eksempler på fra 1860’erne: I december 1861 udeblev af no
børn gennemsnitlig 20, heraf 5 med sygemelding, marts 1863 udeblev
af samme tal 34, »uden at der haves sygemelding fra den største del
af de udeblevne«. På en henvendelse til forældrene fik man det
svar, »at de havde haft brug for deres børn«. Den såkaldte ulov
lige forsømmelse havde altså ikke altid en negativ baggrund, selv om
pligtforholdet mellem hjem og asyl blev og måtte blive fremhævet,
når først indskrivning havde fundet sted. Asylmoderen, Frederikke
Kruse, så i øvrigt netop i denne situation lidt anderledes på det:
Det var, forklarede hun bestyrelsen, ikke de samme børn, der for
sømte hele tiden. Forsømmelserne var jævnt fordelt på et stort antal,
og ingen af dem var af et omfang, der berettigede bortvisning134).
På trods af, at de undertiden kunne være vanskelige at konsta
tere, spillede sygdomme, og herunder naturligvis særlig børnesyg
domme, en stor rolle. Tilsynsprotokollerne anfører dem i mange til
fælde. De dominerende var kighoste, mæslinger og skarlagensfeber;
kun enkelte gange forekommer difteri, fåresyge, meningitis, skoldkop
per og tyfus. Mens der ikke er noteret dødsfald af mæslinger, er der
adskillige som følge af kighoste og skarlagensfeber, i 1867 således
9, i 1871 10. Under den store koleraepidemi i 1853 døde kun et
barn, under en meningitisepidemi i 1867 døde 3. Børnene var i øvrigt
under stadig tilsyn af bestyrelsens lægemedlem, der også regelmæs
sigt foretog vaccinationer - i 1876 endog revaccination, da man
frygtede et angreb af kopper.
Som andre skoler var asylet i sig selv med de mange børn samlet
dagligt et vigtigt smittested, og specielt var det vel galt, når det som
her af og til kneb med renligheden. 10. Juni 1867 klagede den til
synsførende :
Der hersker ikke den fornødne orden og renlighed i asylet, jeg har aflagt
besøg der kl. 93/4 i formiddag, og den daglige rengøring har endnu ikke været
udført; jeg har givet mit mishag tilkende herved for jomfru Kruse, som for
hendes medhjælperinde, men anser det tillige for vigtigt at henlede mine med
bestyreres opmærksomhed derpå. Asylet er ikke, hvad det bør være: et sted,
hvor børnene fra den tidligste alder vænnes til orden og renlighed.

5. februar 1889 gav læge A. Hansen konkret anvisning på, hvad
der skulle gøres:
Da der næsten altid hersker nogle epidemiske sygdomme her i byen, holder
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jeg strengt på, at asylet desinficeres dagligt med carbolvand samt udluftes
flere gange om dagen.

Læge Hansens bemærkning hentyder til den store epidemisygelig
hed, der i i88o’erne var i Århus. Den var nogle uger i august sep
tember 1889 så alvorlig, at politimesteren gav ordre til, at såvel
asylet som byens skoler holdes lukkede135).
En i tilsynsprotokollerne med mellemrum forekommende forsøm
melsesgrund er - vejret, såvel det dårlige som det gode. Det hedder
i februar 1853: »Asylet har dog på grund af kulden været mindre
stærkt besøgt end ellers«. I januar 1862 var kulden direkte årsag
til et dødsfald; en 6-årig asyldreng blev fundet død på isen uden
for Vesterport, vel på Mølledammen eller på oversvømmelserne i
Mølleengen. Det gode vejr optræder f. eks. i februar 1868: »Til det
svagere besøg bidrager også, efter frk. Kruses mening, det mildere
vejrlig«, og endelig ses det i maj 1872, at den tilstundende sommer
også har affolket asylet. Det var i det sidste tilfælde nærliggende at
pege på, at børnene måske i den varme årstid på forskellig måde
ved arbejde har deltaget i hjemmets opretholdelse; men dertil har
størsteparten af dem sikkert været for små.
Skuffende for ledelsen var det at bemærke, at besøgstallet kunne
svinge med særlige anledninger. At det var lille ved det berømme
lige St. Olufs Marked, synes man at have fundet ganske rimeligt.
Visse år var asylet simpelt hen lukket. Men en tydelig, omend forståe
lig tendens til særlig stort fremmøde, når der var noget at hente,
drog nytten af hele arbejdet i tvivl. I januar 1868 skrev provst Ben
dix:
»Det er mindre tilfredsstillende at lægge mærke til, hvorledes tilgangen
henimod jul tiltager — og så når julegaverne er uddelt, og alt går i den gamle,
stille orden igen — ja så aftager stadigt antallet af de tilstedeværende børn:
et vidnesbyrd om, hvor lidt mange forældre virkeligt skønner på det daglige
gode af opholdet for deres børn i asylet. - Men herved er vel intet at gøre?«

Selv om f. eks. læge Hansen ikke var enig med ham - lægen fandt,
at børnene mødte i det omfang, der kunne forventes - pegede prov
sten året efter endnu to gange på dette fænomen: Til en bespisning
10. august, bekostet af arveprinsessen, kom 90, medens det daglige
tal i den pågældende uge kun var 50; det samme var tilfældet til
arveprinsessens fødselsdag - »men så er de blevet borte en stor del af
dem«.
Hvad børnene ud over undervisningen beskæftigede sig med i
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Den utilfredse provst Bendix, som han sidder i et noget medtaget fotoalbum
på asylet. Albummet rummer visitkortfotografier af såvel herre- som damebestyrelsens medlemmer fra i86o’erne og 1870’erne. Selv om asylmoder Fre
derikke Kruse selv sidder i det, er det vel tænkeligt, at det er hendes, da den
udmærkede idé ikke siden synes fortsat.

asyltiden, er det kun muligt at få glimt af. Allerede kort efter star
ten begyndte man på gymnastik, ovenikøbet en tid med særlig læ
rer, og i gården opstilledes »gymnastikapparater«136). Inde havde
de en del legetøj, der nævnes: tallotteri, dukker og »klosser«, og til
strikning en garnvinde og masser af uldgarn. Fra 1897 er bevaret en
liste over »produktionen« i månederne januar til maj, nemlig 5 un
derskørter, 5 par strømper, 5 hestetømmer, 1 halstørklæde, 12 par
muffedisser og overtræk til en skammel, det sidste var syet137).
Måltiderne, der må have været ganske komplicerede foreteelser,
når der ikke var borde at sidde ved, har sikkert taget megen tid.
Foruden den mad, børnene selv medbragte, fik de enorme mængder
forærende. Der gik ligefrem for byens borgere mode i at markere
festlige lejligheder ved at tænke på de fattige småfolk i asylet, og
det var solid kost, de fik. Fra det allerførste år har fru Uth noteret:
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Hvidkålsuppe og flæsk, ærter og flæsk, risengrød og sødt øl, okse
steg med sovs, bygsuppe, hvedegrød, rugsimler o. s. v. En overgang,
formentlig begyndt 1838, eksisterede der et billetsystem, hvorefter
giverne i stedet for at lade maden bringe in natura, kunne skænke et
antal billetter138). Formentlig fordi det var noget, børnene aldrig fik
hjemme, var hvedeboller en stor og yndet artikel - med chokolade
eller mælk til. Da pastor Grüner rejste fra byen i 1839, fejrede
købmand Bursche det med kringler og mjød; men det var også det
fineste fra den gamle tid - ellers var det den gode, borgerlige for
nuft, der også på dette område sad i højsædet. På kong Christian
9.’s 80 års dag, langfredag den 8. april 1898, samledes børnene med
deres mødre til en fællesspisning, som asylet foranstaltede139).
I mange år sørgede man for, at de børn, der ikke gik hjem i mid
dagsstunden, i vintermånederne fik varm mælk til deres medbragte
mad. Den blev oprindelig betalt ved gaver; men da der i 1867 viste
sig en dalende interesse for at bidrage hertil, vedtog bestyrelsen, at
asylet selv, så længe kassen kunne bære det, ville afholde denne ud
gift, der blev beregnet til ca. 15 mark om måneden140). Lige efter
århundredskiftet begyndte man at servere vælling to gange ugent
lig141).

Direkte er ovenstående »indrykkelse« i Aarhuus Stiftstidende en tak for festen
ved arveprinsessens »25 årige ægteskabsjubilæum«. Den er dog rettet til asylet
i almindelighed og modsvarer derved, selv om den ligger nogle år før, i nogen
grad provst Bendix’ opfattelse.
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Foruden mad spillede også beklædningsgenstande en stor rolle
som gaveobjekt. De er opnoterede i et betydeligt mindre omfang
end maden, sikkert fordi de i særlig grad har sorteret under damebestyrelsen, hvis tilsynsprotokol i almindelighed kun indeholder en
kvittering for besøget. Johanne Uth nævner dog fra 1836-38 bl. a.:
20 par sivsko, klæder til tre af børnene, klæder til en dreng, klæder
til fire drenge, tre par støvler, kjoler til to piger og - meget rørende:
»Stiftamtmandinde Rosenørn givet et par sko til en lille dreng, som
gik med de bare fødder«142).
Højdepunkterne for børnene i forrige århundredes asylliv var fe
sterne såvel de årligt tilbagevendende: arveprinsessens fødselsdag,
stiftelsesdagen og højtiderne som de mere specielle: et besøg af
dronning Caroline Amalie i 1840’erne143), arveprinseparrets sølv
bryllup i 1854, et besøg af Christian 9., dronning Louise og deres
børn i 1865 og 50 års jubilæet i 1886. Den høje stifterindes »25 årige
ægteskabsjubilæum«, som Aarhuus Stiftstidende kaldte det, blev
fejret med ganske særlig festivitas, og det skyldtes først og fremmest
prinsessen selv, der havde sendt 100 rd. dertil. Festen foregik - som
den eneste, der synes holdt uden for asylet - i Vennelyst, der i dagens
anledning var smykket med »flag og dannebrogsfaner«; i pavillo
nerne var sølvbrudeparrets portrætter ophængt omslyngede af blom
sterkranse. Man begyndte kl. 12 med en sang forfattet til lejligheden
af rektor H. H. Blache, der havde lånt dens rytme fra Poul Martins
Møllers »Grøn er vårens hæk«. Dens tre sidste vers lød:
Gud velsigne dem,
som i fattigt hjem
lader glædens milde lys oprinde!
Gud velsigne dig,
du, som moderlig
rejste her din kærlighed et minde.

Alt i mange år
her asylet står,
af en talrig flok med tak benyttet.
Aldrig det forgå!
Længe end det stå,
plejet af din hånd og huldt beskyttet.
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Kærlighedens krans
nu med sølverglans
om din isse slynger sig, fyrstinde!
Lev med Ferdinand
elsket højt i Dan,
hvor du arved’ Sjette Frederiks minde!

Efter sangen fulgte et måltid, en hyldesttale af pastor Kragerop og
til slut leg, ledet »med hendes sædvanlige vennehulde livlighed« af
forstanderinden, gehejmekonferensrådinde Giildencrone144). Sølv
bryllupsfesten var nok noget for sig; men den fulgte i sit mønster
ganske de øvrige, som i tidens løb blev afholdt.

Kronen over arveprinsessens navn på midterfløjen er vist det eneste, der er
tilbage af den gamle bygning på Frue Kirkerist. Ikke mange af dem, der har
set den, ved det; men det fremgår af forhandlingsprotokollen, at man be
stemte sig for at tage kronen med.
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Asylet set fra legepladsen. Det trefløjede anlæg, hvor salen, der svarer til det
gamle asyllokale, udgør midterfløjen, ses tydeligt. Som for alle andre instituti
oner af denne art er også her bygningen med årene, trods flere ændringer,
blevet for lille. Et eller andet må vel ske inden så længe.

Slutning
Nogen jævn sejlads har Arveprinsesse Carolines Børneasyl ikke altid
haft i de svundne 128 år. Velmenende og idealistisk indstillede men
nesker lagde under lyse forhåbninger grunden til det i en tid, hvor
en stor del af samfundets hjælp til dets dårligst stillede blev formid
let og kun kunne formidles på frivillig basis. Prinsessen ofrede det
sine penge, og det århusianske borgerskabs damer og herrer ofrede det
i borgerdydens og borgerpligtens navn utalte timer. Et let arbejde
var det ikke; held fulgtes bestandig af skuffelser, især når det gjaldt
økonomien; men man blev stædigt ved, og man klarede sig igennem,
til den tid kom, da det offentlige indså sit ansvar også på dette om
råde.
Når i ovenstående træk af asylets historie hovedvægten er lagt på
det 19. århundrede, skyldes det først og fremmest det simple forhold,
at kilderne flyder rigeligere, men også, at de samtidig frembyder et
materiale, der ikke hidtil har været udnyttet, ja knap nok kendt.
Asylet var i Århus en pioner på sit område; først mere end 40
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år efter dets stiftelse, omkring 1880, kom der endnu et: »Børnely«,
oprettet af St. Stefansforeningen, og endelig 1892 »Kong Christian
den Niendes og Dronning Louises Guldbryllupsasyl«145). Det - som
de - er nu moderne børnehaver uden fornemmelse af forbindelsen
bagud, og anderledes kan det ikke være - arveprinsessen er et billede
på væggen. Børnene leger her stadig, men uden tanke på »det ven
lige ly«, som bliver dem tilbudt, eller på, hvorledes de bør forholde
sig, fordi man er »så god imod dem«. De er her bare - som de også
har været her dengang.

Bilag i.

HERREBESTYRELSEN
(senere alm. bestyrelse)

Andersen, J. P. V. S., overintendant,
1885.
Balslev, J. C., præst, 1923-40.
Bang, Chr., købmand, rådmand,
1836-38, 1853-63.
Baumann, G. H. F. R., kaptajn,
1872-84.
Bayer, Fr., overretssagfører, 18851931 (næstformand 1916-31).
Bendix, P. V., præst, 1863-70.
Bestie, C. W. F., fabrikant, 1897-1903,
1904-1909 (kasserer 1897-1903).
Boesen, E. F., præst, 1861-63.
Brammer, G. P., biskop, 1846-82
(formand 1846-82, kasserer 184648).
Bruun Rasmussen, F., biskop, 1931 —
40 (formand 1931-40).
Bursche, H. G., købmand, 1836-38.
Bøeg, G. G., partikulier, 1850-57.
Baadsgaard, N., købmand, 1876-95.
Clausen, Johs., biskop, 1884-1905
(formand 1884-1905).
Engelsted, J. W., by- og rådstueskri
ver, 1836-53.
Fog, B. J., biskop, 1882-84 (formand
1882-84).
Frederiksen, F. W. F., ritmester,
1862-63, 1867.
Freiesleben, Th., ritmester, 1864-72.
Funch, Cl., overlærer, 1843-93 (vice
formand 1861-93).
Funder, Th., tobaksfabrikant, 183660.
Fønss, H. L. B., præst, 1839-50.
Gad, Chr., præst, 1847-51.
Garde, Helle Vibeke, frue, 1962-.
Grarup, A., tobaksfabrikant, 1844-50.
Grüner, L. W., præst, 1836-39.

Halberg, J. F., præst, 1901-04.
Hansen, Anton, læge, 1860-91.
Hee, J. C., kæmner, prokurator, 185361 (kasserer 1853-61).
Holmark, S., sagfører, 1935-45.
Holst, V., kaptajn, 1909-11 (næst
formand 191 o—11).
Høegh-Guldberg, Julius, oberst,
1838-52 (kasserer 1849-52).
Iversen, Chr., tømrermester, 1928-30.
Jensen, J. Chr., murermester, 1916—
31Jespersen, J. W., læge, 1836-60.
Jørgensen, A. F., kaptajn, 1912-34.
Kali, C. R., landsretssagfører, 1959-.
Knudsen, Paul, præst, 1940- (for
mand 1940-).
Kragerop, G. F., præst, 1851-61.
Kristensen, K. P., overlærer, 1931-35.
Kruse, L., malermester, 1895-1916.
Lange, J. H., købmand, 1858-67.
Larsen, Julie, frue, 1959-.
Meulengracht, L. Chr., brygger,
1893-1904.
Mielche, J. C. oberstløjtnant, 1884Mikkelsen, Ejnar, murermester, 194061.
Mikkelsen, N., møllebygger, 1871-75.
Mousten, K., overlærer, 1935-51.
Munck, Ferd., præst, 1905-11.
Mørch, P., købmand, 1856-58.
Nielsen, Anton, skoleinspektør senere
viceskoledirektør, 1952-64 (kasserer
1953-54)Nielsen, Fr., biskop, 1905-07 (for
mand 1905-07).
Nielsen, Jørgen, politiassistent, 1836—
42.

Finn H. Lauridsen

Paludan-Müller, J., biskop, 1836-45
(formand 1836-45, kasserer 183645)Pedersen, Hans, skoleinspektør, 1955Pedersen, Marius, overlærer, 1922-31.
Qvistgaard, T. M. S., overauditør,
1838-43.
Rahr, Edv. F., grosserer, 1865-1903.
Reimers, M. N., apoteker, 1903-63
(kasserer 1906-39).
Schack, Fr., bankbogholder, 1909-26.
Schiøler, Th., biskop, 1917-31 (for
mand 1917-31).
Schjødte, F., præst, 1870-79.
Schroll, J., kaptajn, 1869-70 (kasse
rer 1870).
Secher, Carl, købmand, 1891-96,
1903-06 (kasserer 1891-96, 190306).
Secher, Emil, købmand, 1871-91
(kasserer 1871-91).
Sjelle, J., gartner, 1836-39.
Skat Hoffmeyer, G., biskop, 1940-61.
Stampe, P. V., farver, fabrikant,
1868-85.

Steenstrup, C. L., oberst, 1890-1908
(viceformand 1893-1908).
Stellfeldt, J. F., købmand, 1863-64.
Sørensen, Emil, overlærer, 1937-40.
Sørensen, Sophus, biskop, 1907-16
(formand 1907-16).
Tage-Hansen, T. A., overlæge, 189194Tornøe, Ghr., apoteker, 1906-21.
Uldall, H., landsretssagfører, 194658).
Vestberg, Harald, overlærer, 194060.
Wichfeld, Fr., kaptajn, 1860-69
(kasserer 1861-69).
Wied, Hakon, ingeniør, 1937- (kas
serer 1939-52).
Wier, P. M., arkitekt, 1931-36.
Winge, Torben, læge, 1935—.
Waarsøe, C. L., farver, 1854—70.
Zahlmann, S., læge, 1895-1940.
Zahrtmann, J. N., præst, 1880-1901.
Zehmann, J. F., nålemager, 1840-48.
Østrup, F. L., præst, 1912-23.

Bilag 2.

DAMEBESTYRELSEN
Listen er ikke fuldstændig, idet asylets forhandlingsprotokoller ret hurtigt op
hører med at anføre alle navne. Da funktionstiden for de flestes vedkommende
ikke kan konstateres, er for disse kun opgivet det eller de år, hvori damerne
nævnes i referater, ved underskrifter, på inspektionslister eller i forsømmelses
protokoller. Forkortelser: d. a. = datter af, g. m. = gift med.

Amsinck, Agnete Elisabeth, g. m. ritmester
Herman A.,
Andersen, Emma, g. m. overintendant Jørgen Pe
ter Valdemar Sigismund A.,
Bayer, Ulrikke, g. m. ors. Fr. B.,
Bech, Caroline Jacobine, g. m. købmand Marcus B.,
Bendix, Julie Sofie, g. m. pastor Peter Vincens B.,
Bestie, Trine Charlotte Margrethe, g. m. fabrikant
Christopher Frederik Wilhelm B.,
Bierg, Margrethe Heitman, g. m. amtsforvalter
Andreas Peter B.,
Blicher, Maltheline Birgitte, g. m. oberstløjtnant
Gustav B.,
Boesen, Sophie Lovise Caroline, g. m. stiftsprovst
Emil Ferdinand B.,
Brammer, Nicoline Henrikke, g. m. biskop G. P. B.,
forstanderinde (fungerede kun om vinteren)
Bricker-Nielsen, frue, g. m. købmand B.-N.,
Brix, Caroline Margrethe Sophie, g. m. pastor Jens
Christensen B.,
Brøndsted, sandsynligvis Charlotte, g. m. læge P. B.,
Bünger, Jacobine, g. m. købmand Albert B.,
Clausen, Charlotte, g. m. biskop Johannes C.,
forstanderinde
Clementin, frøken,
Clementsen, Eva Frederikke, g. m. told- og
komsumtionskasserer Jens G.,
Dahl, Eleonore Emilie, g. m. stiftamtmand Christian
D., forstanderinde
Dahlenborg, Magdalene Cathrine, g. m. rektor Jens
Christian Ludvig D.,
Dahlerup, Susanne Marie, g. m. stiftsprovst Michael
Henrik Ludvig D.,
Elmquist, Helene Ambrosia, g. m. bladudgiver,
bogtrykker Adolph Frederik E.,

nævnes 1837.
nævnes i88o(?)-86.
nævnes 1892-98.
1836-41, 43.
nævnes 1869, 72.

nævnes 1896.
nævnes 1838.
nævnes 1843.

nævnes 1868, 69.
1853-60.
nævnes 1929.

1836-38.
nævnes 1886-98.
nævnes 1843, 69, 76-80.

1885-1901.
nævnes 1843.

nævnes 1841.
nævnes 1863, 68.
nævnes 1896.
nævnes 1847.
nævnes 1836, 38.
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Engelsted, frue, g. m. ritmester Maltha E.,
Engelsted, Else Susanne, g. m. by-og rådstueskriver
Jacob Willads E.,
Fleischer, Cathrine Charlotte Amalie, g. m. auditør,
borgmester Hans Astrup F.,
Flindt, Charlotte Amalie, g. m. major C. L. F.,
Freiesleben, Emilie Sophie, g. m. ritmester senere
generalmajor Johannes F.,
Funder, Henriette Juditte, g. m. tobaksfabrikant
Thomas F.,
Funder, Karen, enke efter tobaksfabrikant Peter F.,
Gjeding, Marie, frøken,
Grauer, sandsynligvis Clara, g. m. apoteker
H. K. J. G.,
Grüner, Cathrine Andrea Michaline, g. m. pastor
Laurits Peter Winding G.,
Güldencrone, Louise Charlotte, g. m. stiftamtmand
F. J. C. G., forstanderinde (fungerede 1853-60
kun om sommeren),
Hammerich, Ellen, g. m. grosserer Louis H.,
forstanderinde,
Herschind, frue,
Herskind, B., frue,
Hertz, Gertrud Marie, g. m. auktionsholder
C. P. H.,
Jacobsen, Elna Ketty Ingeborg, g. m. overlæge,
dr. med. Carl Theodor J.,
Jespersen, Anna Marie Kirstine, g. m. stiftsfysikus,
dr. med. J. V. J.,
Juel, Charlotte, g. m. major, senere general Hans
Adolf J.,
Kier, Sophie, g. m. overretssagfører Christian
Ludwig K.,
Koppel, Laurine, g. m. købmand M. R. K.,
Krarup, Karen Mathilde Andrea, g. m. apoteker
Niels Bygom K., nævnes som fung. forstanderinde,
Langballe, Marie Henriette, g. m. grosserer Otto L.,
Larsen, Julie, frue,
Lassen, frue,
Lehmann, sandsynligvis Christine Sophie Antonette,
g. m. amtsforvalter Eduard Adolf Emilius L.,
Lüsberg, sandsynligvis Juliette Henriette Rosalie,
g. m. brænderiejer H. L.,
Lunn, Agnes, g. m. herredsfoged Peter Iver Julius L.,
Merwede, V., frøken,
Meulengracht, Ingeborg Christiane, g. m. etatsråd,
brygger L. Ghr. M.,

nævnes 1839.

1836-39.
1836-38.
nævnes 1836.
nævnes 1843.
nævnes 1841, 43.
nævnes 1839.
nævnes 1876-98.

nævnes 1886-98.
1836-39.

1844-60.
1929-51nævnes 1843.
nævnes 1869, 72.
nævnes 1841, 43.

nævnes 1929.
nævnes 1836, 41.

1836-39.
nævnes i88o(?)~98.
nævnes 1876-98.

1916.
nævnes 1880 (?)-i 898.
1952-59nævnes 1876-86.
nævnes 1869.
nævnes 1869, 76-86.
nævnes 1869, 76-98.
nævnes 1872, 76-8o(?)
nævnes 1872,76-98.
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Meyer, sandsynligvis Antoinette Vilhelmine, g. m.
apoteker Adolf V. J. M.,
Müller, Maria Carolina Ferdinanda Augusta, g. m.
generalmajor Gotthold M., forstanderinde
Nielsen, Nikoline Kirstine, g. m. politiassistent
Jørgen N.,
Nors, Marie Frandsine, enke efter prokurator,
direktør i Århus Privatbank Otto Henrik N.,
Qvistgaard, Juliane Marie, g. m. auditør Theodor
Martin Sophus Q.,
Reé, M., frue,
Rosenstand, Andriette Frederikke, g. m. herreds
foged Philip Peder R.,
Rosenørn, Mette Margrethe, g. m. stiftsamtmand
Carl Gustav R., forstanderinde
Røse, frue,
Raae, F., g. m. købmand P. G. R.,
Schmidt, Kirstine, g. m. købmand L. P. S.,
Schmidten, d. a. borgmester Ulrich v. S.,
Schmidten, Hanne Cecilie Wilhelmine, g. m. borg
mester Ulrich v. S., forstanderinde
Selmer, frøken,
Stampe, M., g. m. farver, fabrikant P. V. S.,
Steenstrup, Margrethe, g. m. oberst Carl Ludvig S.,
forstanderinde,
Tersling, Thalia, g. m. postmester, major, Jørgen T.,
Tetens, Johanne Marie, g. m. overtoldinspektør
F. M. T.,
Thaarup, sandsynligvis Thorup, Emma Emilie,
g. m. by- senere herredsfoged G. Julius T.,
Topsøe, Caroline Jacobine, g. m. pastor Johan
Frederik T., Vejlby,
Warneck, M., g. m. oberstløjtnant Nicolai
Ludvig W.,
Westergaard, Elisabeth Christine Louise, g. m.
borgmester F. W.,
Willemoes, Marianne Elise, g. m. stiftsfysikus
Frederik Vilhelm W.,
Winge, frue,
Wulff, Ida Marie, g. m. grosserer Rudolph Wulff,
Aagaard, sandsynligvis Julie Auguste, g. m. apoteker
N. Schack Aa.,
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nævnes 1869, 76-86.

1860-61.
nævnes 1841, 43.

nævnes 1869, 76-98.
nævnes 1839, 69.
nævnes 1847.
nævnes 1847.

1836-44.
1836-38.76-80.
nævnes 1839-41.
nævnes 1839-41.
nævnes 1896.
1868-85.
nævnes 1843.
nævnes 1869, 76-86.

1886-1911.
nævnes 1838, 43.
nævnes 1840.

nævnes 1886-98.

nævnes 1843.
nævnes 1836.

nævnes 1886-98.
1836-38.
nævnes 1886-98.
nævnes 1886-98.

nævnes 1869.

Bilag 3.

BESTYRERINDER
1836-41 Johanne Uth.
1841-49 Line Møller.
1849-59 Georgia Sophie Baggesen.
1859-79 Frederikke Kruse.
1879-96 Anna Nielsen.
1896-1900 Charlotte Pedersen.
1900-18 Margrethe Treu.

1919-20 Sofie Knudsen.
1920 15/8-31/10 F. Eckstrøm.
1920-29 S. Kallmeyer.
1930—39 Karen Margrethe Christian
sen.
1939- Anna Christensen.

For hjælp ved udarbejdelsen af bilagene takker jeg arkivmedhjælper Leif Juul
Christensen.

NOTER OG HENVISNINGER
i. Beretning om det kjøbenhavnske
Asylselskabs halvhundredaarige
Virksomhed, 1885, s. 6. Sofus
Bagger: Oversigt over Asylvirk
somheden i Danmark, 1905, s.
52. N. Dalhoff: Asylernes Historie
og Virksomhed III. Føbe 1884,
sp. 156.
3. Korte, tilgængelige skildringer
af de nævnte pædagoger bl. a.
i Hans Kyrre: Vor Skole, dens
Liv og Love, 1946.
4. Beretning om Dronning Caro
line Amalies Asyl gennem 75
Aar, 1904.
5. A. J. Rud: Dronning Caroline
Amalie og Asylet i Odense
1837 - 7. Februar - 1937, 1937.
6. Rasmus Nielsen: Århus i Fyr
rerne. Ny udgave ved Emanuel
Sejr, 1959, s. 78.

7. Om arveprinsesse Caroline, se
Da Biogr Leks IV, s. 535-36,
samt de der anførte henvisnin
ger. Af disse indeholder Gene
ralmajor C. F. von Hol tens
Erindringer, 1899, s. 230-37,
en i tråd med Holtens facon
noget åbenmundet karakteristik;
men hans sympati og oprigtige
hengivenhed for arveprinsessen
er dog åbenbar.
8. Carolineskolen 1810-28. Oktober-1910, 1910.
9. Udkast til Plan og Fundats for
Carolineklosteret for Enker og
Døtre af den borgerlige Stand,
u. a.
10. Se f. eks. Hof StKal 1855, sp.
614, og 1964, s. 922.
ii. Arhus
bispeark:
C.3-2976.
Regnskaber m. m. for Prinsesse
Carolines Asyl i Arhus 1836-
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12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

48 (LA Vib) (forkortet: Bis
peark): Koncept af 19. juni
1836 i P-M’s hånd.
Bispeark: Regnskab for indret
ningen og det første år.
Jfr. Jørgen Pedersen: Arbejds
lønnen i Danmark under skif
tende Konjunkturer ca. 18501911930, s. 101.
Bispeark: Kvittering fra D. S.
Schmidt i regnskabet for 183637. — Brandforsikringsprotokol
1827-37, fol. 579 (Århus bys
arkiv).
—
Om
ægteparret
Schmidt se Anna Thestrup: Eligerede Borgere i Århus, 1964,
s. 109.
A. J. Ruds i note 5 a. a., s. 30.
Bispeark: Cirkulære af 26. aug.
1836 fra P-M til komiteen.
Bispeark: Ansøgninger af 27.
juli (Magdalene H. Bang), uden
dato (Cathrine Christensen) og
27. aug. 1836 (Regine Sophie
Kofod).
Bispeark: Dokument dateret 17.
sep. 1836, formentlig i PaludanMüllers hånd.
Bispeark: Cirkulære af 26. aug.
1836 med påtegninger af ud
valgsmedlemmerne.
Bispeark: Ansøgninger af 25.
sep. 1836 fra de pågældende.
Bispeark: Påskrift af 26. sep.
1836 på madam Schmidts an
søgning.
Johanne Uths personlige papi
rer (dåbsattest, koppeattest og
skudsmålsattest) findes tillige
med enkelte andre arkivalier
asylet vedkommende i Den
gamle By.
Bispeark: Det nævnte referat.
- Den gamle By: Johanne Uths
ansættelsesbrev af 4. okt. 1836.
Den gamle By: Renskrift af in
struksen, dateret 8. nov. 1836.
- Bispeark: Jørgen Nielsens ledsagebrev af 10. okt. 1836 til
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sit instruksudkast med påførte
bemærkninger af bestyrelses
medlemmerne, Engelsteds dog
på særligt ark, udateret.
25. Rud a. a., s. 29. H. R. Hansen:
Bethanias Asyl i Odense 18831933, s. 6.
26. Listen, der er udateret, findes i
Bispeark.
27. Børnefortegnelse til 1855 (561
numre) findes i den ældste be
varede forhandlingsprotokol, der
dækker årene 1838—56 (asylet).
Der synes ikke ført forhand
lingsprotokol for 1836-37.
28. Bispeark: P-M’s indbydelse til
dannelse af damekomiteen af
5. nov. 1836 og udat.
29. Damekomiteens
navne
efter
»Udsigt over Hendes Kongelige
højhed prinsesse Carolines her
stiftede asyl for små børn, dets
indretning og virksomhed siden
dets oprettelse den 22. novem
ber 1836 til dato« (koncept i
P-M’s hånd, formentlig fra
1839. Bispeark).
30. Bispeark: Bilag nr. 1 i regnska
bet for 1836-37.
31. Fr. Feddersen: Om Asylerne,
deres Vigtighed for den arbei
dende Stand, og deres Betyd
ning i Staten, 1836, s. 49.
32. Bispeark: 1. Liste over det in
ventarium, der for tiden befin
des ved prinsesse Carolines asyl
her i byen for små børn. 2.
Regnskab over omkostningerne
ved den første indretning af det
af hds. k. h. prinsesse C. stif
tede asyl for småbørn i Århus
(med bilag). 3. Nota over mit
(Jørgen Nielsen) udlæg i an
ledning af prinsesse C.’s asyl el.
plejeskoles oprettelse her i by
en.
33. Aarhuus Stiftstidende 31. maj
183734. Asylets arkiv: Forhandlingspro-
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35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.

Finn H. Lauridsen
tokol 1838, 2. juli—1856, 22.
okt. (Fhp i): Møderne 2. juli
og 12. okt. 1838.
Asylets arkiv: Forhandlingspro
tokol 1856, 24. nov-1963, 5.
dec.
(sidst indførte møde)
(Fhp 2): Samme dag blev fast
sat i møderne 11. nov. 1861,
20. maj 1867 og 26. juni 1882,
27. okt. 1884 fastsattes 1. ons
dag i hver 3. måned.
Nielsens brev i Bispeark.
Paludan-Müllers
redegørelse,
dateret 4. dec. 1843, i Bispeark.
Brevet, der vedrører gehejmerådinde Güldencrones tiltrædel
se, i Bispeark.
Fhp 1: Mødet 3. feb. 1853.
Fhp 1: Mødet 6. aug. 1838.
Ghr. Buur: Skoleliv og Skole
administration i Aarhus for 100
Aar siden. Aarhus Skolevæsens
Historie 1814-1847, 1919, s.
176-177Bispeark: Brev af 10. april 1840
fra Randersudvalget.
Bispeark: Påskrift af 9. aug. på
Paludan-Müllers udkast af 8.
aug. 1841 til instruks for den
nye bestyrerinde Line Møller.
Bispeark: Asylets regnskab for
1841 post 36 og 45, med bilag.
Brev af 10. april 1852 i Den
gamle By.
Buur a. a., s. 169 og 222.
Ansøgningerne i Bispeark.
Cirkulæret i Bispeark.
Udtalelserne i Bispeark. Afgø
relsen i Fhp i, mødet 2. august
1841.
Således stemte også pastor H. L.
B. Fønss for Jensine Sørensen,
selv om han anså Line Møller
for »den mest dannede«. Brev
af 2. aug. 1841 i Bispeark.
Line Møllers ansøgning af 28.
april 1841 i Bispeark.
Notat i Bispeark.
Bispeark: Udateret koncept til

54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.

67.

68.
69.

70.
71.

ændringer i instruksen ved Line
Møllers tiltræden. Paludan-Mül
lers ledsagebrev af 8. aug. 1841
til instruksen med bemærknin
ger af Nielsen (9. aug.) og Jes
persen (12. aug.).
Fhp 1: Mødet 19. juli 1847.
Fhp 1: Mødet 26. aug. 1847.
Fhp 1: Møder 19. aug. og 17
dec. 1848.
Bestyrelsen havde i Line Møl
lers ansættelsesbrev forpligtet
hende til at yde sin efterfølger
gratis vejledning. Udateret kon
cept i Bispeark.
Fhp 1: Mødet 25. juni 1847.
Fhp 1: Mødet 17. dec. 1848.
Fhp 1: Mødet 22. jan. 1849.
Fhp 1: Mødet 12. marts 1849.
Fhp 1: Møderne 7.jan. og 13.
sep. 1850 samt 14. marts 1851.
Om Michaelsen se Buur a. a., s.
222 m. fl. Et humoristisk bille
de af ham som skolelærer i
funktion findes på Fr. Visbys
akvarel fra friskolen i Grønne
gade (anvendt som omslag til
»Barn i Århus« I, 1956).
Koleraens 3. pandemi strakte
sig over årene 1846-61. Om
epidemien i Århus 1859 se:
Årb Årh St 1932: Joh. Lunddahl: Koleraen i Århus, s. 21
ff. Fru Baggesens død er bl. a.
omtalt i Å. St. 9. sep. 1859.
Fhp 2: Mødet 21. okt. 1859.
Fhp 2: Mødet 4. jan. 1873.
Fhp 2: Møderne 18. feb. og 28.
aug. 1879.
Fhp 2: Mødet 19. juli 1880.
Årslønnen fra mødet 26. juni
1882.
Fhp 2: Mødet 7. april 1875.
Fhp 2: Møderne 26. juni 1882,
27. marts 1884 samt 6. jan. og
i. april 1885.
Fhp 2: Mødet 16. okt. 1889.
Fhp 2: Mødet 11. nov. 1896.
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72. Fhp 2: Møderne 2. sep. og 11.
nov. 1896.
73. Fhp 2: Mødet 8. dec. 1899.
74. Fhp 2: Mødet 15. feb. 1901.
75. Fhp 2: Mødet 9. feb. 1903.
76. Fhp 2: Mødet 18. nov. 1918.
77. Fhp 2: Møderne 25. aug. 1920,
4. juli 1921, 27. nov. 1929 og
1909, 10. juni.
78. Fhp 2: Møderne 27. nov. 1929,
16. nov. 1931 og 10. april 1943.
79. Fhp 2: Møderne 4. aug., 13. og
21. sep. 1939.
80. Bispeark: Koncept af PaludanMüller til arveprinsessens hof
marskal af 8. jan. 1839, regn
skabet for 1838 og hfm.’s god
kendelse af 22. jan. 1840 af
regnskabet for 1839. Fhp 1:
Møderne 4. feb. 1839 og 8- feb.
1841.
81. Fhp 1: Møderne 9. feb. og 8.
juni 1846.
82. Fhp 1: Møderne 15. dec. 1845
og 27. nov. 1848.
83. Falbe-Hansen
og
Scharling:
Danmarks Statistik, III, 1878,
s. 471. Fhp 1: Mødet 14. marts
1848.
84. Fhp 2: Møderne 26. jan. og 4.
marts 1858.
85. Fhp 2: Møderne 4. marts 1861
og 2. okt. 1862.
86. Fhp 2: Det pågældende møde.
87. Fhp 2: Mødet 7. april 1875.
88. Fhp 2: Møderne 24. maj, 20.
aug. og 12. okt. 1875.
89. Fhp 2: Møderne 20. aug. og
12. okt. 1875 samt 8. feb. 1876.
90. Om Spare- og Lånekassens li
kvidation og reorganisation se
S. Weis Fogh: Spare-og Laanekassen i Aarhus 1839 5. Okto
ber 1939, 1939, s. 129 ff. Fore
spørgslen til Aagaard og hans
afslag: Fhp 2: Møderne 11. og
25. nov. 1878.
91. Gaverne efter Fhp 2: Passim.
Arbejdslønningerne i Jørgen Pe

92.

93.

94.
95.

96.
97.
97a.

98.

99.
100.

101.

102.
103.

104.
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dersen: Arbejdslønnen i Dan
mark under skiftende Konjunk
turer i Perioden ca. 1850-1913,
1930, s. 101 f og 110.
Aarhuus Stiftstidende 1904, 22.
nov.
Fhp 2: Møderne 16. maj og 18.
juli 1881 samt 21. feb. 1882.
Prinsesse Vilhelmines bidrag
kom ad to gange; hun gav 100
kr. for sig selv og 200 på søste
rens fødselsdag den 28. okt.
(jfr. kassebog 1852-89 i asy
let).
Koncept til cirkulæret af feb.
1882 i asylet.
Fhp 2: Mødet 11. aug. 1887.
Den sene indførelse skyldes, at
protokolføreren havde glemt at
få indsamlingens resultat med
i referaterne fra 1882. Cl.
Funch opdagede det de fem år
senere og rådede bod på fadæ
sen - »til hæderligt minde om
de ædle givere og giverinder«.
Fhp 2: Mødet 21. feb. 1882.
Fhp 2: Mødet 21. feb. 1882.
Rosenørn Lehns brev af 25.
sep. 1882 og bestyrelsens tak
af okt. s. a. (asylet).
Fhp 2: Møderne 17. juni 1891
og 17. feb. 1892.
Fhp 2: Mødet 3. feb. 1886.
Fhp 2: Møderne 17. feb. og 26.
okt. 1892.
Lov nr. 420 af 30. juni 1919.
M. Karnow: Samling af Dan
marks Love, 1932, s. 741 f.
Fhp 2: Mødet 24. nov. 1924.
Det nøjagtige beløb ses ikke i
arkivalierne; men inspektøren
for børneforsorgen udtalte i
1933 sin forundring over de la
ve satser, og de forhøjedes da til
75 øre om ugen uden mad og
1,25 kr. med mad (Fhp 2: Mø
det 7. okt. 1933).
Fhp 2: Møderne 6. maj 1926
og 27. marts 1927.
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105. Dateringen for statsanerkendel
sen efter vedtægten af 6. april
1937 (i asylet). Vedtægterne er
siden 1933 ændret et par gange,
dog kun på mindre væsentlige
punkter.
106. Jfr. den i note 93 anførte kas
sebog.
107. Tillæg G til Århus Byråds For
handlinger 1929/30, 1931, s.
153 i afsnittet Århus Kommu
nes Regnskaber for 1929/30, do
1936/37, 1938, s. i65 do 1936/
37108. Bispeark: Skrivelse af 21. sep.
1837 fra Jørgen Nielsen med
indlagte regnskabsbilag for æn
dringens udførelse.
109. Fhp 1: Møderne 7. juli og 1.
sep. 1845.
110. Fhp 1: Mødet 4. aug. 1851.
in. Fhp 1: Mødet 18. aug. 1851.
112. Fhp 1: Møderne 30. aug. og
25. sep. 1851 samt 8. jan. 1852.
113. Fhp 1: Møderne 25. sep. 1851,
8. jan. og 30. april 1852.
114. Herrebestyrelsens tilsynsproto
kol 1850, marts-1865, juli, no
tat fra jan. 1859 (Tilsynsproto
kol i).
115. Fhp 2: Møderne 21. april og
19. maj 1858 samt 26. jan., 28.
feb., 28. april og 16. aug. 1859.
De ekstra tilskud også i den i
note 93 anførte kassebog (Stellfeldt havde ifølge forhandlings
protokollen tilbudt indtil 200
rd.; men man synes altså kun
at have fået brug for 100).
Den nævnte brændselsforening
er formentlig en velgørenheds
forening til uddeling af brænd
sel; det er næppe tænkeligt, at
det er en ophørt brugsforening
efter mønster af den, Frederik
Dreier i begyndelsen af 1850’erne oprettede i København
(jfr. Villads Christensen: Kø

116.
117.
118.

119.

120.
121.

122.
123.
124.

125.
126.

127.

128.
129.

130.
131.
132.
133.

134.

benhavn 1840-57, 1912, s. 320
og 577)Tilsynsprotokol 1: 9. april 1859.
Aarhuus Stiftstidende 1859, 31.
okt.
Århus bys arkiv: Opmaalings
Forretning over Aarhus Kjøbstads Bygninger, upagineret.
Fhp 2: Møderne 16. sep. 1870
og 8. juli 1872.
Fhp 2: Møderne 6. jan. og 9.
sep. 1885.
Fhp 2: Møderne 8. feb. og 13.
maj 1893 samt 13. nov. 1895.
Fhp 2: Mødet 13. nov. 1906.
Fhp 2: Mødet 2. sep. 1914.
Vagn Dybdahl og Finn H. Lau
ridsen: Aarhuus Kjøbmænds
Hjælpekasse 1861-1961, s. 49.
Fhp 2: Mødet 14. nov. 1916.
Fhp 2: Mødet 21. nov. 1917.
Århus Byråds Forhandlinger
1916/17 A, s. 454 og do. 1918/
19A, s. 334.
Fhp 2: Møderne 14. april og
15. juli 1918. Fritz’ oprindelige
tegning af 30. april 1917 i År
hus bys arkiv: Bygningskom
missionen (Hj arnøgade).
Sagen i Bygningskommissionens
arkiv.
Fhp 2: Mødet 11. marts 1919
og 25. aug. 1920.
Sagen i Bygningskommissionens
arkiv.
Fhp i og 2: Passim.
Fhp 1: Mødet 8. april 1839.
Fhp 1: Møderne 5. sep. og 5.
dec. 1842.
Tilsynsprotokol 1: 21. dec. 1861,
28. marts og april 1863. For
uden Tilsynsprotokol 1 rummer
asylarkivet endnu to protokol
ler af samme art, spændende
over årene 1865, juli—1897, feb
og 1897, marts-1918, okt. De
følgende træk, fortrinsvis fra
børnenes tilværelse i asylet, er
stykket sammen fra disse proto-
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koiler, hvortil generelt henvi
ses, da en punktvis notering
unødigt ville komplicere note
apparatet.
135. Vagn Dybdahl (red.): Sundhed
og sygdom mens Århus blev
stor, 1963: John W. Oldam:
Var Århus en usund by, s.
162 ff.
136. Fhp 1: Mødet 10. sep. og 3.
dec. 1838.
137. Jfr- et lille hefte i Den gamle
By: »Til Asylet. Hvad der gi
ves af Damerne og Herrerne«,
påbegyndt 1836 af Johanne
Uth, samt et notathefte for be
styrerinden 1896-1905 i asylet.
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138. Det i note 137 anførte hefte i
Den gamle By.
139. Det i note 137 anførte notat
hefte i asylet.
140. Fhp 2: Mødet 4. nov. 1867.
141. Tilsynsprotokol 1897-1918, 12.
jan. 1901.
142. Det i note 137 nævnte hefte i
Den gamle By. Af damebestyrelsens tilsynsprotokol er beva
ret to bind fra 19. årh.
143. En sang forfattet til dette be
søg findes i Den gamle By.
144. Aarhuus Stiftstidende 2. august
1854.
145. Århus gennem Tiderne IV,
1941, s. 198 ff.

Endelave
Af August F. Schmidt
I.
Øen Endelave har sin Beliggenhed i det sydvestlige Hjørne af Kat
tegat og uden for Horsens Fjord. Der er fra Øen en Afstand på c.
io km over til Ashoved (Bjerge Herred) på Jyllands Kyst. Til Kolsnakke, der oppe mod Nordvest udgør Sydspidsen af Gyllingnæs, er
ligeledes 10 km, medens der er c. 14 km fra Endelave til Samsøs
Sydspids i Øst.
Øen er 12,6 km2 (1318 ha, 2295 Tønder Land), og den har Form
som en retvinklet Hage, med Toppunktet Lynger Hage mod Sydøst.
Den nordlige Arm slutter i »Øverste Ende«, den vestlige i »Klop
pen« (eller »Kloben«). De to Arme er c. 5 km lange, medens Bred
den er c. 2 km. Øens særegne Form har givet Anledning til følgende
Beretning: »Det Steds hvor jeg er fra i Verden«, sagde Matrosen fra
Endelave, »se, det er nu rent forskelligt fra alt øvrig tilværendes,
for det vender Enden forud«1). Enden er Lynger Hage nede i Syd
øst.
Navnet Endelave blev i Kong Valdemars Jordebog 1231 skrevet
Øndælaghæ. Øndæ er antagelig Ejefald af et usammensat Ønavn
olddansk* Ønd, ældre* Øund (med Afledningen - und) af 0 i gam
mel Betydning: »lav Strækning ved Vand«. Sidste Led er snarest en
Bøjningsform af olddansk *lagh, oldnordisk logr: Hav, Væske, men
her med Betydningen: »Sumpet Område« el. lign. Endelsen er et
indo-europæisk Suffiks - uent, som bruges ved Dannelse af Tillægs
ord, der betyder »som er forsynet med eller ligner det og det«. Nav
nene med denne Endelse er altså oprindelig Tillægsord, som senere
er gået over til Navneord.
Denne Tolkning af Stednavnet Endelave2) passer godt med Øens
Naturforhold, idet det er en meget lav 0, hvis højeste Punkt kun
er 8 m. Endelaves Terræn fremtræder for Øjet som næsten aldeles
fladt. Det er dog svagt bølget i lange, flade Bakker, hvis Længderet-
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ning omtrent er VNV—ØSØ. Aldeles flade Strækninger findes på
Øens nordlige og sydøstlige Hjørner. Den nordøstlige Del af Ende
lave er ubeboet. Hedelandskabet her præges af 17 Småøer (La
guner), og det er forlenet med en ejendommelig Skønhed.
Øens Jorder er mod Syd og Vest ret frugtbare og sandblandede
med Ler og Sand til Underlag. Henved Halvdelen af Endelaves Areal
indtages af Saltvandsalluvium, d. v. s. opskyllet Land, dannet efter
Istiden, og hvis Dannelse fortsættes den Dag i Dag. Jordlagene er
her aflej rede af Saltvand. Endelave Bugt er et Saltvandsalluvium,
næppe mere end én m dybt. Nordpartiet af Øen hedder Øvre, og
Øens Nordspids benævnes Øverste Ende3). I Endelave By har været
en Mose, som strækker sig omtrent 200 m ud i Havet. I Tørv, der
her er optaget fra Havbunden, skal der være fundet Stammer af Eg
og El. Øens vestligste Punkt: Kloppen (eller Klob Hage) er Enden
af en lav Strandvold, som stadig er under Dannelse. Dens Højde
måltes i 1895 på dens vestligste Punkt til 1,6 m. Indenfor Strand
volden findes Strandgrus og Strandsand. Saltvandsalluviet her forø
ges stadigt, idet Havet sætter til på dets Nordside. Navnet Kloppen er
det samme Ord som Klub, d. v. s. en Jordklump. Det er beslægtet
med det norske Klubb, en Bjergpynt, et rundagtigt Forbjærg. - Den
vestlige Del af Endelaves Sydkyst er nøgne Klinter, idet Havet an
griber Kysten her. Omtrent 250 m Nord for Gården Louisenlund
fandtes i 1895 et °>2 m mægtigt Lag af Myremalm under et Muld
lag af samme Tykkelse og hvilende på sandet Moræneler4).

*
Affaldspletter fra Stenalderen, fremdragne flere Steder på Øens
nordøstlige Del, vidner om, at Endelave tidligt er blevet beboet.
Ved Stranden tæt Øst for Endelave By står en Dysse, Øens eneste
tilbageværende Oldtidsmindesmærke. Et Arbejde på at anlægge et
Ishus pa Dyssens Område er heldigvis ikke blevet gennemført.
Dette Ødelæggelsesværk er fra indeværende Århundrede, idet det
var tydeligt at se i 1922, da Achton Friis og Johannes Larsen i
Dagene 7. - 11. Juni besøgte Endelave5).
Endelave By er i Oldtiden blevet grundlagt på den mest hensigts
mæssige Plads på Øen, ved Stranden på Nordsiden af Øens Vestarm.
Her var en Mose, hvis Rester man nu finder i Byens to smukke Gade
kær. Her var nem Adgang til Ferskvand, et Forhold, Oldtidsfolket
altid tog i Betragtning, når de grundlagde en varig Bosættelse. Byen
ligger, hvor der er mest Læ, og den bedste Agerjord forekommer i
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dette Område af Øen. I den nyere Tid anlagdes en Havn ved Byen,
men da Vandstanden er meget lav, har det været nødvendigt at ud
dybe Havnen, der nu er 2,5 m dyb og har et Bassin på c. 600 m2.
Den ringe Vandstand krævede, at der blev opført en c. 350 m lang
Dæmning, der fungerede som Skibsbro.
Endelaves Befolkning kaldes Laboer, givet efter Øens Navneled
— lave. Der var her i 1682: 37 Gårde og 4 Huse. De havde et Til
liggende på 767,2 Tønder Land, Hartkornet var da 152,16 Tønder6).
Efter Matriklen 1844 var ^er i
J42 Tdr. Htk. 1905 var det
samlede Hartkorn 143 Tønder. Ved den første Folketælling 1769
havde Øen 396 Indbyggere, et efter Tidsforholdene ret stort Tal.
1787 var her 439 Beboere, 1801: 410, 1834: 498, 1840: 542. Ende
laves Folketal var i Tiden 1801-1840 steget over 32 pct. 1842 havde
Øen 27 Selvejergårde, af hvilke de 26 næsten alle hver havde 3 Tdr.
Htk. Endvidere var der 27 Selvejerhuse samt 15 Fæstegårde, hver på
3 Tdr. Htk. og 9 Fæstehuse, hver på 2,3 eller 4 Skæpper Hartkorn.
De hørte alle 9 under Gården Louisenlund, der ialt havde i Hart
korn 61 Tdr. 2 Fdkr. 2 Alb. Fæsterne ejede selv Bygningerne.
1845 havde Endelave 573 Indbyggere, 1850: 625, 1855: 630. Der
var da her 42 Gårde og 57 Huse, hvoraf 19 Gårde og 8 Huse
lå inden for Byen, i860 var Folkemængden på 634 Personer, 1870:
690. 1880: 650. Øen havde da ialt 39 Gårde, 37 Huse med og 49
uden Jord. De 25 Gårde og 25 Huse lå uden for Byen. 1890 var her
680 Indbyggere, 1901: 654. 1906: 675. 1911: 656. 1916: 635. 1921:
629 Beboere, der havde hjemme i 152 Gårde og Huse. 1925 var Folketallet på 588, 1930: 5967), 1940: 513. 1955: 438. i960: 403. Det
højeste Folketal var 1870 med 690 Indbyggere. Senere har der væ
ret Nedgang i Folkemængden, især efter 1925. Ved Nytår 1964
havde Endelave kun 357 Indbyggere, så Folketallet er omtrent halve
ret i Forhold til 1870. Dette skyldes Tangpesten, der fik Tangen og
dermed Fiskene og Fiskerne til at forsvinde fra Øen.
*

1683 var Jorderne på Endelave Land delt i 3 Marker: Nørremark,
Mellemmark eller Skovmark og Vestermark. Disse 3 Marker var ind
delt i 77 navngivne Fald (henholdsvis 30, 20 og 27). Fald svarer
til en Indtægt i Marken og udgjorde ofte en Samling af Agre. Fald
kan også betyde »Skråning« eller »være beliggende« (»Agrene falder
mod Solen«).
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Endelaveidyl med bindingsværk og gadekær.
Statsbibliotekets billedsamling.

Vestermarken, i 1683: Fælleden. Sydvest for Byen. Giøns løchis
Aggere. Giøn muligvis beslægtet med Gunge, blød Undergrund.
Løkke betyder Indhegning, men kan også betegne et Skifte, en Mark
indtægt. - Ageren sønden Byen. - Wiikiers Agere, Vidiekærsagre.
- Spieldet for Tofften. Spjæld bruges ofte som Betegnelse på mindre,
lidt afsides beliggende Arealer. - Fald sønden Byen. - Rads Ager,
Rad, Række. - Damsager. Der var tit Smådamme i de gamle, udrænede Marker. - Ved den vester Gaard. - Lille Roed. Trærod, eller
hentyder til Rydning. - Lille damsager. - Gierbreeagre, Spergelbredeagre. - Itræ Spieid. Itræ, måske Takstræ. - Sønden ved Gierbre.
- Lyge Nabben, Løgenabben. Nabbe, et fremspringende Areal. Skouff Spield, Skovspjæld. - Liden Deel, lille Del. - Stoer Ager,
store Ager. - Gaas Tofft. - Wester Schous Fald, Vesterskovsfald.
- Kletom Spiel, vel Området ved Klinten. Klintgård er her nu et
Gårdnavn.
Hessel Spield, Hesselspjæld. - Gallebierigs Spield, Galgebjergs
spjæld. Endelave havde i en Periode sit eget Birketing. - Smede
Spield, Smedespjæld. Syd på Øen er endnu kendt Navnet Smede
marken. - Holgers Ager, Hoelgeers Spield, Hul eller Hulning i Ter
rænet. - De brede Aggere. - Stenaggere. - Tyrres Agger. By tyrens
Ager eller Tøjreager. - De store Prest Lyches Ager. - Smaa Prest
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Lyches Ager. - Wester Schouffs Agere. Sønder Siig. Sig: et fugtigt
Område.
Mellum March eller Schouff March. Lychen, Løkken. - Kongens
Agere. Ligesom det længere fremme nævnte Konges Bo må disse
Navne vel gå tilbage til den Tid, da Endelave hørte under Kronen.
- Løchen. — Østen Haugen. Hauge, et indhegnet Område. - Toren
Busker, Tjørnebusk. — Ballesigs Ager. Balle betegner en Højning i
Terrænet. Balle Eg er et nuværende Gårdnavn. - Smaaskifter. Stoll Lyches Ager. Måske Staldlykkesager. - Horstens Spieid, måske
»den hårde Sten« eller Hiorsten, Hjordesten, Hyrdens Sten. - Anden
Horstens Spieid. — Boels Bye Fald. Bol må her betegne et Område,
som Byen var fælles om. — Smaa Blocher. Blokker er korte Agre. Muss Holm. Holm, et højere Område i lavt Land. - Offuer Sigen,
Over Sigen. — Neder Lang Krogs Fald. — Offuer Lang Krogs Fald.
Olde Løches Agere. Olde: Græsmark, Overdrev. Oldelykke-Jens benævntes en Mand i afvigte Århundrede. - Lyngersti Ager. Øens
Sydøsthjørne hedder som nævnt Lynger Hage. Lynger er Flertal af
Kollektivet Lyng: »Lyngbevokset Strækning«. - Kreedz Spieid. - An
den Kredz Spieid. — Kreedtz Blocher. Kreds betegner snarest et
rundt Område. - Nørremarch, Rovg Marchen, Rugmarken (1683).
- Tofte Fald. Abild Spields Fald. Abild, her vel vilde (Skov—) Æb
letræer. - Abilds Ager. - Steenstachses Spiels Fald, Stenstakkes
Spjælds Fald. — Breye Leei, Brede Led. — Loenholt. Løn er lig Ahorn.
Holt betyder lille Skov. Gaardnavnet Lønkrog er givet efter denne
Stedsbetegnelse. - Lang Agere. - Nørre Spiel. - Gerne Spield. Gerne
kan måske betyde »Kile«, en kileformet Mark. - Muusholm, her
Markmus. — Strand Løche Fald. — Ofwen Bredmaes Ager. — Lille
Bremaa Fald.
Storre Bremaa Fald. Fra Nutiden kendes heroppe mod Nordvest:
Bremaa, Bremaarstorne, Bremarsgaard. Bremaa er sammensat af
bred og Made (Eng), den brede Eng. - Østen Bilge. Bilge er en
Terrænbetegnelse for en lang og smal i Enderne temmelig spids
Holm. - Blas Løches Agere, Blæslykkesagre. - Sneche bierg, Snechebiergs Agere. Nu har vi Navnene Snekkebjerg (7,8 m) og Snekkebjerggård. Snekke: en Snegleart. - Steenstachses Fald. - Braes Løche.
Bras er Ukrudt i Sæden. - Sand Balle, stigende Terræn. - Konges
Boe. Nu forekommer Gårdnavnet Kongsbo. - Nogle Agre som hø
re til Biaes. — Løche Fald. — Hio Weien, Hjordevejen, hvorad By
hjorden dreves. — Nye Skifte Fald. — Aasen, betegner en langagtig
Forhøjning. — Foruden de allerede nævnte Stedsbetegnelser fra Nu-
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tiden kan endvidere anføres følgende Gårdnavne: Louisenlund,
Gyllinglund, Lillelund, Elmegården, Pilegården, Skovly, Edelsholm,
Holmgård, Bjerregård, Strandgården, Søndergård, Nygård, Mejeri
gården, Darlingsminde. Øvregård findes på Øvre, Norddelen af
Øen.

*

Endelave har i historisk Tid ført en omskiftelig Tilværelse. Den næv
nes i »Ølisten« i Kong Valdemars Jordebog 1231 og hørte da under
Kronen, men 21/10 1253 blev den af Christoffer I overdraget tillige
med Samsø til Albrecht af Brunsvig som Pant for Kongens Løfte
pa Als. Endelave er måske kun blevet i de brunsvigske Hertugers
Besiddelse til 1300, da Øen skal være blevet solgt til Grev Gert. 1406
fik Hr. Mogens Munk Øen i Len. Under Christian II og Frederik
I var Endelave givet i Forlening som Pant til de sidste katolske
Bisper i Arhus. 1520 ydedes af 40 Bønder på Øen 38 Pund Korn
skyld, det er 78 Ørtug eller 3 Mark 4 Ørtug8). 1661 blev Endelave
sammen med Alrø af Frederik III skænket som Faddergave til
Niels Banners to Sønner Frederik og Christian til Rødkilde. 1667
skødedes »Endelauge Land« fra Kronen til O verjægermester V. J.
Hahn, der 1670 solgte Øen til Hofmarskal Christoffer Sehested, som
1677 var bevilget Tilladelse til her at anlægge en Sædegård på 50
Tønder Hartkorn. Den 10. Maj 1677 overdroges ham også Birkeret
ten på Endelave. Øen nævnes som Birk i Markbogen 1683. Det op
lyses ikke, hvorledes Retsforholdene var ordnet her, men mange af
vore Småøer havde fra gammel Tid deres eget Ting, enten de nu
kaldtes Birker eller ej9). Allerede 1689 afstod Sehested Endelave til
Kronen. Derpå kom den 1695 t^ Baron Fr. Krag til Stensballegård,
og indlemmedes (146 Tønder Hartkorn) i Stamhuset ved dets Op
rettelse 1748, men 1787 gaves kongelig Tilladelse til at bortsælge
Øen, på Betingelse af, at der i Stedet købtes andet Gods. 1796 blev
den solgt for 11.500 Rigsdaler til Major Georg Ditlev v. Schild
knecht og en Fideikommiskapital blev i Stedet lagt under Stamhuset.
Baron Fr. Krag (død 1728) opførte 1708 i den vestlige Ende af En
delave By Gården Edelsholm, der blev opkaldt efter hans 3. Hustru
Edele Krag (død 1751), til Ophold for Stensballegårds Besiddere,
når de besøgte Øen. Fra 1727 og til sin Død 1761 boede Baron Fr.
Krags Søn, Baron Børge Krag på Edelsholm. 1796 blev ved Øens
Salg Edelsholm delt i 2 Fæstegårde, der senere, ligesom det andet
Fæstegods, blev Selvejendom.
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Endelave blev, som nævnt, 1796 købt af Major og Eskadronchef
Georg Ditlev v. Schildknecht (1741 - 1800), der tog Bolig på den
i 1797 oprettede Hovedgård Louisenlund Sydøst på Øen. Denne
Gård blev efter kongelig Bevilling oprettet ved Sammenlægning af
2 Fæstegårde (8V2 Td. Htk.). Major v. Schildknecht skal have fældet
det meste af den forhen store Egeskov, der fandtes omkring den nye
Hovedgård. Han solgte Træet til Skibstømmer. Skoven bestod især
af Ege, nu er her mest El og enkelte Bøge. Majorens Enke, Karen
født Fischer (død 1839), solgte Louisenlund 1830 for 11,000 Rd. til
sin Søn, Forligskommissær Joh. Dan. Schildknecht (død 1857), som
1839 fik kgl. Bevilling på at lægge Gården Lønkrogen (3 Td. Htk.)
under Louisenlund. Omkring 1840 var man begyndt at bortsælge
Øens Jorder til Bønderne, og allerede i 1870erne var alle Beboerne
på Endelave blevet Selvejere. 1863 overdrog Johan Dan. Schild
knechts Enke (død 1869) Louisenlund til sin Svigersøn Gerhardt
Hoe, efter hvem den 1903 overtoges af det Berregaardske Fideikommis, som samme År solgte Gården for 70,000 Kr. til Entrepre
nør J. Bjerregaard. Senere kom Louisenlund (15 Td. Htk.) til G. F.
Jørgensen og solgtes 1919 af A. Andersen for 375,000 Kr. til den is
landske Købmand G. Einarson. Den solgtes fra ham ved Tvangs
auktion 1923 til Landbrugskandidat Chr. Beck, og efter ham købtes
ved Tvangsauktion Louisenlund 1927
Å. Pedersen, der var Ejer
af Gården til 16/3 1939. Den næste Besidder var Hans Edvard
Hjalmar Olsen, som var her til Maj 1941. Han fik 3 Løver til Øen,
som vistnok var fra Horsens Zoologiske Have, der blev nedlagt.
Dette forårsagede en Løvejagt, som vakte berettiget Opmærksom
hed. Efter Olsen ejedes Louisenlund af Helmuth Jens Kristian Ørndrup fra 27/2 1942 til 16/4 1943. Efter ham var Poul Kristian Archmer Ejer, og derefter var det, efter 4/4 1948, at »Børnenes Vel«,
Vedelsgade 51, Vejle, købte Louisenlund, der nu bruges til Ferie
koloni og Lejrskole for Børn fra Vejle. Gården har nu et Areal
på 89,2 ha. Intet af det drives dog fra denne. De dyrkelige Partier
af Jorden er lejet ud til flere forskellige Ejendomme, men den største
Del er Skov- og Hedearealer. Louisenlunds Jorder (i 1932 ialt
169 ha) er meget uensartede og Terrænet er udpræget fladt. Fra
Gårdens yderste Område, ved Øens Sydspids, blev o. 1932 solgt
5000 m3 årligt af Strandens meget stenede Grus til Brug for Lille
bæltsbroen10) .
Louisenlunds første Hovedbygning blev opført 1797, den senere
er fra 1900. Gårdens yndige Have og Gårdspladsen er på 1,5 ha.
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Skoven herved (c. 3 ha) er af en sjælden Skønhed. Her findes mange
Kristtorne, der er dominerende i hele den sydlige og østlige Del af
denne den gamle Skov, der omgives af en stor Ungskov pa c. 17 ha.
I 1922 var en Birkeskov på flere Tønder Lands Udstrækning lagt
fuldstændig øde af en Saltvandsoversvømmelse. Et rigt Fugleliv præ
ger den gamle Skov. 1922 noterede Achton Friis 53 forskellige
Fugle på Endelave11).

*

Endelave lille og smukke Kirke er opført i senromansk Tid (o.
1400). Dens ældste Dele, Kor og Skib, består af rå Granit, med
Hjørnekvadre, samt Munkesten. Våbenhuset er mod Syd. Syd
døren er bevaret; Nordsiden har aldrig haft Dør eller Vinduer.
I nyere Tid er Korbuens Mur, Korets Spidsgavl og Skibets Vest
gavl blevet ombyggede med Mursten. Her er delvis Bindingsværk.
Det er måske disse Arbejder, der menes, når Danske Atlas (1768)
251 oplyser, at Kirken næsten helt er ombygget af Baron Fr.
Krag 1707. Et lille Spir, der nævnes samme Steds, er forlængst
forsvundet. 1922 var Østgavlens Bindingsværk erstattet med Mur.
Våbenhuset er af rå Granit, med yngre Murstensgavl. Altertav
len er fra Renæssancetiden (efter 1500), den har et Maleri fra
1902 (Jesus hos Martha og Maria) af Rudolf Pedersen samt Krager
nes Våben og Bogstaverne BFK—FEK. På den ene Malmalterstage
læses: Nils von Søfrensen Gülling 1696, på den anden: Karien Niels
Dochter 1696. Niels Gylling var Skipper og Handelsmand i Hor
sens, men født på Endelave. Karen Nielsdatter var hans Hustru.
Den romanske Granitfont er jævngammel med Kirkens ældste Dele.
Prædikestolen er fra Midten af 1700-Tallet. Den har Foldeværksfyldinger. I Skibets Vestende er et Pulpitur i Rokokostil. På Skibets
nordlige Væg findes en meget udslidt Ligsten med Billede af en
Præst og hans to Hustruer12).
1768 nævnes, at der i Kirken havde været to små Kirkeskibe.
Ca. 1882 blev der ophængt et Fuldskib i Kirken. I mange danske
Havegnes Kirker er ophængt sådanne Skibe13).

*
Endelave hører til Århus Stift i kirkelig Henseende. Administrativt
hørte Øen tidligere til Hads Herred, men blev ved Reskript af 15.
August 1838 henlagt til Voer Herred og senere til Nim Herred inde
bag Horsens!

*
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Fra Englandskrigen 1807-14 er der et Par Beretninger, der vidner
om Snarrådighed hos Øens Præst og hos nogle af dens Mænd. En
engelsk Fregat ankrede en Dag op under Endelave, hvor der var en
Kystmilits, bestående af alt våbendygtigt Mandskab fra 20-60 Ar.
Da Fregatten satte en Barkasse ud, bemandede den og sendte den
ind mod Øen, lagde Militsen sig ubemærket i Baghold, og da Bå
den kom indenfor Skudhold, sendtes der den en Salve fra Geværerne,
hvorpå den øjeblikkelig vendte om til Skibet. Militsen jublede og
skreg af Henrykkelse, og da man straks efter så Fregatten sætte Sejl,
vilde Glæden på Øen ingen Ende tage. Men Enden kom anderle
des end ventet: Da Sejlene var sat, stod Fregatten nærmere ind mod
Land, vendte Bredsiden til og sendte pludselig et Lag Kardætsker
ind mellem Forsvarerne, der nu hurtigst muligt forsvandt til alle
Sider. Derefter kunde Barkassens Mandskab roligt gentage sit Land
gangsforsøg, dens bevæbnede Soldater formerede sig (!) i Slagor
den og rykkede frem mod Landsbyen. På dette Tidspunkt rykkede
Øens gamle Præst, Jens Holgersen Assenius (Præst her 1766-1816),
i Marken; alene og i fuldt Ornat gik han Angriberne i Møde uden
for Landsbyen. Da han nåede Fjenden, tog han sin Hat af og stod
stille. Officeren, som førte Englænderne, kommanderede på dette
Tidspunkt Holdt og gik alene, kun fulgt af sin Tolk, hen til Præ
sten. For at klare Situationen stak Præsten en lille uskyldig Plade:
Han forsikrede Officeren, at Øboerne havde troet, at det var en
svensk Fregat, man havde med at gøre, og ikke en engelsk, beman
det med »højmodige Englændere«. Havde man anet dette, vilde
man rigtignok ikke have skudt på dem! Officereren lod sig formilde.
Han nøjedes nu med at lade alle Skydevåben på Øen udlevere
samt medtage den Proviant, som han havde Brug for til Skibsmand
skabet. Således endte den glorværdige Krig på Endelave. Sikken
et Held, at Præsten kom til, inden Soldaterne fik Lejlighed til at
»formere sig« i Uorden!14).
»At stage sig frem som de Endelave Mænd« er en Talemåde, der
vidner om i en Fart at klare en farlig Situation. På en Rejse fra
Horsens fik Endelavemændene en fjendtlig Sejler i Sigte. Den halede
ind på dem, men så lagde Mændene pludselig Årerne ind og be
gyndte at stage i det dybe Hav. Krydseren troede, der var Grund
og turde ikke nærme sig, hvorpå den forandrede sin Kurs15). Ende
lavemændene havde sikkert god Øvelse i at stage sig frem i den lav
vandede Bugt ved Øens Nordvestside.

*
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Jordbrug er Øens gamle Hovederhverv; Fiskeri dreves kun til Øens
eget Forbrug. I ældre Tider var her god Jagt på Dådyr, Harer og
Fuglevildt. Den yngre Del af den mandlige Befolkning var i afvigte
Århundrede den meste Tid af Året i Koffardifart.
Også i 1843 var Endelaves Jord delt i 3 Marker, hvori Gårdene
havde Lodder, nemlig Norder-, Sønder- og Vestermarken. De bedste
Jorder findes midt på Øen og mod Vestsiden; på Øens østlige Side
er Jordbunden mest sandet. - 1843 skriver J. C. Schytte, at Ager
bruget på Endelave står på et meget lavt Trin. »Jorderne drives i det
hele slet, Brakning bruges yderst sjeldent; Mergling er næppe be
gyndt. Det almindelige Sædskifte er: 1) Grønjordsbyg, 2) Gjøderu& 3) Ærter og Vikker, 4) Byg, og tilsidst 5) Havre, hvorefter
Jorderne udlægges til naturlig Græsning i flere År«. Agerdyrknings
redskaberne var i 1843 forældede, og Markfred kendtes ikke engang
af Navn. »Gårdenes Indre var usselt og uordentligt, ligesom og
deres Besætning var ringe: nemlig 2 å 3 Heste, 4 Malkekøer, et
Par Stykker Ungkvæg og nogle Får. Af Mangel på Tørv og Træ
brændtes Ærtehalm og Sandtørv, d. e. den afskrællede Jordskorpe«16).
Heldigvis er Landbruget på Endelave fulgt med i den alminde
lige danske Udvikling, så nu står Jordbruget også her på et højt
Stade.

II.
Om gammel Folketro og fordums Folkeliv på Endelave havde Folke
mindesamleren Evald Tang Kristensen indsamlet en Række Oplys
ninger, inden han besøgte Øen nogle Dage indtil 3. Juni 1901. I den
Tid fik han optegnet en Del forskellige Folkeminder, hvori man hø
rer adskilligt om Folkeliv og Tro på Øen, hvortil han kom i Følge
med Ejeren af Louisenlund, Gerhardt Hoe} der blev hans bedste
Meddeler17).
Sagnene fra Endelave er af samme Indhold som andre danske
Egnes Sagn; enkelte er dog prægede af, at Beboerne var bosatte på
et lille Stykke Land ude i et Hav. Også på Endelave troede man,
at de store Sten var kastede til deres Pladser. En Jættepige på Øen
slyngede en stor Sten efter en Jætte på Palsgård i Bjerge Herred.
Stenen faldt ned i Ashoved Skov Øst for nævnte Herregård. Den er
en af de største Sten i Danmark. I et andet Sagn fortælles, at en
Jætte på Endelave kastede en stor Sten efter Rårup Kirke inde i
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Fra Endelave by. Købmandens vinduer var for et halvt hundrede år siden
ikke just baseret på de store salgsudstillinger; de skulle blot markere, at der
her kunne handles.
Statsbibliotekets billedsamling.

Bjerge Herred18). De store Sten er Forudsætningen for Troen på
Jætter og Kæmper, da Folk med almindelig Styrke ikke kunde
løfte dem. To Sten ude på Øvret, den hedeagtige Del af Endelave,
er der knyttet Sagn til. I den ene er Mærke af en Hestesko, i den an
den af en Menneskefod. Disse Mærker havde Fanden sat engang,
han satte af og sprang over til Samsø. Stenene skal nu være kløvede
og bortførte, idet det for en Del År siden var blevet en Modesag på
Øen at bygge med Kampestensmure. Ved samme Lejlighed forsvandt
en smuk Stensætning tæt ved Byen. I Midten var en Sten, der ragede
ca. 3 Alen over Jorden, og der udenom var en Kreds af mindre
Sten19). Fredelige Husdyr kunde i visse Tilfælde spille en ikke ringe
Rolle i Folketroen og Sagndigtningen. Således gik et Spøgelse i Skik
kelse af en Ko uden for et Hus en Vinteraften. Den kunde ikke
komme ind, da der var sat Stål i Dørkarmen20). En Mand var en Af
ten ude ved et Kær mod Nord på Jagt. Han hørte da Larm, og en
Kalv med store røde Øjne sprang op på Ryggen af ham, men Man
den stak efter den med sin Lommekniv, og Kalven måtte vige for
Stålet. Alt Spøgeri måtte nemlig vige for skarpt Stål21). - En Mand
var ude at skyde Ænder i Mosen, men så kom der flyvende en
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Mængde Ænder fra alle Kanter af Mosen. En Karl fra Louisenlund,
der skulde vande et Par Heste, sagde, at det var ikke rigtig fat med
den Mose. Da Karlen red hjem, sprang en høj Mand med blanke
Knapper i Frakken op bag ved ham på den bageste Hest. Karlen gav
slip på den og red hurtigt hjem til Gården. Næste Morgen kom He
sten hjem dækket af Skum og i meget medtaget Tilstand22).
Fra Endelave kendes også Forestillingen om, at Havmandens Hus
dyr græssede sammen med Befolkningens Kreaturer på Stranden
gene. Jens Pedersens Ko skulde kælve, men den kunde ikke føde.
Dyrlæge S. Hoe blev hentet, og det viste sig, da Kalven kom til Ver
den, at den havde Vand i Hovedet. »Det var da en mærkelig Kalv«,
siger Jens Pedersen, »men den må jo have været ved Havtyren«.
»Havtyren« siger Dyrlægen? Ja, Koen havde stået ude på Strand
engen Øvre-Made} og der var Tyren så gået op til den. Han sagde, at
han så tit havde hørt den Tyr brøle ude på Øvre om Natten. Den
havde et meget stort Hoved og en stor lang Hale med Finne på En
den, så den kunde bruge den til at svømme med. Den var altså
halv Tyr og halv Fisk, og han var vis på, der var en sådan Tyr
til23). Det var førhen en almindelig Tro, at der gik Varsler for et
hvert Lig, det vil sige, at der indtraf et eller andet, som advarede om,
at der snart vilde indtræffe et Dødsfald. Varselssagnene kan være
noget forskellige af Indhold, men de er naturligvis afpassede efter
den Begivenhed, hvorom de fortaltes. På en lille 0 som Endelave må
adskillige Dødsvarsler umiddelbart være knyttede til Havets Folk.
En Nat hørte Bådskipper Morten Jørgensens Kone på Endelave,
at det var ligesom én tog hårdt i Døren, og hun hørte en sige: »Mo
der, luk op!« Så kaldte hun på Manden og sagde: »Nu er Kristian
nok gået væk«. Det viste sig også senere, at Sønnen denne Nat var
omkommet i Nordsøen24).
En Endelave-Sømand gik fra sit Skib, fordi der var spøgelsesagtigt
Spektakel på det om Natten25). Han anså det vel for en Dødssejler.
- En Sømand fra Endelave blev i Sydamerika (i Valparaiso) en Nat
vækket af en Mandsskikkelse og vilde gribe efter sin Kniv, men han
kunde ikke, og så forsvandt Skikkelsen. Senere erfarede Sømanden,
at hans Skibskammerater var druknede den Nat. Meddeleren, Hans
Nielsen, Endelave, var rømmet fra Skibet, der forliste26).
En svensk Pige, Anna, tjente hos G. Hoe. Hun blev brystsvag, og
blev så af Hoe lejet ind hos en Nabo. En Dag gik Naboen hjem fra
Arbejde, men så var Anna kommen til ham på Vejen og havde slået
Armene om ham. Naboen var bange og bad Hoe følge sig hjem. Da
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de kom til Huset, viste det sig, at Pigen var død netop på samme
Tid, som Synet havde vist sig for Manden27).
På Louisenlund havde de et gammelt Stueur med en temmelig
indviklet Mekanisme. Det gik i Stå i samme Stund både, da G. Hoes
Svigerfader Schildknecht og senere, da Svigermoderen døde. Det var
ikke muligt senere - endda ved Urmagerhjælp - at få Uret til at gå
ordentligt28). Oldelykke-Jens fortalte, at han havde set Bodil Kir
stine Sørensdatters Svigerfader og hans to Børn, Søn og Datter,
komme ud af Gården med hinanden sent om Aftenen og to eller
tre Dage efter døde de. De blev så kørt ud af Gården som Lig29).
- Søren Skippers fem Børn døde af Halssyge. Det var der set Varsel
for, det troede de da, for Niels Smeds Kone havde set en Ild oppe på
Taget af det Hus30).
Man troede også på Endelave på Hekse og Folk, der kunde lægge
ondt for en. En klog Kone, kaldet Pistolen, mentes at kunne hindre
Kærning af Smør, og hendes Datter antoges at kunne pålægge
Mennesker Sygdomme, bl. a. engelsk Syge31). En Husmand, Hans
Peter Eriksen, der tjente hos G. Hoe på Louisenlund, bad sig fri
for at flytte Hestene på Smedelodden, da han var bange for, at Sme
dekonen skulde have lagt et Par Halmstrå overkors på Vejen, og da
Hans Peters Kone var i gode Omstændigheder, var det farligt for ham
at træde på disse Strå, da Barnet så vilde få Hareskår. Han kom så
ikke afsted ud til Hestene32).
I et gammelt Hus i Byen gik der Spøgeri, det stod derfor ubeboet,
og til sidst blev det revet ned33). - I Præstegården hørtes i Pastor
Johan Ghr. Nielsens Tid (1899-1908) grusomt Spektakel hver Aften
under Gulvet i Præstens Studereværelse. Dette Spektakel var almin
delig bekendt, og det opfattedes som Spøgeri, dog ikke af Præsten.
Det har vel været Rotter og Ildere, som har været i Slagsmål under
Gulvbrædderne34).

*

Om Frederik Ludvig Christian Munch, der var Præst på Endelave
1816-28, gik der det Sagn, at han havde manet én ned ude i
Lunden Øst for Præstegårdshaven. Gengangeren slog Bogen fra ham
to Gange, men til sidst fik Præsten magt med ham35). Det er for
bavsende at et sådant Manesagn har været knyttet til en navngiven
Præst så langt ned mod vor Tid. Pastor Munch var en Dag inde i
Niels Peders Gård for at skælde ud over, at Mandens Får gik i Præ
stens Mark. To Tærskere vilde have lært Munch Plejlvisen, men han
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kom hurtigere fra Gården end beregnet36). Plejlvisen er de Bønner
og Forbandelser, man udstøder, når man bliver klemt mellem Plejlens Skaft og Slagvol. Er en højst ubehagelig Lærestreg for Folk,
der af Nysgerrighed viser sig i Ladeporten. - Også en Skrædder,
Ras Mand, viste liden Respekt for Præsten. Ras skulde udføre Hov
arbejde på Præstegårdens Mark (42 Tønder Land), men bestilte
næsten intet og havde forskellige Undskyldninger. Den flinke Præst
(måske Jørgen Chr. L. Camradt, Præst på Endelave 1841-52) sendte
så den udspekulerede Hovarbejder hjem37). - Imedens Erik Assenius Bache var Præst på Øen (1853-67), og Sørensen var Degn,
havde sidstnævnte en Søndag fået fat i sin Kones Underskørt i Ste
det for Messeklæderne. Da han i Kirken skulde hjælpe Præsten i
disse Altergangsklæder, kunde han ikke få dether Skørt til at passe.
Præsten vender sig om og spørger, hvad der er i Vejen. Degnen
svarer: »De ær en Skjørt«, og dermed forsvinder han ud af Kirken
og hjem for at hente Messesærken, den var anbragt i hans Klædeskab.
»Det er virkelig gået for sig her«, føjede G. Hoe til sin Beretning38).
- Anders Bjørn Grønbech, Præst på Endelave 1867-77, spurgte en
Dag sin Tjenestepige: »Hør sig mig engang, Frandsine, hvad tror
du alle disse Mennesker, de vil i Kirken efter? Når jeg ikke var nødt
til det, så kom jeg der aldrig«. Det samme sagde han også til Pro
prietær G. Hoe. En Dag sagde Grønbech til Degnen: »Nej, jeg kan
ikke holde det ud. Når jeg går, så sveder jeg, og når jeg står, så fry
ser jeg«. Præsten var slem til at blive syg, når han skulde hjemmedøbe
Børn, og så måtte Degnen Sørensen udføre denne Handling, selv
om Grønbech selv havde lovet at komme39). - Engang Biskoppen var
på Visitats og Amtmanden på Vejsyn, fulgtes de med Sognefogden
Jørgen Hansen, der også var med til Middagen i Præstegården. Da
Præstekonen vilde byde ham Suppe, svarede den brave Mand fri
modigt: »Nej Tak, a skal ikke have mere, a har tyndt i Livet, Ma
dam«40). To gamle Gårdmænd var efter brugelig Skik bedt til Mid
dag hos Herremanden på Louisenlund. De blev der også og spiste
til Aften. De sad nu bagefter og fik en Punch, og derefter spillede
de Kort. Den ene af Mændene var nu så uheldig at tabe 24 Skilling.
Han blev aldeles rasende herover, sprang op og sagde: »Nu har jeg
betalt det, jeg har fået i Dag«. Den anden svarede helt rolig: »Så
sætter du en anden Mands Kost til grov lidt om Dagen«. De to
Gårdmænd diskuterede til Hverdagsbrug Byens Begivenheder. De
forsømte derved deres Bedrift, og deres Folk fik en dårlig Føde. Den
ene var en Dag blevet fuld, som han plejede, når han var ude i
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Byen. Når han havde fået en lille Klister på, kaldte han altid sin
Kone et Hestehoved. Da han gik hjem, faldt han med Hovedet i en
Tjørnebusk. Nu kunde han mærke, at noget stak ham, men da
han troede, han lå hjemme i sin Seng, råbte han: »Moer, dit Heste
hoved, kan du ikke lægge min Hovedpude lidt til Rette«. Den anden
Gårdmand, Ole Pe Røv, var en Dag inde hos Forpagter Kirkegaard
og siger til Konen: »Nu skal De komme ud til mig en Dag, Fru Kir
kegaard, og se mit nye Kohus. De ved jo nok, a har bygget, og a
har fået det indrettet sådan, at mine Køer de kan möge bag ud«.
Han mente jo, der var kommet en Dør bag i Kohuset at smide Møget
ud af41).
Strand-Niels druknede sig selv. Da han skulde begraves, blev han
af Uagtsomhed båret ind på Kirkegården med Hovedet først. Så
sagde nogle Koner til Bærerne, om de var bange for, han skulde gå
igen. Da Kisten blev sænket, viste det sig, at Graven var lovlig kort,
Kisten blev siddende midtvejs. En resolut Karl sprang ned på Kisten,
der så røg tilbunds, og Karlen med, men han kom dog snart op
igen42). - Enhver Begivenhed i det lille Øsamfund blev drøftet på By
gaden, ved Hushjørner og i Køkkendøre, og den blev husket i Årevis.
Således bankede Junke-Peters Kone en Søndag sin Mand, efter at
Ægteparret havde været til Alters. Til en Nabokone forklarede hun,
at hendes Mand ikke havde grædt under Altergangen, og hun
skulde nok lære ham at græde. Til Gengæld bandt Junke-Peter sin
Kone en Dag til Loftsstigen, og da han fik Præsten listet til at se
hende i denne Tilstand, oplyste han for den gejstlige Mand, at hun
havde banket ham i et Kosteskaft, og »hvad skulde jeg vel gøre,
Deres Velærværdighed«, sagde Junke-Peter med et svedent Grin43).
Fra Endelave er overleveret en morsom Talemåde:
»Di gjær i Rad lissom di Ængelaww Gjæs, di håd it mie end tow«.
Endvidere: »De passer i Rad ligesom de Endelave Gæs«. Bruges
om to, som følges ad gennem Byen eller ud på Gaden. - »De går i
Rad som de Endelave Gæs, der var kun én44). En lille Gåseflok på
2, 3, 4 Stykker går altid i Rad. Den ene Gås bag ved den anden, el
ler også går den ene Gås ved Siden af den anden. Dette daglige
Syn fra det hjemlige Fjerkræliv er med Held på Endelave ble
vet udnyttet i den daglige Tale.

*
Idet vi nu tager Afsked med Endelaves gamle Folkeliv, skal det næv
nes, at det er en fortidig, nu sunken Verden, vi har været inde i. Vi
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er i denne blevet ført langt tilbage i Tiderne, da mange Folkeminder
har deres Oprindelse i en primitiv Kultur. En sådan har hersket på
den lille Kattegatsø siden dens Bebyggelse i Oldtiden, - og på adskil
lige Områder ned til Nutiden, hvad Sagn, Tro og Folkeliv har be
lært os om.
I 1922, da Achton Friis og Johannes Larsen var på Endelave, var
dens By et sandt Paradis af en ødansk Landsby. Den havde et Væld
af mægtige Træer og bugnende Haver. Især Byens vestlige Del var
smuk og velbevaret og havde de pragtfuldeste gamle Huse og Gårde,
alle af den østjydske Type fra Bjerge Herred. Præstegården og Væn
get bag denne var noget af det yndigste og frodigste, Friis havde set,
og selve Præstegården, som beboedes af en Forpagter, var en gam
mel Patricierbolig. Gavlen af dens mægtige Ladebygning var mo
numental og af stor Skønhed. De to herlige Gadekær findes i Byens
vestlige Del. Vejen fra Præstegården ned mod det første Gadekær
»er ganske æventyrlig i sin Skønhed. Ingen Vej ... er yndig som
denne en aarie Foraarsmorgen, hvor hvert Blad er lysende af Dugg og
hvert Træ toner som en Orgeldiskant af Fuglesang . . ,«45).
Endelig skal det oplyses, at 4 Dialektforskere, udsendt af Institut
for jysk Sprog og Kulturforskning, Århus, i Dagene 4/9-9/10 1962
undersøgte Dialekten på Endelave. Det viste sig da, at Dialekten
på Øen næsten var helt forsvundet. Kun een Mand her talte endnu
det stedlige Folkemål ægte. Med ham som Meddeler blev en gam
mel Ordliste, optegnet af Marius Kristensen, gennemgået, og der
blev optaget to Timers Bånd. Hos andre Meddelere blev Ordforrå
det indenfor specieliere Områder optegnet af de 4 Udsendinge46).
Oplysningen om den stedlige Dialekts Forsvinden virker overra
skende, men den er et talende Vidnesbyrd om, hvorledes den mo
derne Trafik og Teknik også her har nedbrudt Fæstningsvoldene
omkring et lille Øsamfunds lukkede Land, hvis Forbindelse med Om
verdenen førhen ikke var så regelmæssig som nu om Dage. Posten
blev fra Snaptun i Sejlbåde fragtet til Øen, og der kunde være
hårde Ture imellem. Om Vinteren gik der Slædefart, når Isen var
tyk nok. Der kunde være nogle hårde Ture imellem, undertiden
havde man en Hest med til at trække Slæden med en Båd på over,
men da det var Folk, der havde Forstand og Erfaring, gik det i de
fleste Tilfælde godt. Nu er der Motorbådfart på Endelave, så den
daglige Forbindelse med den store Verden er herefter sikret47).
Man skal aldrig bruge for store Ord, det mente også Jeppe Aakjær, der engang i et Foredrag om Fædrelandskærlighed udtalte:
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»Når en Mand siger til mig: Jeg elsker mit Fædreland, spørger
jeg ham altid ad: Elsker du også Endelave?«
Med denne lærerige Bemærkning forlader vi den skønne 0 ude i
det blå Indhav.
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Århus domkirke 1620-1780
MONUMENTER, ANTIKVITETER OG INSKRIPTIONER

Af Jørgen Steen Jensen

Under arbejde for redaktionen af »Danmarks kirker« med indsam
ling og bearbejdelse af materiale vedrørende Århus domkirke viste
det sig, at der eksisterer en mængde gamle håndskrevne beskrivel
ser af kirken. Først og fremmest havde man afskrevet indskrifter fra
gravminder, de er i tidens løb ofte gået til, men desuden findes en
hel del oplysninger af værdi for domkirkens bygnings- og inventar
historie. De ældste håndskrifter er levende vidnesbyrd om den histo
riske interesse i det »lærde« 1600-tal, de yngste vidner om den usæd
vanlige historiske tradition, der vedligeholdtes ved domkirken.
Håndskrifterne ligger i dag spredt i forskellige af landets viden
skabelige institutioner. Her og der finder man enkelte af håndskrif
terne nævnt og brugt, men hidtil er der ikke gjort rede for deres
indbyrdes forhold eller grundene til deres tilblivelse. Nedenstående
oversigt er et forsøg på at placere hvert enkelt håndskrift, et ret ind
viklet arbejde, der må foretages, før man kan udnytte indholdet for
svarligt.
Imidlertid vil det være praktisk først at give en oversigt over alle
håndskrifterne, deres nuværende og tidligere biblioteks- og arkivbe
tegnelser samt i parentes at anføre det navn, de får i teksten.
i. »Epitaphia S. dementis«, ca. 1620, 5 blade. Det kongelige bib
liotek, Ny kgl. samling 749 c, 40 (et samlingsbind). Købt på auktion
efter kancelliråd C. Olsen, Randers, 18811). {Epitaphia).
2. »Aarhuss Domkirchess fomemmiste Monumenter«, ca. 1656, 6
blade. Det kongelige bibliotek, Ny kgl. samling 415, fol. Tidligere i
Suhms manuskriptsamling nr. 4022). {Monumenter).
3. »Inscriptiones Arhusienses samlede i Aarhus Domkirke af Jo
hannes Wulfgang Rhumann, Sognepræst til Domkirken, og nedskrevne med egen Haand 1666«. (Således på senere tilføjet titel
blad). 70 blade + 3 sedler. Landsarkivet, Viborg, Topografica,
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Århus amt og by (et samlingsbind, 40). Ifølge påskrift på bindet
skænket til Ålborg stiftsbibliotek af rektor Tauber i Ålborg. {Rhu
mann I).
4. »Ecclesia Cathedralis Aarhusina Divi dementis. In Suis Mo
numentis, Antiquitatibus, Inscriptionibus et aliis Delineata«, (År
hus domkirke, S. Clemens. Aftegnet i sine monumenter, antikviteter
og inskriptioner), ca. 1666, 68 blade + 1 seddel + 1 sammenfoldet
tegning. Det kongelige bibliotek, Ny kgl. samling 749 d, 40. Ifølge
påskrift på bindet foræret til Det kgl. danske selskab af etatsråd
Fogh til Ryomgård 1749. Vistnok nr. 224, 40 i fortegnelsen over sel
skabets samlinger1). {Rhumann II).
5. »De fleerste gamle Graff-skrifter och Monumenter Som findes
udi Aarhuus Domkiercke, med Muncke och andden gammel Stiil,
som udj nogen maade staar til att læsse«, efter 1666, 6 blade indsat
i bind med Rhumann I (jfr. nr. 3). {Rhumann håndudgave).
6. »Monumenta Arhiyiensia«, efter 1666, 3 blade i »Collectanea
Petri Septimi«, (Peder Syvs samlinger). Det kongelige bibliotek,
Rostgaards samling 53, fol, s. 197-202 {Peder Syv).
7. »Monumenta Arhusiensia (Ex Collectaneis Dn. Pet. Septimii
Biblioth. Rostgardiana. 1742)«, 7 blade. Det kongelige bibliotek,
Langebeks Excerpter 47, 40. {Langebek I).
8. »Monumenta Arhusiensia«, før 1757, 4 blade. Det kongelige
bibliotek, Ny kgl. samling 647, 40, fol. 272a - 275 b. Håndskriftet
havde nr. 57 i Zwergius’ samling og kom derefter til Suhm, hvor det
fik nr. 14163). {Zwergius).
9. »Excerpta af et Mst, som Hr: Ritmester Hoff har laant mig«,
i blad, i samlingsbind (jfr. nr. 1). {Hoff).
10. Ingen titel. Regestsamling af Rhumann II m. m., efter 1691.
38 blade, indsat i samlingsbind foran Rhumann I (jfr. nr. 3). {Rhumann-regest).
il. »Additamenta temporum seqventium« (Tilføjelser fra senere
tid), 1741-49, 7 blade, indhæftet bag Rhumann II (jfr. nr. 4).
{Additamenta).
12. Samme titel som nr. 4, o. 1750, 36 blade. I samlingsbind, jfr.
nr. i. {Rhumann III).
13. Intet titelblad, supplementer til Rhumann [IIP], efter 1704,
i afskrift fra 0.1750, 4 blade. I samlingsbind, jfr. nr. 1. {Schive I).
14. Samme titel som nr. 4, 1729-30, i alt 98 blade. Det kongelige
bibliotek, Ny kgl. samling 414, fol. Fra Suhms manuskriptsamling
nr. 682). {Schive II).
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15. Samme titel som nr. 4 samt tilføjet »Studio cujusdam Ano
nymi minus fideliter et accurate. Sed Indice Rerum hæc aucta sunt
per Frid: Dauw« (Skrevet mindre nøjagtigt af en ukendt. Men for
øget med en indholdsfortegnelse [som dog ikke ses] af Frederik
Dauw), 0.1737, i alt 122 blade. Det kongelige bibliotek, Ny kgl. sam
ling 414 b, fol. Foræret af kammerherre F. de Thestrup til Det kgl.
danske selskab før 17482). {Schive III).
16. »Aarhuus Domkirkes Antiqvitæter. (Ex Collectaneis Thestrupianis Mss)«, 4 blade. Det kongelige bibliotek, Langebeks excerp
ter 47, 40. {Langebek II).
ij. Samme titel som nr. 4, 96 blade. Nationalmuseet 2. afdeling,
folio 25 c. Titelbladet har signaturen A. Stæhr [en århusiansk råd
mand] og over for titelbladet står: »Reddet af en Urtebod i Stubbekiöbing paa Falster i Julii Maaned 1808, og oversendt Kommissio
nen til Oldsagers Opbevaring i Kiöbenhaun« af byens sognepræst,
dr. Johannes Clausen. {Schive IV).
18. Intet titelblad. På lægget står: »Aarhus Stifts Angaaende«,
28 blade. Rigsarkivets håndskriftsamling, »Beskrivelse af Aarhus
Domkirke«. Ifølge påskrift på lægget havde det i Badens papirer
nr. 214, 40. (Schive V).
19. Samme titel som nr. 4 samt: »Sammenskrevet af Peder Schive,
som var Underdegn eller Klokker her ved Dom-Kirken i 41 a: Døde
17 «, mellem 1736 og 1752, 90 blade. Det kongelige bibliotek, Den
grevelige Holstein-Ledreborgske håndskriftsamling 190, fol. {Schive
VIY
.
20. »Forrige Under-Degn ved Aarhuus Dom-Kirke Peder Peder
son Schives Forklaring over alle Epitaphia, Inscriptioner, samt
andre Curieusiteter og Antiqviteter, som i Ermeldte Dom-Kirke be
findes. Hvortil mand har føyt accurate Afridsninger af de fornem
ste og Ziirligste Epitaphiis« samt »Folger Nuværende Under-Degn
ved Aarhuus Domkirke Sigr Cramers Forklaring over alle Be
gravelse-Steder i forbemeldte Kirke og Deres nuværende Eyere . . .«,
1745-52, 105 + 29 blade, 31 tavler + 1 gravkort. Det kongelige bib
liotek, Thott 1448, 40. På bindets inderside Laurids de Thurahs ex

Pig- iÅrhus domkirke set fra syd, 1660’erne, signeret af Rhumanns medhjælp,
. . . ndorph. Den farvelagte tegning findes i Rhumann II (nr. 4). Det er vist
nok den ældste, detaljerede afbildning af domkirken, der kendes.
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libris. Håndskriftet havde nr. 29, 40 i hans bibliotek2). (Schive VIIThurah).
21. »Aarhuus-Dom-Kirkes Antiqvitæter og Inscriptioner paa LigSteene, Lig-Kister og Epitaphier, med meere til Posteritætens Efter
retning, som for nogle og Tyve Aar siden er samlet af da værende
Under-Degn Salig Peder Pedersøn Schive. Men da Originalen var
bortkommen, er den igien efter en Copie afskreven, og efter Magi
stratens Befaling foröget af Christian Cramer. Aarhuus d. 30 Augu
sti Anno 1752«, 96 blade, samt tilføjelser (den seneste fra 1779), 7
blade. Landsarkivet i Viborg, Topografica, Århus amt. (Cramer I).
22. Samme titel som nr. 20, før 1764 samt ca. 1780, 97 blade + 1
tavle. Statsbiblioteket, Århus, håndskrift nr. 65 a. Ifølge påskrift
på titelbladet foræret til Århus katedralskole af justitsråd Hviids
arvinger 1813. (Cramer II).
23. Intet titelblad, 1768-80, 101 blade. Ved domkirken. (Cra
mer III).
24. Samme titel som nr. 20, efter 1780, 86 blade. Ved domkirken.
Efter påskrift på titelbladet foræret af oberst Høegh-Guldberg til
brug i kirken 15. marts 1840. (Cramer IV).
Så tidligt som 1517 har vi et vidnesbyrd om, at man interesserede
sig for kirkens gamle gravminder. En skare mænd, mest gejstlige,
var forsamlede Sankt Gregorii dag [12. marts], hvor de »saae oc
granschede det Datum som findis paa Biscop Boetii, oc Biscop Ul
rici Steene«, hvorefter [en del af] indskriften på bisp Bo Mogensens
sten citeres (f 1423). »Saa ginge vi fremdelis til Biscop Ulrici graff,
oc vi finde der at hand døde Anno 1449 Dominica Trinitatis [8.
juni]«. Derefter viste bisp Niels Clausen dem et skødebrev fra 1348,
og beretningen slutter, »da naar det ret regnis vaar det 101 Aar fra
den tid samme Gaard bleff giffuen til Hornum Kircke, oc til Bis
kop Ulrici død«. Brevet bliver senere et fast led i beskrivelserne af
domkirken4).
Det ældste håndskrift er Epitaphia (nr. 1). Det er hverken signe
ret eller dateret, men det med samtidig skrift sidst indførte dødsår
er 1619 (Wilhelm Worms hustru Inger Olufsdatter). Derimod er
provst Jacob Terkelsen Abildgårds dødsår 1620 ikke anført i hans
gravskrift, hvorved dateringen 1619-20 gøres ret sandsynlig. Vi har
således at gøre med en af de ældste danske gravmindesamlinger - en
sjællandsk indskriftssamling »Inscriptionum Selandicarum Daniæ
antigrapha« udgaves 1621 af Laurentius Asserous, der tilskyndedes

Århus Domkirke 1620-1780

log

af tidens store epigrafiker, Ole Worm5). Altså har der også efter
Hans Pedersen Horsens’ død 1617 været en mand i Århus, der har
fortsat de historiske traditioner6). - I samlingsbindet med Epitaphia
findes i øvrigt en tilsvarende samling for Århus Vor Frue kirke
»Epitaphia et monumenta D. Virginis«, hvor 1616 er sidst anførte
dødsår.
På grund af sin ælde bringer Epitaphia flere oplysninger, vi ikke
finder i senere arbejder. Det fremgår, at Jørgen Skeel ved sin første
hustru Kirstine Lunges død 1609 har ladet sætte en »Steen«, hvis
indskrift gengives. Efter Jørgen Skeels egen død er den 1633 blevet
afløst af det nuværende, pragtfulde epitaf. Også et ellers ukendt
minde over Johannes, søn af Laurids Jacobsen Oldorph Fynbo, en
kannik, der fra 1593 til sin død 1605, 49 år gammel, var præst ved
Vor Frue, gengives. Selv om Epitaphia blot gengiver indskrifterne,
kan håndskriftet utvivlsomt, særlig når dødsdatoerne står in blanco,
bidrage til gravmindernes datering. Epitaphia ses i øvrigt ikke at
have spillet nogen rolle i den videre afskriftstradition.
Monumenter (nr. 2) er som Epitaphia usigneret og udateret, og
fortsætter ligeledes med Vor Frue (»Vor Fruess Kirchess fornemeste
begraffvelser«). Håndskriftet må dateres til o. 1656, idet Otte Skeels
monument fra 1656 omtales som »iche endnu... med nogen opschrifft stafferit«. Manuskriptet bringer talrige oplysninger om grav
minderne og deres tilstand, og det vil sikkert kunne udnyttes ved
deres datering. Således læses blandt nogle med en anden, samtidig
hånd foretagne tilføjelser om borgmester Anders Lydichsen, der »har
ladet opsætte et fornemme Epitaphium, som er meget Vel aff Ar
beidet Conditioneret«. Han døde først 1664, et årstal man i mangel
af andet måtte bruge som udgangspunkt ved dateringen af det endnu
bevarede epitaf. Men vor kilde tillader nu at rykke terminus ante
qvem en lille halv snes år tilbage i tiden. Heller ikke Monumenter
synes at have været benyttet senere, og håndskriftet er sikkert trådt
ganske i skyggen, da Rhumann kom til.
Johannes Rhumann var sognepræst ved domkirken fra 1653 til
sin død 1676, og takket være heldige overleveringer kan vi næsten
detaljeret følge udarbejdelsen af hans værk, Rhumann I-II (nr.
3-4), der et sted dateres til 25. januar 1666.
Rhumann inddelte sit værk i 18 kapitler foruden indledning og
slutning. Der startes med »Prooemium Aarhusium Cimbrorum«, en
historisk indledning om Århus7), hvorefter kommer »Tituli«, kapit
lerne. De to første kapitler er lidt forskelligt affattede i de to hånd-
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skrifter. I. er om bygningens historie8) og dens størrelse samt giver
den ældst kendte afskrift af kapitlets statutter fra 12069). II. Kir
kens præster m. m. III. Forskellige indskrifter: alteret (med en de
taljeret beskrivelse af scenerne på altertavlen), korskabene, det tid
ligere lektorium foran koret (kaldt »Pulpitu«), der ligeledes beskri
ves indgående, døbefonten samt den store lysestage. IV. Epitafier i
koret. V. Epitafier bag koret og andetsteds. VI. Ligsten i koret. VIL
Ligsten bag koret10). VIII. Ligsten uden for koret og i den store
gang. IX. Ligsten i søndre korsgang11). X. Inskriptioner i nordre
korsgang. XI. Den søndre gang mellem karlestolene. XII. I det
gamle kapel ved vestre kirkedør, hvorefter 1517-dokumentet gengi
ves. XIII. Bisp Jens Iversen (Langes) gravsten i det kapel, »som
Lectorium nu er«. XIV. Inskriptioner på ligkister. [XV]. Morten
Borups runde ligsten på kirkegården, et romansk tympanon m. m.
(Kapitlet er forskelligt affattet i de to håndskrifter). XVI. Klok
kerne. XVII. S. Giemens pave og martyrs liv12), mens »Titulus
Ultimus« (sidste kapitel) handler om S. Olai kirke. Værket afslut
tes med en »Gonclusio«, der i begge håndskrifter er signeret af
Rhumann selv, og Rhumann I er desuden som omtalt dateret 25. ja
nuar 1666.
Fig. 2.
. . . ndorphs gengivelse af bisp Ejler Bølles ligsten (fra Rhumann I). Grav
stenen over Ejler Bølle (t 1501) optog i høj grad sindene. På højre indskrifts
bånd er der i teksten indsat en drage lige før forkortelsen »o«. Forkortelsen
står for »obiit« (døde), men blev også læst »occidit«, der, alt efter hvor man
lægger trykket, betyder »døde« eller »dræbte«; og nu blev det til, at Ejler
Bølle dræbte dragen. Den forsigtige Rhumann skriver: Læseren må dømme
om, hvorvidt den historie er sand, at han dræbte dragen, som gamle folk her
vil sige; eller det er et tegn på, at han ved at dø i Kristus ødelagde døden og
den djævelske drage, eller det var stenhuggerens spøg. Handskernes korstegn
forklares således: De sår i hans hænder, vil folk sige, skal være de sår, dragen
skal have givet ham. Rhumann tvivler dog, da de andre bisper har lignende
tegn. Rhumann-håndudgave er knap så forsigtig. Den aftegner dragen, forkla
rer den som »En Lindorm« og overlader resten til læserens fantasi. For resten
læser . . . ndorph nu Tyterus i stedet for Eylerus, en fejl Rhumann andet
steds rettede ham for. Hos Peder Syv, hvis afsnit om Århus er afledt fra
Rhumann-håndudgaven, læses: Her imellem er at se en lindorms billede, om
hvilken i Aars er den fabel, at biskop Tyterus eller Ejlerus skulle have stukket
den ihjel med et spyd, siddende i en glas tønde, da ormen stod og spejlede sig
i glasset. Syv tror, det er en stenhuggerspøg, hvorefter teksten gengives med
de tre forskellige tolkninger af »o«et. Endnu hos Gramer optræder Rhumanns
første version med yderligere overvejelser tilføjet.
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Rhumann I og II lader os få et indblik i deres tilblivelse. Rhumann har brugt to medhjælpere, i hvis manuskripter han selv har
rettet og tilføjet. I Rhumann I er således indledningskapitlet (Prooemium), I-V, det meste af VI, VII og VIII skrevet af Rhumann
selv; fra det IX. kapitel kan man atter sammenstykke en komplet
Rhumann-redaktion, dog ofte af en kladdeagtig karakter. Af Rhumanns to hjælpere har den ene (»A«) skrevet en redaktion af ind
ledningen, kap. I—III og XVI, mens den anden (»B«) har skrevet
dele af kap. V, VI, VIII-XIV. For at få en nogenlunde komplet,
egenhændig Rhumann-redaktion må man samle de tilføjelser sam
men, han har skrevet på sine medarbejderes manuskripter. De tal
rige overstregninger og marginaltilføjelser, såvel som de mange til
fælde, hvor der findes dobbelt tekst, understreger arbejdets kladdemæssige karakter. Rhumann I er vanskelig at arbejde med. Netop
derfor må det fremhæves, at der her findes oplysninger, der ikke kom
med i Rhumann II, f. eks. Niels Clausens tavle (jfr. nedenfor), og
hans for nutiden pudsige overvejelser om, hvad mening figurerne
på det romanske tympanon havde.
Teksten er forsynet med illustrationer. Utvivlsomt har Rhumann
selv indført de ret primitive tegninger af Jens Iversen Langes og S.
Clemens våben, der endnu ses på tårnet, samt bisp Niels Clausens
våben fra det nu forsvundne lektorium, det romanske tympanon og
Morten Borups gravsten. En anden, mere øvet hånd har leveret
ganske flotte tegninger, bl. a. af bisp Ejler Bølle med en stor drage,
aftegnet fra gravstenen (fig. 2), en tavle fra den nordre kirkemur
opsat af Niels Clausen samt Morten Borups gravsten, og endelig er
figurerne på stormklokken fra 1505 aftegnet på en løs seddel, hvor
klokkens indskrift er afskrevet af medhjælp »B«. Sandsynligvis er
det også »B«, der har udført samtlige tegninger i denne gruppe,
hvortil Rhumann derefter har føjet tekst. Hans navn har sandsyn
ligvis været . . .ndorph (jfr. nedenfor).
I Rhumann II er følgende skrevet med Rhumanns egen hånd:
Indledningen, kapitel I, II og det meste af III, VI-X har tilføjelser
af Rhumann (hvoriblandt en senere med gravskriften over hans
eneste søn, der døde 1671) såvel som XIII—XV, mens XVI og XVII
atter helt er skrevet af Rhumann. Kapitel XVI har tilføjelser om
klokkeomstøbningen 1675, v^st °Ssa af Rhumann. Det øvrige er skre
vet af den tidligere omtalte medhjælp »A«. Rhumann II fremtræder
i højere grad som en helhed end Rhumann I, og det ma formentlig
opfattes som en renskrift. Dog er der som nævnt forskelle, og skrive-
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fejl er kommet til, således at man ved bearbejdelsen af domkirkens
historie er nødt til at bruge begge håndskrifterne. Ajourføringen af
Rhumann II sandsynliggør, at forfatteren har beholdt dette hånd
skrift til sin død 1675.
Også i Rhumann II findes tegninger af den lærde præst selv. Des
uden er der indklistret en tegning af bisp Ejler med dragen, utvivl
somt er det . . .ndorph, der har kopieret sin tegning i Rhumann I.
Noget simplere end bisp Ejler er gengivelsen af Jens Iversen Lan
ges sten. Randskriften om begge sten er af »B«. En farvelagt penne
tegning på et foldet blad (24,5 X 29,5 cm) af domkirken set fra
syd er indsat i håndskriftet og frembyder den største interesse, idet
den som original må formodes at give et nøjagtigt og detaljeret bil
lede af domkirkens udseende i 1660’erne (fig. 1). I nederste højre
hjørne er en signatur, hvor . . .ndorph læses sikkert. De øvrige læde
rede bogstaver giver mange muligheder, og en læsning som . . .Schandorph kan måske tænkes. Der er næppe tvivl om, at den kun delvis
identificerede tegner er identisk med medhjælp »B«. Indskriftsbån
det over kirken bruger »B«s bogstavformer, og hans skrift træffes
uden om flere tegninger. Vi har således lov til at antage, at en
. . .ndorph har været Rhumanns ene medarbejder, der samtidig har
leveret ham de ønskede tegninger. Weilbachs kunstnerleksikon har
ingen kunstnere på . . .dorph fra perioden, så »B«s endelige identitet
kan ikke fastslås.
Ganske vist var Rhumann en mand, der viste mere end almindelig
interesse for sin omverden og gerne benyttede pen og blæk13). Men
man må formodentlig søge en impuls udefra til det ganske impone
rende arbejde, der med to medhjælpere sikkert også har været be
kosteligt. Netop i disse år arbejdede Københavns borgmester Peder
Resen på at få materiale til sit Danske atlas, og det er i denne sam
menhæng, vi må se Rhumanns værk14). En gennemgang af Resens
beskrivelse af Århus (Det kongelige bibliotek, Uldall 186, fol. og
Arnamagnæanske samling 360, fol.) bekræfter da også, at der her i
disse stærkt omredigerede samlinger ikke findes meget antikvarisk
materiale vedrørende domkirken, som Rhumann ikke allerede har
bragt. Også tegningerne af de to senmiddelalderlige bispegravsten
har stor lighed med . . .ndorphs tegninger.
I samlingsbindet, hvor Rhumann I er indsat, findes også Rhumann-håndudgaven (nr. 5). Skriften genkendes som ...ndorphs, og
i heftet er der en fint tegnet drage fra bisp Ejler Bølles sten, utvivl
somt også af ham. Der er indskudt en enkelt gravstenslæsning med
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en hånd, der meget minder om Rhumanns. I øvrigt er der kommet
et par nye oplysninger til (og indløbet nogle fejl) i forhold til
Rhumann I-II. Mon vi står over for en »populær« håndudgave?
Rhumann-håndudgaven opnåede en ret stor udbredelse. Peder
Syv (nr. 6) er afledt af et håndskrift som dette. Dog er der til
føjelser, f. eks. har forfatteren set bisp Jens Iversens våben (de tre
roser) i et glasmaleri i Vallekilde kirke. Langebek 1 (nr. 7) er en
afskrift af Peder Syv. Zwergius (nr. 8) er af samme familie. Ganske
uden interesse er Hoff (nr. 9), en kort 1700-tals samling, som ved en
karakteristisk læsefejl, Johannes a Corsvig, for bisp Jens Assersen
(f 1306), hvis gravsten allerede da brugtes til alterbordsplade,
knyttes til denne gruppe.
Det kan ikke forbløffe, at Rhumanns store beskrivelse blev grund
stammen i den videre overlevering. Forrest i samlebindet med Rhu
mann I er indsat Rhumann-regest (nr. 10), der vistnok er udskrevet
fra Rhumann II, i det væsentlige på latin. En tilføjelse om biskop
Erik Graves epitafium (f 1691) daterer denne regest-samling til
henved 1700. Enkelte selvstændige oplysninger er kommet med, f.
eks., at stormklokken fra 1505 hænger ud af det vestre lydhul. Sam
menheftet med Rhumann II er Additamenta (nr. 11), et tillæg til
Rhumann, der med sin rige anvendelse af Erik Pontoppidans Mar
mora Danica må dateres til efter 1741, men før 1749 (jfr. katalog,
Rhumann II, nr. 4). Det synes skrevet af en lokalkendt, lærd mand15),
og har som væsentligste nye oplysning, at det nye orgelværk [1728-30]
blev givet domkirken af Jens Andersen Møller, en overraskende op
lysning, da det andetsteds fra vides, at domkirken måtte betale en
betydelig sum penge derfor.
Rhumann III (nr. 12) er en afskrift af Rhumann II og må på
samme måde som Additamenta dateres til efter 1741. Begyndelsen
er skrevet af uøvede, måske skoleelever, men størstedelen er med én
hånd. Bagefter er der med bevaring af Rhumanns inddeling foreta
get en hel del tilføjelser, det seneste årstal er 1704. Vi vil kalde til
føjelserne S chive I (nr. 13), idet et brev [o. 1750] fra etatsråd Fogh,
Ry omgård, til rektor Jens Worm i Arhus røber sammenhængen.
Han sender Rhumann ZZ16) ». . . med et tilføjed Appendix, om
hvad siden er tilkommen af merkværdige Personers Begravelser, de
res inscriptioner og ornamenter efter det Auctarium, som Peder
Schive samlede«, og han foreslår en afskrift17). Vi har formodentlig
her resultatet.
Nu blev Peder Pedersen Schive bragt ind i billedet. Han var un-

Århus Domkirke 1620-1780

IX5

derdegn ved domkirken 1696-1736 og blev en ivrig fortsætter af
Rhumanns værk. Som vi netop så, udarbejdede han i 1700-tallets
begyndelse et tillæg, der nu kun kendes fra nævnte afskrift. Det me
ste af dette tillæg18) indgår i nogle håndskrifter med samme titel
som Rhumanns, der senere utvivlsomt med rette er blevet henførte
til Schive. Rhumanns samlinger suppleres her med en del inventarieoplysninger og gravminder, der polemiseres mod hans tolkning af
nogle figurer på lektoriet, og det oplyses, når et gravsted har skiftet
ejer eller en sten mangler. Vi har altså mulighed for ret nøje at følge
udviklingen.
Grundlæggende i denne Schive-gruppe er Schive II (nr. 14).
Håndskriftet må dateres til 1729-30, men er suppleret med oplys
ninger fra 1730-31. Dets illustrationer er ikke særlig gode, tegningen
af domkirken synes således overtaget fra Rhumann IL Dog er en
kelte tegninger af primær karakter, f. eks. to ejendommelige polske
gravminder fra Svenskekrigene, nedtaget 1699. Det må i øvrigt be
mærkes, at hverken håndskriftet selv eller dets tilføjelser, så vidt
det kan ses, er skrevet med Schives egen hånd.
Schive III (nr. 15) er en afskrift fra o. 1737, der har fået tilføjet
nogle gravskrifter fra 1730’erne, samt ejendommelig nok én fra 1725
over Dorothea Cathrine Rosenlund, enke efter Christian Carisius,
hvilket tyder på en ret selvstændig ajourføring. Håndskriftet afslut
tes med et mindeskrift om spirstangens fald og genrejsning 1737. Mu
ligvis er det Fr. Dauw, præst på Anholt 1736-43, der har ansvaret for
håndskriftet. På titelbladet siger han, at han har ladet det forsyne
med en indholdsfortegnelse, der dog intetsteds ses. Dauw har træf
fende betegnet håndskriftet som »upræcist«.
Rimeligvis var det Schive III} Erik Pontoppidan benyttede til
Marmora Danica, hvis 2. del med Arhus udkom 1741. Titel og side
henvisninger passer, ligeledes nogle graverende trykfejl, som udeluk
kende findes i dette manuskript: en fejllæsning på Knud Gylden
stjernes sten, 1636 for [ligeledes fejlagtigt] 1536, det helt absurde
årstal på Erik Podebusks epitafium 1733 for 1573, såvel som stenen
over den lille Wolfgang Rhumann, født 1662, død 1661! Retfærdig
vis må det siges, at Pontoppidan undertiden polemiserer mod sin
kilde. Håndskriftet ejedes en overgang af kammerherre F. de Thestrup. Langebek II (nr. 16), der angives at være fra Thestrups sam
linger, synes dog ikke at være udskrevet fra Schive IIL og er i øvrigt
uden større interesse.
Schive IV (nr. 17) er en sjusket afskrift, der bagefter er blevet
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gennemrettet. Kilden har sikkert været Schive II. En sidehenvis
ning19) er fejlagtig, men passer med dette håndskrifts paginering;
indholdet opstilles ofte side for side på samme måde, og tegningerne
minder i høj grad om hinanden.
Schive V (nr. 18) er et forvirret ordnet, ukomplet håndskrift,
der muligvis er noget ældre end Schive II-IV, hvilket dog ikke har
synderlig betydning, da dets overleveringsform faktisk gør det ubrugeligt.
Schive IV har været forlæg for Schive VI (nr. 19). Provenien
sen bevises ved, at der er overtaget flere fejl og udeladelser (i Sehested-epitafiet, L. D. Kastens orgelkontrakt 1728, en manglende sto
legavl m. m.). Håndskriftet får værdi ved at være gennemrettet af
en ræsonnerende læser, der undertiden tilføjer oplysninger, som el
lers ikke findes i gruppen, og altså må være baserede på selviagtta
gelse. Et enkelt sted er han uheldig. Prisen på Marselismonumentet
af Thomas Quellinus er i lighed med forlægget angivet til 450 rdr.
(i Schive I-III 4500 rdr.); dette rettes uvist på hvilket grundlag
til 6450 rdr., et tal, som derefter går videre20).
Schive VII-Thurah (nr. 20) er en afskrift af Schive VI, dog atter
med enkelte fejl og udeladelser. I øvrigt mangler de historiske ind
ledninger helt. Derimod er tilføjet Christian Cramers »Forklaring«
over begravelsesstederne, en afskrift af »Protocol over Dom Kirkens
Begravelser . . . 1745«. Denne gravprotokol byggede i høj grad på
graver Hans Ottesøns på 35 års tjeneste baserede mundtlige ud
sagn21 ).
Ex libris viser, at den berømte arkitekt Laurids de Thurah har
ejet bogen, og vi har lov til at tro, at han også har taget initiativet
til dens fremstilling. Thurah har ladet bogen forsyne med 31 tavler,
hvoraf 9 er sekundære (de 7 er klippet ud af et slagtet manuskript
fra Schive-gruppen; gravkortet bagest er signeret af Cramer og må
være en egenhændig kopi af hans kort i gravbogen). 23 tegninger,
hovedsagelig af epitafier og gravsten, har derimod karakter af op
målinger. En sammenligning med tilsvarende tegninger i Thurahs
utrykte bind af Danske Vitruvius22) tyder på, at det er samme
hånd, der har tegnet begge steder, hvilket jo for så vidt er rimeligt
nok. Tegneren er ukendt, men har muligvis været af tysk afstam
ning, nogle blyantsnotitser på tysk med forklaringer tyder derpå. I
de tilfælde, hvor gravmælet senere er gået til grunde, hvad der f. eks.
delvis er tilfældet med Lindenovs epitafium, er disse omhygge
lige tegninger primære kilder (fig. 3), i andre tilfælde, som f. eks.

Fig- 3Det nu ødelagte Lindenovske epitaf (fra Schive VII-Thurah, tavle 19).
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med det mishandlede Podebusk-epitaf, viser de det daværende ud
seende og er altså ligeledes værdifulde. Håndskriftet må ses som et
led i Thurahs topografisk-arkitekturhistoriske planer, og det må
dateres til efter gravbogens affattelse 1745, men før 1752, det år,
hvor Cramer tog fat.
En sidste gruppe håndskrifter stammer fra en af Schives efterføl
gere i embedet, den ovenfor omtalte underdegn Christian Cramer
(ved domkirken 1741-64), der ellers mest er kendt for sine regne
bøger23). Cramer I (nr. 21) er det bedste håndskrift, og dets for
læg er, eventuelt med et mellemled, Schive VI, der også benyttedes
af Thurahs skriver. Cramer har overtaget tilskrifter og rettelser her
fra samt en helt afslørende sidehenvisning24). Dog må man atter
konstatere, at et håndskrift ikke bliver bedre ved afskrift. Tvært
imod!
Den ovenfor omtalte gravbog, der grundlagdes 1745, har talrige
henvisninger til Schive. Disse sidehenvisninger passer til Cramer I,
men da det er dateret til 1752, må vi antage et mellemled (det af
Thurah slagtede håndskrift?), hvis stoffordeling side for side er bi
beholdt. I øvrigt får gravbogen først sin fulde værdi ved at blive
sammenholdt med håndskriftet og vice versa.
Cramer har tilføjet indskrifter på fire senere opsatte epitafier.
Yderligere et afsnit: »De betydeligste Omkostninger som Domkirken
har havt og naar samme er forefaldt« omtaler byggearbejder, klok
keomstøbninger m. m. 1726-47. En senere hånd, muligvis efterføl
geren Jens Mundelstrup, har tilføjet en række gravskrifter fra 1760’
og 70’erne, først og fremmest fra kisteplader. Blandt disse mærkes
Drakenbergs, hvis ligprædiken også refereres.
Cramer II (nr. 22) er side for side en kopi af Cramer I, dels ved
en medhjælp, dels ved Cramer selv, hvis signatur findes på dækbla
det. Medhjælpen var imidlertid meget unøjagtig, og side 68 sprin
ges en hel side over. Dog heller ikke Cramers eget afsnit er fejlfrit.
Således finder man i listen over kirkens udgifter, at der var en gene
ralreparation 1747, hvilket går igen i Traps nyeste udgave25). Det
rette årstal er, som angivet i Cramer I, 1744. Efter Cramers død 1764
er der foretaget nogle tilføjelser, bl. a. om en reparation af kirke
skibet 1780. Håndskriftet frembyder først og fremmest interesse ved
en opstalt af kirken, som den så ud efter reparationen 1744? da
»Gavlenes gamle Takker eller Trap-Værk. . . blev afbrudt og givet
den Facon de endnu haver«, d. v. s. svejfede barokgavle. Det er vel
rimeligt at antage, at Cramer selv har været mester for den usigne-
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rede tegning. Her som i Cramer I har tegningerne af de tre senmid
delalderlige bispegravsten (Jens Iversen Lange, Ejler Bølle og Niels
Clausen) helt ændret sig siden Schives tid. Mon ikke de er inspire
ret af de fine tegninger, Thurah samtidig lod foretage?
Endnu to manuskripter hører til Cramer-gruppen. De er begge
afskrifter af Cramer IL Cramer III (nr. 23), uden titelblad og teg
ninger, men med talrige stavefejl og skrevet af samme hånd, som har
foretaget nogle af tilføjelserne i Cramer II; det må dateres til 1768—
80, eftersom kirkeskibsreparationen 1780 ikke er omtalt. Cramer IV
er efter 1780, hvilket også selve skrifttypen viser. Dog har sådanne
beskedne bøger også værdi. Disse sidste led i en over hundredårig
kæde viser, at endnu sent i 1700-tallet afskrev man det af Rhumann
grundlagte værk, der nu selv med en ret tæt skrift fyldte 170 foliosider.
Ja, traditionen kan føres op til C. V. Hertel, der 1809 i indlednin
gen til sin betydningsfulde tobinds-beskrivelse over domkirken op
regner de tre eksemplarer af Schive-Cramer gruppen, han kender26)
(som bekendt støttede han sig på talrige andre kilder). Ét har til
hørt Ove Høegh-Guldberg, og er købt af borgmester Hviid. Det er
Cramer II (jfr. nr 22). »Det andet Exemplar er den afskrift, for
rige Kirkeværge Jens Anthonisen lod afskrive, hvis Navne-Register
er af mig fortsat til 1802, hvilken Afskrift han samme Aar skjenkede
til Aarhuus Domkirkes Afbetjening, naar gamle Liigstene bleve solg
te«. Dette signalement passer ikke helt på noget af de bevarede
håndskrifter, men på Cramer I er personalia virkelig ført å jour til
1805. Har Hertel blandet Cramer I og IV sammen? »Den tredie
ejer Hr. Hospitals Forstander Fulling i Aarhuus, men dette mang
ler alle de Afrisninger af Liigstene og andre Figurer, som i de an
førte Exemplarer ere net afsatte med Tusk«. Det må være Cramer
III,
Det turde af ovenstående fremgå, hvor farligt det kan være at be
tjene sig af et enkelt eller nogle tilfældigt valgte eksemplarer af de
gennemgåede 24 håndskrifter. Foruden kirkens talrige arkivalier må
man ved en antikvarisk og historisk undersøgelse af Arhus dom
kirke først og fremmest benytte følgende manuskripter: Epitaphia
(nr. 1), Monumenter (nr. 2), Rhumann I (nr. 3) og II (nr. 4),
S chive I (nr. 13) og ZZ (nr. 14), suppleret med III (nr. 15), teg
ningerne i Schive VII-Thurah (nr. 20), samt Cramer I (nr. 21),
suppleret med Cramer II (nr. 22).
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Steen de Steensen - en nobilitering 1760
Af Vald. Andersen
Steen Steensen var født 1725 på Fyn, hvor faderen, Steen Jørgen
sen, havde været godsforvalter på Billeshave og andre godser. Han
ejede provstigården ved Assens 1707-28 samt Kjærum kirke1).
Da Steen Jørgensen 1732 købte hovedgården Avnsbjerg, Sjørslev
sogn, Viborg amt, var et åbenbart tilstræbt mål hermed nået, og han
kunne gå til opgaven som godsejer og administrator med en vis er
faring bag sig. Hans tiltrædelse af Avnsbjerg måtte samtidig mar
kere et afsluttet kapitel i gårdens historie, hvis hidtidige ejerrække
med så ædelt klingende navne som Rantzau, Marsvin, Bille, Gøye
m. fl. nu tonede bort, afløst af det jævneste borgerlige Jørgensen.
Selv om samtiden havde mange eksempler på, at en adelig sædegård
kom på borgerlig hånd, betød dette ingenlunde, at begrebet adelig
i den almindelige tankegang var udsat for en devaluering, snarere
tværtimod.
Praktisk betød en sådan opdukkende borgerlig godsejer ikke sjæl
dent en anden status for godset, hvilket først viste sig ved en stærkere
udnyttelse af godsets bønder. Mens de adelige ejere gerne havde
kunnet støtte sig til et større eller mindre godskompleks, ejede den
nye mand på gården, opkomling som han ofte var, vel sjældent mere
end den samme gård, erhvervet for en sammensparet kapital. At
dette også gjaldt for Steen Jørgensen synes bekræftet ved, at han
straks efter købet af Avnsbjerg solgte den under hovedgården lig
gende afbyggergård Marsvinslund til forpagteren Lars Nielsen Skaaphus2).
Med titel af kommerceråd var Steen Jørgensen hævet en smule
over den rene borgerlighed, men stort betød en sådan »caracter«
egentlig ikke og navnlig da ikke med Avnsbjergs forudgående ejer
række som baggrund. Hvorvidt, han har higet mod at kunne lægge
øget glans over sit navn, vides ikke. Steen Jørgensen var 55 år, da han
overtog Avnsbjerg; de oplysninger om ham, der står til rådighed, vid-
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ner om en realistisk holdning over for problemerne, der gerne angik
penge3).
Noget andet med de fire sønner, Steen, Rasmus, Christian og Georg.
Under deres opvækst på den gamle gård med dens minder kunne
det vel hænde, at de unge herremandssønner faldt ind i rollen, som
de fordums adelige junkere havde spillet, og de kunne blive mindet
om forskellen. Rasmus og Georg Steensen, om hvilke vi ved, at de
gik i Viborg latinskole4), har sikkert ikke undgået der at blive
erindret om deres borgerlige herkomst, som ikke lod sig bortforklare,
selv om deres hjem nok så meget var Avnsbjerg.
Nuvel - et adelsskab var ikke uopnåeligt, kun et spørgsmål om ind
sats eller penge. På nabogården Palstrup sad Janus Friedenrich, apo
tekersønnen fra Viborg, adlet 17165). Et af de ikke usædvanlige til
fælde, hvor adelspatentet var købt for penge.
For Steen Steensen, der som den ældste søn engang skulle over
tage Avnsbjerg, måtte tanken om nobilitering være endnu mere på
trængende end hos brødrene. Han kendte selvfølgelig Danske Lov
5. 3. 20., hvor det hedder: Ingen, som ejer og besidder noget frit
jordegods eller sædegård, må nyde adelige privilegier derpå med
hals og hånd og sagefald, birkerettighed og ret til at kalde præst
og degn, med mindre de er enten adel eller enten i almindelighed
eller især af kongen privilegerede, eller og har godset af kongen med
frihed bekommet -6). Steen Steensen havde ingen af delene, da han
1752 overtog Avnsbjerg efter faderen. At Steen Jørgensen ikke op
fyldte lovens krav, havde han måttet erfare, da han 1744 købte Ka
rup kirke af kongen, der forbeholdt sig jus vocandi7).
Ved sit ægteskab med Mette Elisabeth de Schinkel blev Steen
Steensen svoger til Friederich Schinkel, herremand på Hald siden
1750 og så almindelig kendt i Viborgegnens historie for sin grove og
aggressive facon8), at man næppe behøver at tvivle om, at han, der
selv påberåbte sig et aldrig anerkendt adelskab, nu og da har erin
dret svogeren om dennes borgerlighed. Alt i alt kunne der for Steen
Steensen være grunde nok til at spejde efter et adelspatent; men
den kontante investering, der kunne have løst problemet, var han
næppe i stand til at præstere, også fordi gården, som han forbedrede
ikke uvæsentligt ved byggeri og parkanlæg, fornuftigt nok kom først.

*
Da kolonisationen af de jyske heder omkring 1759 begyndte at tage
realistisk form, var de til hederne grænsende lodsejere, herremænd
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som Steen Steensen, naturligvis indforstået med, at denne sag ville
angå dem, men på hvilken måde og med hvilke konsekvenser? I
almindelighed indtog disse proprietærer dog en afventende eller rent
ud afvisende holdning, idet kolonisationen af hederne efter alt at
skønne aldrig kunne indebære nogen fordel for hedens naboer. Steen
Steensens standpunkt i hedesagen var derimod mere positivt, og
dette må han have vist på et ret tidligt tidspunkt i sagens forløb.
Den 8. 8. 1757 nedsatte kommission, der skulle sørge for hedernes
opmåling, bestod af amtmændene over Viborg, Dronningborg-Silkeborg-Skanderborg og Lundenæs-Bøvling amter, samt et par frem
trædende mænd mere fra hvert af amterne, således kancelliråd Hans
Eilertsen Steenfeldt for D.-S.-S. amt. I følge kgl. resol. af 18. 3.
1760 skulle Steenfeldt afgå af kommissionen indtil videre, og Steensen indtræde i stedet9).
Da der tidligt forår 1760 var rettet forespørgsel til herremændene
på Hald, Avnsbjerg og Palstrup, hvorunder lå Kj ærsholm i Torning
sogn, om der fra godserne kunne leveres sten og ler til de forestående
byggearbejder ved kolonierne, svarede Fr. Schinkel og Janus Friedenrich i første omgang, at de intet havde at undvære. Steensen svarede,
at de ønskede materialer »skal gerne og erkendtlig vorde over
ladt«10).
Hermed var Steen Steensen engageret i koloniforetagendet, som
unægtelig frembød nok af opgaver ud over landmålingen, der var
et kæmpearbejde og kom til at vare i mange år.
*

Midt i Alheden, gemt i et dalstrøg med en bæk og engdrag, lå den
lille landsby Aarestrup, der hørte til Karup sogn. Her var fra gam
mel tid 4 gårde, som gennem århundreder havde tilhørt Avnsbjerg.
Andre steder lå enkelte gårde i eller nær de til kolonisationen egnede
områder, hvorfor den ovennævnte landmålingskommission havde
fået ordre til at medtage sådanne steder ved opmålingen. Underfor
stået måtte dette betyde, at regeringen var villig til at købe sådanne
steder, hvor det var nødvendigt for kolonisationens gennemførelse.
Her kom Aarestrup i første række, og det må antages, at Steensen
i foråret 1760 har drøftet denne sag med de andre kommissærer,
hvoriblandt Hans de Hoffman og Andr. Diechmann*), begge til
trådt 24. li. 1759, stod som de ledende.
*) Skrives også Deichmann.
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I en skrivelse, udateret, men fra omkring 1. 7. 1760, fra Diechmann
til A. G. Moltke, som stærkt havde medvirket til, at kolonisationen
blev påbegyndt, hedder det: »Siden cancelliråd Steensen til Avnsbjerg er en brav fornuftig mand og vil afstå Aarestrup, som ligger
midt i Alheden, mod at han og trende brødre alle må være ad
lede . . .«, så henstillede Diechmann på kommissionens vegne, at en
sådan ordning blev truffet, »desuden bem. Steensen er medcommissær over Alheden, bor i nærværelsen og visselig kan være til megen
tjeneste«.
Ikke længe efter var kongen ledsaget af Moltke i Kolding, hvor
der blev lejlighed til at mødes med bl. a. Diechmann til en drøftelse
af kolonisationen. Her fik kommissærerne befaling til at erhverve
Aarestrup på ovennævnte betingelser. Det blev aftalt med Steensen,
at han skulle lade beboerne i Aarestrup blive ved gårdene til påske
1761 »og udtære deres korn, hvorefter de skulle flytte ud med deres
besætning og effekter, da han selv vil skaffe beboerne andre steder
til beboelse. Derimod forhåber han, at Hs. Majst. allernådigst skæn
ker ham den ansøgte nåde uden videre betaling i betragtning af de
anselige bekostninger ham herved forårsages«11).
22. 7. 1760 forelå resolution fra Rentekamrets chef Hans Ahle
feld t: » - at cancelliråd Steen Steensen (er) bevilget imod, at han
uden betaling afstår og Hs. Majst. tilskøder det ham på Alheden til
hørende sted, Aarestrup kaldet, nyder det ansøgte nobilitetspatent
gratis, og hvorom det kgl. danske kancelli fornøden efterretning er
meddelt. Thi påtvivles altså ikke, at du (Hoffman) jo besørger det
(at) Hs. Majst. med behørig skøde på bem. Aarestrup fra cancelli
råd Steensen vorder forsynet«12).
I den følgende måneds tid synes parterne gensidig at have ventet
på den andens initiativ. Steensen måtte efter foranstående medde
lelse fra Ahlefeldt have den formening, at hans adelspatent snart
var at vente. 21.8 skriver han til Hoffman, at han undrer sig over,
at han endnu ikke har hørt fra geheimeråd Holstein*), »det jeg el
lers havde ventet, men jeg må slutte, at det ord gratis fører en ho
ben opsættelse med sig«. I øvrigt ventede han at få concept til skø
det. I begyndelsen af september synes Steensen at have henvendt
sig til Rentekamret eller Danske Kancelli om nobiliteringen og
fået et mindre tilfredsstillende svar, hvorefter han straks har søgt
støtte hos Hoffman, der 22. 9 skriver til Rentekamret, at Ahlefeldt
*) Joh. Ludv. Holstein, statsminister, oversekretær i Danske Kancelli 1735-63.
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havde meddelt - som nævnt ovenfor, 22. 7. - at Steensen og hans 3
brødre gratis måtte nobiliteres imod, at han afstod Aarestrup til kon
gen. »Men da bem. Steensen under 13. pass, har fået svar, at han
alene var blevet adlet, og, at Hs. Majst. så vidt har forundt ham
det gratis, at han ikke som sædvanlig i slige tilfælde derfor skal be
tale noget til gudelig brug, men at han for de på patentets udfær
digelse medgående omkostninger og lehnscontorets gebyr ikke kan
befries, og at han derfor skulle gøre forskud med 200 rdl. og det øv
rige, når patentet vorder udfærdiget - altså har bem. Steensen be
klaget sig for mig, som efter Deres Ex.’ ordre har mæglet denne sag,
at han aldrig har begæret eller ansøgt det på andre vilkår, end at
hans 3de brødre, som i krigsetaten er engagerede derudi måtte til
lige med ham nyde del deri, thi han som en land-mand og alt for
undt en allernådigst caracter havde liden nytte deraf. Til den ende
ville jeg herved underdanigst forestille 1) at dette Aarestrup, som
ligger udi hjertet af Alheden og umulig kan undværes fra kolonierne,
er af den betydning, at det ej kunne købes for 4000 rdl. ja, den blotte
præste tiende deraf importerer årlig over 40 rdl., som ses af indlagte.
2) Må bem. Steensen bryde husene ned ved Aarestrup og opbygge
samme på en anden hede, som koster ham anseligt, for der igen at
etablere beboerne, som nu er på Aarestrup. 3) Er manden meget vil
lig, både har givet en plads ved Hvam til det ene tegl-brænderi, har
hjulpet os med træ og mange små behøvende ting, er desuden medcommissarius over hederne, så i fald den højkgl. nåde ikke på hans
brødre blev extenderet, var han såre lidet dermed tjent og i så fald
ønskede helst at beholde Aarestrup.
Altså indstilles: Om Hs. Majst. allem, ville extendere den kgl.
resolution af 22. juli a. c. derhen, at cancelliråd Steen Steensen med
trende brødre, capt. Georg Steensen, Rasmus Steensen og Christian
Steensen må vorde allernådigst nobiliteret, og at patentet uden be
kostning må udfærdiges.
Herom forventes nådigst resol., siden rugsæden nu lægges ved
Aarestrup for Hs. Majst.’ regning, og går det tilbage, er det til ubo
delig skade for colonierne og anstalter confusion«13).
Ahlefeldt, 30. 9. :» - formeldes herved til gensvar, at lige så lidet
som min til hr. justitsråd (Hoffman) under 22. juli sidstleden afladte
skrivelse indeholder, at Hs. Majst. allem, skulle have bevilget, at ikke
alene cancelliråd Steensen selv, men endog hans trende brødre måtte
gratis vorde nobiliterede, så lidet er det mig bekendt, at Hs. Majst.
nogensinde allem, har accorderet videre, end at cancelliråd Steensen
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Berømmelige slægter af dansk adel havde ejet Avnsbjerg, indtil Steen Jørgen
sen i 1732 købte den. En statelig gård er det, selv om den i sit ydre ikke op
fylder de populære krav til et romantisk herresæde. Ombygningerne har været
mange; men i hovedfløjen her, der er af bindingsværk, er der middelalderlige
elementer i de nedre regioner. Den var højere, da Mogens Gøye opførte den i
begyndelsen af det 16. århundrede; reduktionen er sket omkring 1800.

for sin egen person måtte udi adelsstanden ophøjes imod, at han til
højstbem. Hs. Majst. overlader Aarestrup på Alheden uden videre
betaling, og at nobilitationspatentet i sådan henseende ham gratis
matte forundes, hvorved dog ikke kan forstås de mindre omkostnin
ger, som til patentets udfærdigelse m. v. i Det danske Cancelli sæd
vanlig betales«.
Den misforståelse parterne imellem, som således kommer til ud
tryk, må uden tvivl Hoffman tage ansvaret for, idet han i sin store
travlhed som hovedkommissær i sommeren 1760 synes at have over
set, at den kgl. resolution af 22. 7« faktisk ikke omtaler brødrenes no
bilitering. Dette punkt var, som foran bemærket, ikke forbigået i de
første drøftelser af sagen. Om der i en senere korrespondance, der
ikke er fundet, kan være sket en forglemmelse, kan ikke ganske ude
lukkes; men i øvrigt synes sagen afviklet efter de mest ordinære stu
dehandler-principper.
Aarestrup havde 8-4-3-1 hartkorn. Andre handeler med gårde
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på samme tid viste, at i td. htk. i hedeegnene gerne kostede 50-60
rdl14). Det måtte derfor forekomme Rentekamret noget urealistisk,
når Hoffmann, som nævnt, anslår Aarestrup at være 4000 rdl. værd.
I forhold til den gængse betaling for et adelspatent må det vel an
tages, at de ca. 500 rdl., der var godsets virkelige værdi, knapt nok
kunne betale et patent og slet ikke de fire, som forlangtes15). På
den anden side kan der næppe være tvivl om, at det kongelige løfte
i Kolding var afgivet med brødrenes nobilitation nævnt som betin
gelse.
Steen Steensens adelspatent udstedtes under 17. 10. 176016). Til
freds med sagens udfald kunne han selvsagt ikke være, men - nob
lesse oblige, og det må til hans fortjeneste fremhæves, at hans virke
for koloniforetagendet også herefter viste god vilje til sagens fremme,
måske med den forhåbning, at han ved en senere lejlighed måtte
fange et strejf af den kongelige nåde. Det er strengt taget ikke udtryk
for en naiv stræben efter begunstigelse, men så temmelig i overens
stemmelse med samtidens ytringsform, når Steensen herefter enten
selv eller gennem andres pen minder de høje herrer om, hvad han
havde gjort for kolonivæsenet. Således skriver kolonikasserer Søren
Thestrup til Ahlefeldt om Steensens fortjenester, at han gratis havde
tilladt et teglværk anlagt på hans grund ved Hvam, havde ladet kolo
nisterne tage unge planter i hans skov til at plante ved kolonierne
osv.17). »Nu ved Deres Ex. som en fornuftig herre, at enhver vil
gerne have i det mindste et ord for sit«. Thestrup bad om, at der
blev skrevet til Steensen og givet ham en kompliment; han havde
ladet sig forlyde med, at Friedenrich fik løfte om bonifikation, fordi
teglværket blev lagt på hans grund ved Skræ18).
Hans Ahlefeldt opfyldte dette ønske og skrev til Steensen: »Da
jeg ved en og anden lejlighed har erfaret, med hvilken nidkærhed og
velvillighed Deres velbyrdighed i adskillige tilfælde søger at befordre
colonisternes etablissement på Alheden, så har jeg ikke villet und
lade Deres velbyrdighed min særdeles velbehag derover at tilkende
give med anmodning, at han fremdeles ville vedligeholde sådan
hans hidtil udviste gode vilje og intention til dette så nyttige værks
befordring, da jeg stedse derimod forbliver . . ,«19).
Steensen, der inden årets udgang 1760 havde givet skøde på
Aarestrup, har næppe kunnet tilbageholde visse udtryk for sin skuf
felse, der også nåede medkommissarius Ditlev Trappaud, amtmand
over Dronningborg-Silkeborg-Skanderborg amter. Trappaud, der røg-
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tede sit pålagte hverv ved kolonianlægget med pligttroskab, men i
en knarvorn, undertiden bidsk, grundstemning20), skrev 15. 2. 1761
i sin sædvanlige harcelerende tone til Hoffman: »Den gode Steensen
har jeg haft brev fra, han klager sig ønkeligt for sin Aarestrup og de
mange penge, der gjør ham til en Herre-Mand, og begjærer at ville
tjene nogle af ved skielsætningen i mit sted . . ,«21).
Ovennævnte »compliment« fra Ahlefeldt var naturligvis ikke helt
det, Steensen havde ventet, og maj 1761 fandt han tiden inde til
med egen hånd at erindre Rentekamrets chef om et og andet. » Ved sådan min underdanige, dog ufuldkomne taksigelse påbyder
den høje pligt mig i lige underdanighed at takke for den del, Deres
Ex. nådig har haft udi det af mig af Hs. Maj allem, forundte nobilitetspatent, thi jeg er forvisset om, at Deres høje retsindighed umu
ligt har hindret, at udfaldet med Aarestrups bys afståelse hidtil ikke
er bleven efter mit allerunderdanigste håb.
Da det forekommer mig, i betragtning af det jeg måtte udbetale
samt min årlige afgang, om jeg tør fordriste mig derom at skrive,
at kunne have udbragt bem. Aarestrup til en anden liebhaver, som
noget af mit bedste gods, jeg ejede, i en anselig summa penge«.
Steensen udtrykker dog til slut sin glæde over at have gjort kongen
en tjeneste. Nogle måneder senere, 13. 8. 1761, griber han atter pen
nen og i et nyt pro memoria til Ahlefeldt opregner han de tjenester,
han har gjort kolonierne. For Aarestrup fik han, men ikke hans
brødre, nobilitet, dog måtte han betale 500 rdl. i gebyrer m. v. for
patentet.
I en samtidig ansøgning til kongen begærer han embedet som kir
keinspektør, når den siddende kirkeinspektør, Bertelsen, døde. Han
fremholder i ansøgningen de forannævnte forhold, glemmer ikke at
bemærke, at Aarestrup kunne have kostet 4000 rdl. »derudi tillige
afstået min rettighed til Karup kirke«22).

*
På samme tid, efteråret 1761, havde kolonikommissærerne noget
besvær med at finde et sted, hvor en af kolonisterne, en papirmager
og bogtrykker, der skulle være ejer af henved 8000 gylden, kunne
bygge en papirmølle23). Da der skulle være vandkraft til rådighed,
var mulighederne i koloniområdet ikke store. Efter at have set på
adskillige pladser ved Randbøl hede og ved Alheden, fandt man,
at det eneste sted, hvor møllen kunne bygges, var, »hvor Karup og
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Sangild å sammenløber«, og denne grund tilhørte Steensen. Han ville
gerne afstå grunden »mod at underkaste sig Hs. Majst.’ vilje og
ihukommelse«. 10. 10. 1761 resolverede Ahlefeldt, at papirmøllen
skulle bygges her.
Når denne plan alligevel ikke gennemførtes - møllen skulle ende
lig været bygget ved Løgager, Them sogn, men projektet blev opgivet
- er det vel ikke utænkeligt, at Steensen efter sine resultatløse henven
delser til Rentekamret har taget sit tilbud tilbage; men konkrete op
lysninger om noget sådant foreligger ikke.
Det fremgår, at Steensen for sin medvirken ved landmålingen
skulle have 2 rdl. pr. dag i diætpenge. Han tjente måske et par hun
drede rdl. ved dette arbejde; men at betragte denne indtægt som
nogen begunstigelse ville være forkert. Betalingen for arbejdet kunne
snarere i samtidens opfattelse indebære en vis deklassering for mod
tageren, idet de andre kommissærer intet modtog for deres arbejde.
Man må dog indrømme Steen Steensen, at han fra første færd under
den så besværlige etablering af kolonisterne ydede sagen en væsent
lig støtte, direkte og indirekte. Når den så stærkt eftertragtede kon
gelige nåde udeblev, måtte han trøste sig med, at de øvrige, gennem
flere år stærkt belastede, kolonikommissærer heller ikke fik nogen
officiel eller kontant anerkendelse fra højeste sted24), så meget mere
mærkeligt, som kolonisationens historie har eksempel på overraskende
rundhåndethed fra regeringens side25).
Den således nobiliterede Steen de Steensen fik vel næppe større
glæde af sit adelsskab. I standsfællernes lykønskninger har der givet
vis ligget en god del sarkasme, og selv måtte han jo erkende, at det
for ham havde været en temmelig skidt forretning, narret, som han
var blevet. Mere sentimentalt anskuet var det jo sørgeligt nok, at
han som barnløs måtte forudse sit adelsskabs begrænsede varighed,
og ud fra denne betragtning må hans bestræbelser for at få brød
rene mednobiliterede selvfølgelig ses.
Træt af opgaven som godsbesidder, tilsyneladende kæmpende med
en stadig noget anstrengt økonomi, satte Steensen i 1780erne Avns
bjerg til auktion, men flere gange forgæves. Endelig 1790 fik han går
den solgt til Hans Ammitzbøl fra Randers for 72.000 rdl. Selv tog
han med sin da 80-årige hustru ophold på afbyggergården Liselund,
hvor han døde 180026).
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ii. A. C. 1615.
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13. Indk. br. til geheimeråd Hans
Ahlefeldt, vedrørende colonierne
1760. Om brødrene kan oplyses:
Rasmus Steensen, konf. i Sjørslev kirke 1753, student fra Vi
borg, cand. jur. 3. juni 1761, vicelandsdommer med successions
ret 1765, tillige byfoged i Thi
sted, herredsfoged i HillerslevHundborg herreder 1771, etats
råd 1777, fungerende landsdom
mer, dog uden fast løn, 1788,

død 1789. Christian Broderus
Steensen, i militæretaten, kornet,
døde ugift på Avnsbjerg, »nogle
og fyrretyve år gi.« Georg Chri
stoffer Steensen, f. 1736, student
fra Viborg, cand. jur. 1755 med
bedste karakter. 21 år gammel
tog han med sin ven Tyge Rothe
til Tyskland, hvor han studerede
et års tid i Göttingen. Som til
skuer ved en militærrevue fik
Frederik den Store øje på den
smukke, velvoksne Steensen og
lod spørge, om han ikke ville gå
i prøjsisk tjeneste. Under hen
visning til sine studier afslog
Steensen dog dette tilbud. Senere
indtrådte han i fransk militær
tjeneste, hvor han imidlertid ikke
kunne avancere højere end til
løjtnant, hvorefter han gik i
württembergsk tjeneste og blev
ritmester. Heller ikke denne stil
ling var ham tilfredsstillende.
Under et besøg i hjemlandet an
søgte han gennem Tyge Rothe
om at blive ritmester i dansk
tjeneste, hvilket ikke lod sig gøre,
og da han ikke ville tage imod
en lavere charge, søgte han atter
til Tyskland og blev prøjsisk of
ficer; han endte som general og
synes at have været højt anset.
Han var gift 1. og 2. gang med
døtre af den adelige Gottlob
Siegmund v. Thielau. Med hans,
vistnok eneste søn, Friederich
von Steensen, død 1815 i Kötschenbroda ved Dresden, uddøde
denne gren af slægten. - Saml.
Jyske Samlinger 3. rk. VI bd.,
292.
14. Gården Nørlund, Bording sg.,
htk. 6-2-2-2, solgtes 1762 af Pe
ter Jensen Lundum til kolonikas-
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serer Søren Thestrup for 400
rdl. Gården solgtes siden til kon
gen til samme pris.
A. F.: Danm. Riges Adel, 54 f.,
nævner stærkt varierende priser
på adelspatenter og »den sjakren
med patenterne, som præger
navnlig 1760erne.« Mens 1000
rdl. i begyndelsen af Frederik
V’ tid var en almindelig takst,
forlangte man nogle år senere
2000-3000 rdl. Af Thomas Holm
sted, adlet Hielmskiold 1765, forlangtes 5000 rdl.; men efter lang
sjakren lod man ham få paten
tet for 3000 rdl. Da Andreas
Charles Teilman 1751 fik paten
tet for sig og sine 2 brødre, nø
jedes han med at betale 2000
rdl. Det bør bemærkes, at de
indbragte penge ofte anvendtes
til almene eller kirkelige formål,
således til genrejsning af Frue
tårn i Kbh. Det er vel i øvrigt
rimeligt at antage, at betalingen
for et adelskab af kancelliet blev
anslået under hensyn til den sø
gendes pekuniære vilkår.
Danm. Riges Adel, 152 (det er
formodentlig en trykfejl, når der
s. 55 står, at St. St. havde skæn
ket kongen Aalestrup by).
Desuden lod Steensen de anlagte
teglværker tage trærødder osv. i
sin skov til brug ved brændingen.
Foruden teglværket ved Hvam
anlagdes et værk ved Skræ, Torning sogn.
Hans Ahlefeldts topledelse af ko
lonisationen og som rentekam
merchef i det hele taget synes at
have været diskutabel. Sml. E.
Rasmussen: Kurantbankens For
hold til Staten 1737-73, *37Jyske Samlinger 4. rk. III bd.,
87 f.
A. C. 1613.
Indk. br. 1761.

23. Om papirmager T. G. Megen
skriver legationsråd Joh. Fr. Mo
ritz, Frankfurt a. M., udførligt i
relation dat. 27. 9. 1760 og ved
lægger en skrivelse fra borgme
ster og råd i Reutlingen (Tyske
Kancelli).
24. Af hovedkommissærerne døde
proviantforvalter Andr. Diech
mann, Fredericia, 1769. Såvel
Hoffman som Trappaud har ef
terladt sig skriftlige udtryk for
skuffelse over, at deres arbejde
ved kolonisationen ikke honore
redes efter rimelig forventning.
Steensen blev inden sin død etats
råd.
25. Oberstløjtnant Vilh. Ludvig v.
Petersdorf blev ved skrivelse af
27. li. 1761 af kongen beskikket
som »Oberinspektor ved de til
hedernes bebyggelse og cultiva
tion i Jylland ankomne colonister.« Hans løn skulle være 800
rdl. årlig. Han opholdt sig i
Rendsborg og synes, dels på
grund af sygdom, dels med gælds
forpligtelser som årsag at have
haft vanskeligt ved at komme fra
byen. Så vidt ses, tiltrådte han
aldrig stillingen. Ikke desto min
dre modtog han ifl. regnskaberne
500 rdl. årlig i pension på kolo
nikontoen.
26. Købekontrakten er dateret 20. 2.
1790. Ifl. denne skulle eventuelle
uoverensstemmelser mellem sæl
ger og køber afgøres ved voldgiftsmænd og ikke gennem pro
ces. Alligevel sagsøgte Steensen
i 1795 Ammitzbøl for ikke efter
aftale at have leveret 10 favne
bøgebrænde og 20 læster brænde
ved fra hovedgården til Liselund,
hvorved »min aldrende kones
svagelige helbred lider utrolig
meget . . ., at hun nu i denne
vintertid skal plages med utåle
lig kulde.«

Syvogtyve abbeder i Øm
Af Jacob Isager
Den abbedliste, som herunder er oversat, udgør en del af Øm Klo
sters Krønike, men er såvidt vides ikke oversat i sin helhed før. Grun
den til dette er, at listen er skrevet senere end den øvrige krønike, og
Jørgen Olrik har derfor også udeladt den i sin oversættelse af
krøniken. Listen, som bærer betegnelsen folie 28 i håndskriftet, er
blevet medindbundet, da krønikens dele engang i det 15. årh. blev
forsynet med bind, og den er indføjet midt i skildringen af abbed
Asgod (side 35 i J. Olriks oversættelse).
Den første del af skriftet til og med den 22. abbed er skrevet af
samme hånd i 1274. Dette viser en tilføjelse af samme hånd nederst
på foliet: Actum et scriptum anno domini MGGLXXIIII. Denne
hånd har desuden lige under midten på foliet skrevet det indskud i ab
bedrækken, som begynder med ordene: »Fra grundlæggelsen af dette
kloster og til nu har der været 25 abbeder«, og som i oversættelsen
her er sat efter den 25. abbed. Denne placering skyldes, at en anden
hånd i 1281 mellem den 22. abbed og dette indskud har tilføjet
stykkerne om abbederne 23-25 og hos den første hånd rettet tallet
22 til 25. Derefter har tre forskellige hænder ført abbedlisten ned
til 1320.
Formålet med abbedlisten har formodentlig været at fortsætte
krønikens tidligere karakter af en abbedliste, som bliver brudt efter
folie 24, som slutter med en skildring af abbed Mikkel. Thi fra kort
at have omtalt de enkelte abbeder går krøniken i folie 25 over til
malende at skildre de voldsomme begivenheder, som fandt sted i
klostret i de følgende år og hvis kulmination var striden mellem
abbed Bo og bisp Tyge af Aarhus. Heraf har vi også en forklaring
på, at listen her medtager 4 abbeder, som allerede står nævnt i krø
niken.
Det kan i denne forbindelse være interessant at nævne Gertz’ op
fattelse af forholdet. Han fremfører netop i sin tekstudgave af krø-
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I Øm Klosters østfløj lå blandt andre rum også sakristiet, hvor alterkarrene og
messeredet blev opbevaret. Sakristiet stod ved en dør i direkte forbindelse med
kirken. Nær denne dør var det, at C. M. Smidt under gulvet fandt det mystiske
lille gemme, der tydeligt havde huset middelalderlige bøger.
Nationalmuseet.

niken, at de 4 abbeder omtales begge steder, og slutter heraf, at klo
strets krøniker har været opbevaret i et hemmeligt aflukket rum,
som forfatteren til dette stykke ikke har haft adgang til. Dette er dog
formodentlig ikke rigtigt, da forfatteren må have kendt krøni
ken for at kunne fortsætte den. Til gengæld tyder meget på eksi
stensen af flere krøniker. Forfatteren af listen her skriver flere steder,
at man andetsteds kan finde abbederne mere udførligt omtalt. Også
Ømbogen nævner andre krøniker: »Imidlertid kan hvo der vil kende
den gennemgå vore krøniker og tidebøger, hvor han vil finde, hvad
han søger«. Man må tillige nævne, at man under udgravningsarbej
det i Øm i trediverne (altså efter Gertz har fremsat sin hypotese) har
fundet et lille tilmuret rum, hvori der lå rester af bogbeslag af samme
art som krønikens, hvorfor man kunne fristes til at antage, at nogle
af klostrets krøniker havde været opbevaret der. Man kan så komme
i tvivl om, hvad der har været årsag til, at klostrets dagbøger har
været gemt. Grunden kan måske være den, at de foruden skildringer

Syvogtyve abbeder i Øm

T35

af begivenheder inden for klostret også kommenterede den politiske
situation i landet. Bøgerne kan så have indeholdt kritik af betyd
ningsfulde mænd i riget, hvorfor man måtte hindre, at bøgerne kom
i forkerte hænder. At et sådant politisk hensyn kan gøre sig gældende,
kan man også mærke i abbedlisten. Forfatteren har tydeligt været
tilbageholdende i sine udtalelser om abbederne, da hans liste omfat
ter såvel nulevende som døde. Jævnfør indskuddet efter den 25. ab
bed: »Men kun så lidt som muligt må nå ud til offentligheden, da
det ikke kan tillades nu, mens visse mennesker lever«. I stedet hen
viser han til klostrets andre krøniker.
Foruden at antyde disse politiske hensyn, giver listen her trods sin
kortfattethed en rammende skildring af abbederne, deres karakter og
talenter. Den viser tillige, at afskrivningen af håndskrifter, her som på
andre klostre, har været en betydningsfuld del af munkens virke.
Den nævner til eksempel abbed Bo som en dygtig afskriver og bog
maler, mens abbed Peter Pape desuden mestrede kunsten at diktere
og illuminere. At klostret virkelig har rummet en anselig bogsam
ling, kan vi se af den overleverede inventarliste over Øm Kloster fra
J554-

Folie 28 af Øm Klosters Krønike
DE ABBATIBUS QUIBUSDAM HUIUS DOMUS TAM VIVIS

QUAM MORTUIS1)

Hr. Asgotus (Asgod)2), som kom fra Vitskøl, var den 14. abbed i
dette hus. Ifølge hvad der er skrevet om hans optræden3), var han
hele sit liv en gavmild og venlig mand, og på grund af sin mildhed
så han med tiden igennem fingre med meget4).
Den 15. abbed var hr. Johannes (Jens)5), som var født i Dover
nær klostret, og som var blevet ordineret som prior.
Den 16. abbed var hr. Boetius (Bo)6), som ikke blot var en dygtig
afskriver, men også maler7) og i øvrigt havde kunstnerisk talent på
temmelig mange områder.
Den 17. abbed var hr. Thure8), som før havde været abbed ikke
blot i Vitskøl, men også i Esrom. Han var under megen modgang og
kval vort overhovede gennem 5 år; han var en meget dygtig mand
i det verdslige liv og forstod sig også på, hvad der er Guds9). Hans
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Fire af de broncebogbeslag, der blev fundet i det hemmelige rum.
Foto Søren Faber.

tiltræden og udvælgelse og hans møje og trængsel kan man på grund
af hans flid finde flere enkeltheder om i et andet firbind10).
Den 18. abbed var hr. Johannes (Jens) fra Dover, som fik hvervet
for anden gang. Han virkede en tid som prior og var en meget sædelig
og from mand.
Den 19. abbed var hr. Conrad; han var født i Ribe og var en
meget gavmild og ødsel mand. Da han her blev abbed for første
gang, holdt han sig derfor på grund af sit velvillige og venlige sinde
lag på god fod med sit konvent.
Den 20. abbed var hr. Johannes (Jens) kaldet Horsens, da han
stammede derfra. Om ham skrives der her kun få ord, da man an
detsteds11) kan finde mere om ham. Thi sammen med hr. Thure
udførte han efter sit formående meget både til gavn for klostret og
sin egen frelse, allerede førend han blev valgt til abbed og udnævnt
til denne værdighed. Sålænge han forestod klostret, styrede han det
i samråd med andre, således at det ved Guds nåde kun plagedes og
tyngedes af få stridigheder.
Den 21. abbed var hr. Conrad, som fik dette hverv for anden gang,
og hans embedstid varede denne gang 7 mdr.. Han blev af alle de
tidligere abbeder den fjerde, som døde, mens han var abbed. Han

Syvogtyve abbeder i Øm

137

blev under hædersbevisninger begravet i den ny kapitelsal. Gid hans
sjæl må hvile i den evige fred. Amen.
Den 22. abbed var videre hr. Johannes (Jens), som blev kaldet
fra Dover og altså for 3. gang blev abbed i dette hus. Som abbed var
han i bøn meget from, og han var i sit virke til gavn og nytte for klo
stret. Da han som Jacob hellere ville modtage velsignelsen i fred og
ro i klostret sammen med sit konvent, end som Esau miste den, fordi
han støjende og larmende under alskens farer flakkede alt for meget
om12), forlod han klostret så sjældent, det var ham muligt, og
kun, når hans embede krævede det. I klostret ordnede han efter sit
formående alt med klogskab.
Den 23. abbed var Johannes (Jens) Horsens, som fik hvervet for
anden gang.
Den 24. abbed var hr. Olav, som ledede klostret et halvt år.
Den 25. abbed var hr. Petrus (Peter) Pape. Han var en god af
skriver, dygtig til at diktere og illuminere. Han var munk fra Vitskøl
og havde dér ikke blot været prior, men også skrædder og leder af
lægbrødrene, da han blev valgt til abbed i Øm.
Derfor bør man ikke undlade mere udførligt at meddele eftertiden,
hvordan han var.
Fra grundlæggelsen af dette kloster og til nu har der været 25 ab
beder. Om deres egenskaber og gerninger, deres kvaler og lidelser,
om dem alle som helhed såvel som de enkelte hver for sig synes der
at være fortalt tilstrækkeligt klart og udtømmende13). Men kun så
lidt som muligt må nå ud til offentligheden, da det ikke kan tillades
nu, mens visse mennesker lever.
Derefter blev Johannes (Jens) Horsens for 3. gang abbed (26)14)
og denne gang i 1V2 år. Han døde, mens han var abbed.
Så blev Tucho Piscis (Tyge Fisk) abbed (27). Han ledede klostret
gennem
år, hvorefter han trak sig tilbage.
Efter ham blev som abbed (28.) valgt Jacob Cordal, som havde
været kældermester i Esrom. Han styrede klostret i 4V2 år, men blev
så valgt til abbed i Vitskøl. Han døde i Ryd Kloster15).
Efter abbed Jacob blev Thorbernus (Torben) valgt (29.). Han
var abbed i to år og trak sig så tilbage.
Derefter blev til abbed (30.) valgt hr. Joon Røøth. Han var abbed
i 11 år, hvorefter han trak sig tilbage.
Dernæst blev hr. Thorgerus (Thøger) valgt (31.). Han var født
i Horsens. Han var overhovede i et år, men blev så forflyttet til Vit
skøl som abbed.

Det oversatte blad af Øm Klosters Krønike.
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Så blev hr. Joon, kaldet Røøth, igen valgt til abbed og var det
denne gang i to år, men blev så forflyttet til Vitskøl, da herr Thorgerus (Thøger) var blevet abbed i Esrom.
Efter hr. Joon vælges herr. Ubbo, som var abbed et år.
Efter ham blev Petrus Gyolbo (Peter Gølbo) abbed. Han havde
tidligere været kældermester i Vitskøl. Han styrede vort kloster i to
år, men blev så abbed i Vitskøl.
Efter ham vælges hr. Thorgerus (Thøger) for anden gang og
var så abbed i otte (?)16) år.
Dernæst blev Thuco (Tyge) Lang abbed i et år.
Efter ham magister Nicolaus.
Efter ham Olav.
Efter ham abbed Ketil, tidligere abbed i Vitskøl.
I det Herrens år 1320 på 8. dagen efter salig martyr Laurentii
fest17) blev hr. Nicolaus Finsen, førhen kældermester i Esrom, valgt
til abbed i Øm.

NOTER OG HENVISNINGER
i. Denne titel står næsten udvisket
yderst i marginen på folie 28:
»Om nogle af abbederne i dette
hus såvel nulevende som døde«.
2. Se side 36 2. afsnit i ØKK (Øm
Klosters Krønike, ved Jørgen Olrik, i960 udg.).
3. Se M. L. Gertz: Scriptores Minores Danicæ Medii Ævi Vol. II
side 202 note til linje 20. Noten
er skrevet på latin og lyder i
oversættelse omtrent som flg.:
»Muligvis i de værker, som er
nævnt på side 33 i ØKK: vore
krøniker og tidebøger (eronica
nostra et acta temporum). For
abbed Asgod er ikke i ØKK om
talt på samme måde som i ab
bedlisten. Disse nævnte værker
synes at have været opbevaret i
et hemmeligt, aflukket rum, da
denne abbedliste blev skrevet«.
Se side 19 E-østfløjen i Smidt
og Isagers: Øm Kloster 3. udg.

4.

5.
6.

7.

4. oplag 1962. Den samme for
klaring skulle gælde for noterne
10, ii og 13.
Se siderne 183-84 i Niels Skyum-Nielsen:
Kirkekampene
i
Danmark 1241-1290, 1963. Jvf.
side 30 i ØKK om abbed Mik
kel: Han læmpede sig efter enhvers anlæg og var fuld af over
bærenhed over for de svage
blandt brødrene. Han viste den
største omhu for at føre de brød
re, der forså sig, tilbage på frel
sens vej. Han døjede megen be
svær for brødrene i verdslige an
liggender.
Se side 36 i ØKK 3. afsnit med
tilh. note 166.
Se side 37 i ØKK 2. afsnit med
tilh. note 171.
D. v. s. bogmaler. Jvf. side 75
linje 16 i Laurits Nielsen: Dan
marks middelalderlige håndskrif
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8. Se side 51 i ØKK 2. afsnit.
9. Jvf. Matthæus 25, 27.
10. Se note 244 i ØKK. Ligeledes i
Gertz: Script. Min. vol. II side
203 note til linje 6. Jvf. 4. Firbind (lat. quaternum) : 4 ark sat
inden i hinanden.
11. Jvf. 4.
12. Jvf. i. Mosebog 25, 27.
13- Jvf. 414. De følgende abbednumre er i
håndskriftet anbragt i marginen
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15. Har ligget ved det nuværende
Lyksborg Slot ved mundingen af
Flensborg Fjord.
16. Tallet er næsten ødelagt. Det har
været skrevet med små bogsta
ver og man kan i håndskriftet
skelne begyndelsen til et o. Gertz
slutter heraf, at der har stået
otte (ut fere certus sim fuisse
octo). Script. Min. vol. II side
205 note til linje 19.
17. Den 18. august.

Manufakturhuset i Arhus 1757-1763
Af Ib Gejl
Indledning

Nogen entydig definition af begrebet manufaktur er det ikke muligt
at give. Bag oprettelsen af manufakturer lå et af merkantilismens
hovedprincipper, nemlig princippet om selvforsyning i så udstrakt
grad som muligt. Støttet af toldbeskyttelse, importrestriktioner og di
rekte importforbud søgte man at oprette virksomheder, som gennem
deres produktion skulle dække vigtige områder af behovene på hjem
memarkedet1). Hensigten med at anvende de merkantilistiske prin
cipper i den økonomiske politik var fra begyndelsen at skabe en stærk
stat. Gennem udvikling af den nationale produktion ville man styrke
landet i forhold til andre stater, og de første manufakturer, som blev
oprettet, tog sigte på produktion af krigsfornødenheder. Anlæggelsen
fandt sted allerede i 1590’erne2).
Det er vanskeligt at finde frem til nogen afgørende definition af
forskellen mellem manufakturer og fabrikker. Manufakturer var det
mest omfattende begreb, idet det nærmest betegnede produktions
processen og resultatet deraf, mens der i begrebet fabrik lå betyd
ningen anlæg som betingelse for produktion3). Næsten enhver form
for vareforædling faldt ind under manufaktur, og først senere fik or
det fast tilknytning til tekstilhandel. I manufakturhusene samlede
man en større eller mindre arbejdsstyrke med henblik på en nogen
lunde stor og rentabel produktion af en eller anden varegruppe.
Foruden at staten oprettede egne manufakturer, støttede den også
private manufakturer. Således lavede man en ny toldrulle 1672,
som indførte eksportforbud for visse danske råstoffer, f. eks. uld, fjer,
dun og uforarbejdede huder. Endvidere indførtes ved samme lejlig
hed høj importtold for varer, der kunne fremstilles af danske manu
fakturer4).
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Interessen for manufakturerne holdt sig ind i næste århundrede,
hvor der nåedes et nyt klimaks på området under Bernstorffs ledelse
af industripolitikken 1753-67s).

Manufakturer og fattigforsorg
1605 oprettede Christian IV manufakturet Tugt- og Børnehuset i
København. Efter planen skulle det bidrage til at komme »betleri
og trygleri« til livs, idet løsgængere skulle indsættes her for at lære et
håndværk, således at de senere kunne forsørge sig selv ved ordentligt
arbejde6). Etablissementet fik hjemsted i en farveribygning i Far
vergade, og det blev nødvendigt at foretage udvidelser i de følgende
år. Det var meningen, at dette manufaktur skulle have tilført ar
bejdskraft fra hele landet, selv fra Norge, og 1609 udgik en forord
ning, efter hvilken lensmændene skulle sende så mange lediggængere
og løse kvinder til huset som muligt. Institutionen blev altså en slags
håndværkerskole inden for tekstilerne, og da det samtidig blev lan
dets første og i lang tid også eneste virkeligt betydelige manufaktur i
denne branche, er der grund til at følge det op i tiden. Som en slags
social institution har det en vis lighed med det manufakturhus i
Århus, som så hastigt forsvandt igen, og i sin lange historie blev
det konfronteret med en stor del af de problemer, som rejser sig for
et manufaktur.
I efteråret 1625 var der ikke mindre end 700 personer beskæftiget
i virksomheden7). Den betydelige produktion afsattes næsten totalt
til det kongelige klædekammer, hvor mængderne hobede sig op, uden
at det var muligt at afsætte dem. Da der tilmed var et stadigt drifts
underskud på manufakturet, blev det snart nødvendigt at foretage
en reorganisering. Man adskilte tugthus og børnehus, og trods den
manglende forretningsmæssige succes, kunne man dog konstatere,
at man i en årrække havde fået en stor del af proletariatet i beskæf
tigelse8). Virksomheden holdtes i live til 1650 trods tilbagevendende
vanskeligheder med driften, men så blev den nedlagt. Under privat
ledelse blev driften genoptaget 1653 efter samme principper ved
hvervelse af arbejdskraft. 50 landflygtige bøhmiske klædemagere fik
privilegium til at drive deres håndværk, og da de manglede arbejds
kraft, fik fattigforstanderne ordre til at fremskaffe et tilstrækkeligt
antal fattige kvinder og børn9).
Det bør her indskydes, at man i børnehusets blomstringsperiode
i 1630’erne forsøgte at stable et lignende manufaktur på benene i
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Århus. Kilderne siger ikke meget, men det fremgår da, at borgeren
Hans Klott fik bevilling til at anrette et klædegøreri i Århus. Den
lediggående ungdom og andre ufaglærte fik besked på at melde sig
hos Klott10). Yderligere aktstykker fra 1636 og 1642 bidrager ikke
med noget væsentligt til at kaste lys over manufakturet.
For børnehuset i København blev mødet med de bøhmiske vævere
kun et mellemspil. 1662 genoprettedes huset som tekstilmanufaktur
under statens ledelse på Christianshavn. Kongelig udnævnte direk
tører blev sat i spidsen, og 1665 var man 1 stand til at arbejde effek
tivt11). 1668 var arbejdsstyrken henved 400 personer, og militæret
var hovedaftager af produktionen, som bestod af grove kvaliteter i
uld og linned. Militæret søgte at omgå forpligtelsen til at aftage,
hvilket dog sjældent lykkedes. 1667 kom der en forordning, som
påbød levering fra børnehuset af klæde til de lærde skolers fattige
peblinge12). De kunne ikke undslå sig, men man tør vel håbe, at
denne kraftige spægelse har skærpet åndens lys.
Den private afsætning svigtede totalt, og økonomien var bestandig
yderst miserabel. Reorganisering fulgte på reorganisering, og efter
at arbejdsstyrken en overgang havde været nede på under 100 per
soner, var den i 1685 atter vokset til næsten 50013). En væsentlig
årsag til den ringe rentabilitet har utvivlsomt været den yderst dår
lige arbejdskraft, man havde til rådighed. Arbejderne, rekrutteret
fra samfundets laveste sociale lag, var belastede med allehånde men
tale og fysiske defekter, og selv om man ikke ofrede meget på deres
underhold, måtte de dog have et måltid mad. Med denne arbejds
styrke var man bestandig henvist til at fremstille de simpleste og gro
veste stoffer.
Børnehuset fortsatte med skiftende ledelse, offentlig og privat, ind
til det i 1719 fik endelig status som statsinstitution 14). Man nåede
tilsyneladende nærmest den rentable drift under det private initiativ,
men da kun på bekostning af den menneskelige faktor, nemlig
ved at bortvise de dårligst skikkede arbejdere og dermed henvise
dem til en kummerlig tilværelse, syge, og uden tag over hovedet15).
Fattigforsorg før 1708

Det manufakturhus, som blev oprettet i Århus i 1757, havde lige
som børnehuset et klart socialt sigte. Det gjaldt om at få de fattige
til at gøre gavn for føden, og den sunde bureaukratiske uvilje mod
de løse fugle kunne inspirere til forholdsvis strenge forholdsregler.
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I middelalderen ydedes hjælpen til de fattige på barmhjertigheds
grundlag, og den administreredes af den katolske kirkes præsteskab,
som fik penge og gods stillet til rådighed af borgerne.
Reformationen medførte, at det gamle system for social forsorg
gik i stykker. 1541 oprettedes i Århus som erstatning et hospital,
som fik gavebrev på det forladte sortebrødrekloster16). Omkring
1620 havde hospitalet plads til 60 lemmer samt forstander med hu
stru og otte tjenestefolk.
Administrationen af fattigforsorgen gled over til at blive en kom
munal opgave, og »de fattiges kiste«, »de fattiges våninger« og »ren
tepengene« blev de tre hovedkilder for den organiserede socialfor
sorg17). En fattigforstander styrede »de fattiges kiste«, som fattig
kassen kaldtes. Indtægterne bestod af visse bøder, men primært fra
gaver og »de fattiges penge på købet«, som var en afgift ved ejen
domshandler18). De tidligere katolske sjælegaver frembares nu som
»taksigelsens offer«. Forstanderen disponerede endvidere over visse
legater, mens andre fattiglegater administreredes af f. eks. biskop,
sognepræst eller borgmester.
1684 blev de første friboliger for fattige etableret i Arhus. De blev
skænket af daværende borgmester Malling og var beliggende på
Fiskergades søndre side. Der var tale om i alt fire. Der skulle ingen
husleje betales, og boligerne var beregnet for fattige enker. Senere
skænkede en anden borgmester yderligere fire boder »bag klosteret«
med tilhørende sædejord. Endnu senere kom syv boder i Studsgade
til med kældere beregnet for »ringe fatige folck«. År 1700 fandtes
der 37 smålejligheder i byen, alle beboet af kvinder: enker, vanføre
og yngre enker med børn.
Hvad »rentepengene« angik, udgjorde samtlige fattiglegater år
1700 2.000 rigsdaler.
Midlerne rakte ikke langt, og tiggeri var meget almindeligt. 30års-krigen anspændte situationen, idet store skarer, flygtninge fra
Tyskland, drog omkring i landet og tiggede til livets underhold. De
kaotiske forhold vedrørende fattigforsorgen krævede reformer, og re
formerne skulle råde bod på disse hovedproblemer, værdig trængende
skulle hjælpes, arbejdsløse skulle have arbejde, og tiggeri skulle for
bydes19). 24/9 1708 kom da Frederik IV’s forordning angående
de fattige i købstæderne, København undtaget. Fattigvæsnet organi
seredes i Århus efter de regler, forordningen udstak.
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Fattigforsorg 1708-57

Forordningen af 1708 fastslog, at alle gejstlige og civile embedsmænd
årlig skulle yde 1 % af deres løn til fattigkassen20). Enhver undersåt
kunne i en dertil indrettet bog notere, hvor stor en sum, han årligt
ønskede at yde til fattigforsorgen. De borgere, som havde antegnet
sig i bogen, skulle, når tiden var inde, stille hos fattiginspektørerne
for at indbetale kontingentet. Fattiginspektørerne var sognepræsten
ved hovedkirken »samt nogle få fornuftige mennesker«, som magi
straten forordnede det. Hvis nogen nægtede at betale, hvad de havde
lovet, skulle deres navne læses op fra prædikestolen. Det var dog
således, at denne oplæsning af et navn krævede enstemmig indstilling
fra alle inspektørerne. Hvis nogen påberåbte sig, at de på eget ini
tiativ bespiste fattige mennesker, skulle inspektørerne kontrollere, at
forsørgelsen var upåklagelig.
Ved alle bryllupper og barsler skulle endvidere en fattigbøsse gå
rundt, og det bestemtes, at hvis der var tale om, at disse fester fandt
sted hos rige mennesker, skulle inspektørerne selv møde op med bøs
sen.
I hvert værtshus skulle der også opstilles fattigbøsser. Nøglerne
hertil skulle inspektørerne have, og værten skulle så stille hvert halve
år med bøssen til tømning.
Alle de pengemidler, som kom ind, skulle lægges i en kiste, til hvil
ken der skulle være tre låse og nøgler. Én skulle sognepræsten have,
én skulle være hos magistratsrepræsentanten, og den sidste skulle
to velansete borgere disponere over. På den måde kunne kisten kun
åbnes i alles nærværelse.
Hvis nogen sendte penge til præsten, skulle han sørge for, at disse
penge kom i kisten, medmindre gaven var klausuleret.
Hver mandag skulle være udbetalingsdag for understøttelser, og
alle arbejdsføre fattige på understøttelse skulle sendes til arbejde i
de byer, hvor der fandtes manufaktur.
Forordningen indførte fast understøttelse for de værdig træn
gende. Det pålagdes derfor inspektørerne at vælge disse redeligt og
uden passioner. De forbigåede havde appelret til magistraten og
videre til stiftamtmanden. Hvis drukkenskab eller anden last havde
bragt den fattige ud i armod, kunne han ikke få bevilget støtte.
Centralstyrelsen skulle have indseende med regnskaberne. Således
skulle disse ved hvert års udgang, attesteret af biskop og stiftsamt
mand, sendes til København.
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Forordningen indførte regulært forbud mod tiggeri. Tatere skulle
pågribes og forvises fra landet, og deres ejendom skulle konfiskeres
og tilfalde den lokale fattigkasse.
Inspektørerne skulle holde øje med de understøttedes livsførelse.
Hvis de levede utérligt eller lå under for anden last, kunne almissen
fortabes, og præsterne skulle meddele de værkbrudne, at de så vidt
muligt skulle skjule deres last og fejl. Hvis de fremviste deres lem
læstede lemmer for at vække medynk, skulle de hensættes på vand
og brød. De, der havde »flod eller kræft« i ansigtet, måtte ikke vise
sig offentligt, så de forskrækkede frugtsommelige kvinder.
Af de mere kuriøse ting i forordningen kan nævnes, at de fattige
skulle forsynes med foldestole og henvises til et bestemt sted i kir
kerne, så præsten des bedre kunne mærke på deres forhold under
prædikenen.
I Århus fandt man 144 personer værdige til understøttelse, og
de inddeltes i fire klasser. Først og fremmest følgende kategorier
skulle støttes: sengeliggende, vanføre, høj aldrende og fattige børn
uden forældre eller med fattige forældre21). En kollektbog blev
indrettet, og da den var nået gennem, viste den tilsagn fra borgerne
om at betale i alt 746 rigsdaler 2 mark og 8 skilling. I året 1709 ud
betalte man i alt i understøttelse 899 rigsdaler og 10 skilling. Ind
tægterne udgjorde 1.087 rigsdaler 4 mark og 3 skilling. Året gav altså
overskud for fattigkassen, men den udbetalte understøttelse var i
alle tilfælde under eksistensminimum.
Interessen for at tegne sig i kollektbogen kølnedes kendeligt i de
følgende år. Et reskript af 5/3 1734 åbnede mulighed for tvangs
ansættelse, men magistraten var ikke glad for at pante, idet kollekten
fra gammel tid hvilede på frivillig basis22). Dette frivillighedens
princip var også blevet fastslået i forordningen af 1708. Det gik
dårligere og dårligere med kollektbogen, og i 1755 var der kun an
tegnet bidrag for 131 rigsdaler. Resultatet var, at man kun kunne
understøtte ca. 50 personer i 175523).
I henhold til 1708-forordningen var der blevet oprettet tugt- og
manufakturhuse i Stege i 1737, i Viborg 174024), og i Odense
I75225).

Reformplaner 1757
»At det Fattige Væsen her i Byen end er i Stand er meere at til
skrive Guds end Menniskers Forsyn . . .«.
Således indledes en lang skrivelse indeholdende reformative for-
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slag vedrørende fattigvæsnets drift i Århus26). Brevet er dateret 12.
december 1757, underskrevet af fattiginspektørerne Jacob Christian
Pingell, M. Fellumb, M. T. Sabroe og Christen Mortensen og stilet
til stiftamtmand Levetzau og biskop Hygom27).
Inspektørerne angiver, hvor ringe et beløb, der findes i fattigkas
sen, og de gør opmærksom på, at dette beløb slet ikke kan dække
udgifterne. Der var forskellige grunde til denne misere. For det første
var der en stor del af de formuende, som slet intet gav, og som heller
ikke havde antegnet sig for bidrag i kollektbogen i henhold til for
ordningen af 1708. Foruden denne gruppe, som antagelig aldrig
havde givet noget, var den gruppe, som hidtil havde ydet et årligt
bidrag, på tilbagetog i den forstand, at de standsede bidraget under
foregivende af, at de jævnligt ydede hjælp på eget initiativ, idet
de ofte blev besøgt af betlere, både inden- og udenbys. Når hertil
kom, at de fattiges antal efter inspektørernes opfattelse var i tiltagen,
kunne man med bekymring se kassens ruin i møde. Inspektørerne
havde ikke mere situationen under kontrol, og de anførte tre hoved
årsager til, at de hverken kunne hæmme betleriet eller yde de fattige
tilstrækkelig støtte. For det første var kassens beholdning for lille.
For det andet klagede de fattige over, at de i mindre grad end tid
ligere havde håndarbejde at udføre for borgerskabet, og for det
tredie var der intet sted, hvor man kunne beskæftige betlere under
tvang, og således »befrie Borgerskabet fra disse u-nyttige Meublers
Daglig Overløb«.
Hvad nu de direkte støttemidler angik, foreslog inspektørerne,
at de selv skulle gå rundt med kollektbogen hos borgerne for at formå
disse til at tegne sig for et bidrag, som så skulle indbetales årligt
eller kvartalsvis. Endvidere ønskede man at rette anmodning til ma
gistraten om ikke at lade nogen få borgerret i byen, før vedkommende
havde tegnet sig for bidrag. På denne måde skulle det være muligt
at skabe et økonomisk sikkert grundlag. Inspektørerne ønskede imid
lertid også at få kontrol med de midler, som de formuende uddelte
på eget initiativ. Det var almindelig praksis at lade de fattige sam
menkalde, den dag man gik til alters. Man gav så enten penge eller
naturalier til dem, der mødte op. Inspektørerne ønskede nu, at stod
derfogederne skulle gå rundt med fattigbøssen til de mennesker, som
ville give. De midler, der kom ind på denne måde, skulle uddeles ved
fattigvæsnets ugeuddeling. På denne måde mente man bedre at
kunne kontrollere, at midlerne uddeltes til de virkelig trængende.
Endelig havde man opmærksomheden henvendt på de fattige,
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som boede i fribolig. Det skete ofte, at disse mennesker, kort tid før
de afgik ved døden, opfindsomt bortskænkede alt, hvad de ejede og
havde, så deres begravelsesudgifter kom til at hvile på fattigvæsnet.
Inspektørerne ønskede deres ejendele ført på liste ved indflytning
i fribolig, og når de fattige så afgik ved døden, skulle deres ejendele
sælges på auktion til fordel for kassen.
Med hensyn til beskæftigelsesforholdene for de fattige havde in
spektørerne et hovedprincip: arbejdsføre skulle ikke betle. De ringe
midler strakte såmænd dårligt til de værst stillede. Især var det
en torn i øjet på inspektørerne, at så mange unge mennesker, skole
søgende og ikke-skolesøgende, havde deres udkomme ved betleri. Ofte
var det således, hævdede inspektørerne, at forældrene til disse børn
underholdt sig ved deres betleri. Pragmatisk anfører de, at børnene
kunne udnyttes mere rentabelt ved rigtigt arbejde, idet de derved
kunne holde en dagløn på 8-12 skilling.
For nu at få betlere i arbejde ønskede man for kassens regning
at indkøbe hør og uld til forarbejdning. Hørret skulle hegles og sor
teres af de fattige, og med hensyn til ulden havde man indgået en
overenskomst med klædevæver Wilde i Vestergade, som man ved
lagde i kontraktform. Det var så meningen, at de fattige, som modtog
understøttelse, skulle udføre arbejde i forhold til, hvad deres hel
bredstilstand betingede. De kunne modtage 1 eller 2 pund uld, hør
eller blår om ugen til forarbejdning, og ved hver udbetalingsdag
skulle de så foruden ugeunderstøttelsen have udbetalt løn for deres
arbejde, alt efter arbejdets kvalitet. De måtte selv bestemme, om de
ville tage råvarerne med hjem, eller om de ville benytte sig af den
indretning, som skulle etableres i Wildes hus. Her var det tanken
at placere spinderokke og andre arbejdsredskaber.
Hvis de fattige kunne bevise, at de havde håndgerningsarbejde
for borgerskabet, skulle de dog slippe. Hvad hør og blår angik, skulle
inspektørerne selv afregne med fattiglemmerne, mens for uldens
vedkommende Wilde skulle have administrationen, d. v. s. at han
skulle modtage uldspindet til videre forarbejdning på sin væv, idet
han så senere skulle afregne med fattigkassen. Det skulle også være
tilladt andre, som ingen forbindelse havde med fattigkassen, at blive
indladt i Wildes hus. Wilde har åbenbart næret visse betænkeligheder
ved udsigten til samarbejdet med de fattiges lille, men næppe mund
lamme skare. Inspektørerne forpligtede sig i hvert fald til at overtage
opsynet for ham, idet de ville afløse hinanden med ansvaret hver ot-
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tende dag, idet de dog forbeholdt sig at udskrive et par medinspek
tører af borgerskabet, såfremt inspektionen »skulle falde os for tung«.
Problemet med afsætning af produktionen tænktes løst ved, at
man enten afhændede ulden spundet og hørret heglet gennem of
fentlig auktion, eller for hørrets vedkommende lod foretage videre
forarbejdning til linned eller andet væv, og hvad ulden angik, da
at lade Wilde for kassens regning fremstille multum28), hestedæk
kener eller andre let afsættelige varer. Afhændelsen af de forarbej
dede varer skulle ske gennem offentlig licitation.
Inspektørerne var klare over, at systemet ville bryde sammen, hvis
betleriet fik lov til at fortsætte, så de foreslog, at de lemmer, som
blev borte fra afregningen uden lovlig grund, og som betlede i ste
det, skulle hensættes 3-4 dage på vand og brød i arresthuset. Unge
mennesker, som løb rundt på gaderne ukontrolleret, skulle pågribes
af fogederne og føres til klædevæverens hus, hvor der ventede dem
korporlig afstraffelse eller fængsel i kælderen på vand og brød. Hvis
forældrene havde skyld i strejferiet, skulle de også straffes, enten med
bøde eller korporligt.
Betleri i det hele taget skulle straffes strengt med det samme. Et
par dages ophold på vand og brød kunne være en passende straf
første gang, folk blev pågrebet, men ikke ret mange gange skulle
man pågribes, før man efter inspektørernes opfattelse var hjemfalden
til et ophold i Viborg Tugthus.
Inspektørerne anbefalede, at de fattige ikke mere skulle gøre byens
torve rene, således som det var skik fra gammel tid. Man ville der
med opnå, at denne rengøring ikke kunne bruges som undskyldning
for at undgå optagelse i manufakturhusets arbejdsstyrke.
Det stod klart, at skulle man komme en så populær næringsvej
som betleriet til livs, måtte der ekstra kontrol til, og inspektørerne an
befalede antagelse af et par ekstra fattigfogeder. Skiftevis skulle de
opholde sig i arbejdshuset for at standse eventuelle slagsmål og lade
tampen varme rygstykkerne på de skyldige. I øvrigt skulle de inspi
cere på gaderne. De skulle have udbetalt ugeløn, og de blev forsynet
med uniform, og som ansporing til nidkærhed i tjenesten stilledes
det dem, efter inspektørernes forslag, i sigte, at de skulle have nogle
få skilling udbetalt for hver person, de indsatte i arresthuset. Der
var dog den hage ved forslaget, at pengene skulle udredes af de ind
satte. Nogen særlig anseelse har der åbenbart ikke stået om stodderfogederne. Inspektørerne foreslog i hvert fald straffebestemmelser
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indført for det tilfælde, at fogederne skulle lave forretninger med
de fattige.
For at den nye ordning skulle få succes, foreslog inspektørerne ind
førelse af forskellige nye forbud. Det skulle således være direkte for
budt de formuende at foretage sammenkaldelse af de fattige og at
give noget til omløbende betlere. Endvidere talte inspektørerne for
forbud mod udlejning af bolig til tilflyttere uden fast beskæftigelse
tilligemed forbud mod at købe noget af eller låne noget ud mod pant
til de fattige, som havde fribolig.

Kontrakten med Wilde29)
Ifølge det udkast til overenskomst med klædevæveren, som blev
fremsendt tilligemed brevet, skulle denne overlade to sale i sit hus
til brug for de fattige i tre år. Huslejen blev fastsat til 10 rigsdaler
om året. Inspektørerne skulle have tilladelse til at foretage nødven
dige forandringer i huset med henblik på virksomhedens etablering.
Fattigvæsnet skulle indkøbe de nødvendige maskiner til brug i drif
ten, og Wilde forpligtede sig til at holde opsyn med disse. Han blev
dog ikke ansvarlig for dem, men skulle til inspektørerne anmelde
eventuelle skader. Wilde skulle som sagkyndig foretage råvareindkøb
og sørge for nødvendige installationer med henblik på husets op
varmning.
Klædevæveren forpligtede sig til at undervise lemmerne i kartning,
spinding og lignende metoder til den første forarbejdning af råva
rerne, og det blev ham pålagt at fordele arbejdet i etablissementet,
således at lemmerne blev sat til et arbejde, de kunne bestride. I den
henseende måtte han tage hensyn til arbejdernes vekslende hel
bredstilstand og deres alder. Der kan vel næppe være tvivl om, at
dette har været svært nok, idet han naturligvis har måttet tage
hensyn til mange slags mentale og fysiske handicap.
Et ret omfattende regnskab skulle Wilde føre, både over hver en
kelts arbejdsresultat og kvaliteten heraf. I kontraktforslaget regnedes
der med de takster, som gjaldt for det københavnske manufaktur,
både hvad angik betalingen til de fattige og betalingen til klæde
væveren for videreforarbejdning, som han forpligtede sig til efter
inspektørernes nærmere ordre at foretage, som om det var hans egne
råvarer, der var på væven30). Som betaling for sin undervisning
skulle Wilde modtage 1 rigsdaler om ugen, forudsat elevantallet ikke
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oversteg 12. Skulle der blive tale om flere, skulle han have en ikke
nærmere defineret lønforhøjelse.
Inspektørerne forpligtede sig til, så vidt muligt, at afværge over
fald på klædevæveren.
Svaret fra stiftamtmand og biskop indløb i april måned 1758, og
planen blev i det store og hele accepteret31). Dog ønskede de høje
herrer, at de fattige fortsat skulle besørge rengøringen af byens torve,
og endvidere var de utilfredse med, at den københavnske takst var
lagt til grund for kontrakten med Wilde. Man henviste til taksten
for Viborg manufaktur (i tugthuset), idet man antog, at den var
lavere.
Wilde accepterede Viborg-taksten, og den 4. maj 1758 blev kon
trakten underskrevet.

Instruks for fattigf ogederne efter arbejdshusets oprettelse
Et vigtigt led i reformen for fattigvæsnet var øget kontrol. Man fandt
det nødvendigt at indføre en ny instruks for fogederne32).
Fogedernes opgave var at hindre betleri. Så snart de pågreb en
betler, skulle de føre ham til nærmeste inspektørs bopæl, hvor de
skulle få besked om, hvad de videre skulle foretage sig.
Så snart de kom på det rene med, at der blev foretaget ulovlig
uddeling på privat basis, skulle de meddele dette til inspektørerne.
Ved de offentlige gudstjenester fredag og lørdag skulle fattigfogedernes plads være ved kirkedøren. De skulle nemlig forhindre
knægtene i at støje uden for kirken i denne tid, og, hvad der var
nok så vigtigt, bortvise de fattige, som stillede op ved kirkedørene i
den hensigt i hvert fald ikke at være fraværende, hvis den hellige
ceremoni skulle stemme de fromme borgersind til godgørenhed. Hvis
de fattige nægtede at gå frivilligt, skulle de føres til arresthuset. Efter
gudstjenesten skulle en af fogederne opsøge degnen ved Domkirken
for at få at vide, hvem der havde været til alters. Efter at have bragt
dette i erfaring skulle de opsøge de nadversøgende med fattigbøssen.
Det inskærpedes, at fogederne skulle føre et ordentligt sprog ved
denne lejlighed, idet gaven havde frivillighedens karakter.
At hæmme betleriet ved gadeinspektion var ikke nogen let sag.
Den grønne kjortel, som fogederne besad, lyste kraftigt op. Instruksen
sagde: »Fogederne dele sig hver dag i byen, een her og een der, nu
samlet, nu igien adskildt. . .« Så snart de opdagede noget, skulle de
gribe ind.
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Skiftevis, en uge ad gangen, skulle de have opsyn i arbejdshuset.
Den turhavende skulle samtidig klare inspektionen i Vestergade, ved
Munkeport og bag klosteret.
Endelig skulle fattigfogederne holde et vågent øje med livet i de
fattiges friboliger for at kontrollere, at alt gik ordentligt til.
Manufaktur hus et s beliggenhed
At spore det gamle arbejdshus er en noget kompliceret affære. Et
hjælpemiddel har man i de gamle kommunale brandtaksationspro
tokoller. Den ældste stammer fra 1761 og kaldes »Aarhuus byes
Brand-Taxations-forretning over de publiqve og private bygninger«.
Protokollen indeholder en nødtørftig beskrivelse af byens ejendom
me og en vurderingsangivelse for hver. Wildes hus blev vurderet
11/3 1761, og det var beliggende på den søndre side af Vestergade.
Det er beskrevet som en gård i bindingsværk med 9 fag gadehus
og 8 fag sidehus, begge i 2 etager. Vurderingssummen er 450 rigs
daler. Omvurdering fandt sted hvert 10. år og førtes til protokols,
idet man hver gang anvendte en ny protokol.
Allerede protokollen fra 1771 frembyder problemer. De to nabo
ejendomme til Wildes gård kan med rimelig sikkerhed identificeres,
men hvor før Wildes gård lå, finder man nu to ejendomme. Der er
tale om to gårde i bindingsværk med hver 6 fag gadehuse. Tilsam
men er de vurderet til 860 rigsdalere. Protokollen afslører ikke, om
Wildes gård er nedrevet eller ombygget til to ejendomme. Somme
tider anfører protokollerne, hvornår ejendomme skifter ejere. Ejerne
af de to ejendomme i 1771 er S. P. Hefring og Mikkel Nielsen Hjul
mand, og af protokollen fra 1781 fremgår det, at Hefring køber
hjulmandsenkens hus i 1787. Uheldigvis er protokollen fra 1791 ikke
bevaret, men i 1801 kan ejendommene atter identificeres. Her er
imidlertid sket det, at der af den ene ejendom kun er 6 fag forhus
og 4 fag sidehus tilbage, mens resten tilsyneladende er gledet sam
men med naboejendommen, som nu ejes af en kobbersmed. I den
tilbageværende del, benævnt som et hus i protokollen, bor nu provst
inde Meulengracht. Det er nærliggende at tro, at Hefring, da han
ejede begge ejendomme, tog fra den ene og lagde til den anden.
En mandtalsliste, vedlagt kæmnerregnskaberne fra 1792, afslører,
at huset også på dette tidspunkt beboedes af provstinde Meulen
gracht. 1801-protokollen anfører, at der under de 3 fag af forhuset
findes en kælder.
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Således kan man endnu se gårde i Vestergade. Her er det nr. 43, der godt kan
rumme elementer fra den gamle klædefabrik.
Arhus Folkebiblioteks lokalhistoriske Samling.

De to ejendomme kan nu uden større usikkerhed følges gennem
protokollerne op til 1847, da protokolrækken slutter. I den sidste
protokol er der lykkeligvis anført både matrikelnummer og husnum
mer, begge dele efter gammelt nummereringssystem. Husnumrene
på de to ejendomme, som er genstand for denne undersøgelse, er
661 og 662.
I 1863 blev den nuværende matrikulering indført. For nu at
komme videre, er det nødvendigt at bruge »Udskrift af den i henhold
til lov af 11te februar 1863 udfærdigede matricul for Aarhuus Kjøbstads byggegrunde«33). Denne protokol anfører de nye matrikel
numre, men ikke de tilsvarende gamle. Derimod anfører den de til
svarende husnumre. Husnumrene 662 og 663 svarer til matrikel nr.
470, hvilket nummer betegner ejendommene Vestergade 41-43, hvor
i dag firmaet Ørums møbler har til huse. Men det var numrene 661
og 662, vi har med fra protokollerne over brandtaksationsvurderin
gen. 661 er nedrevet, idet der i dag ligger en forholdsvis ny ejendom
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som Vestergade 39. 662 = Vestergade 41 er imidlertid en lille,
gammel bindingsværksejendom, som svarer til signalementet af
provstinde Meulengrachts hus med undtagelse af, at der, efter den
nuværende lejers udsagn, ikke findes kælder under forhuset. Kæl
deren kan imidlertid være blevet fyldt op senere. Hvis en sagkyndig
undersøgelse kunne fastslå, at huset er bygget før 1760, er der meget
stor sandsynlighed for, at Vestergade 41 er resterne af Wildes gård
34).

Opsynsmand og reglement
Der blev nu lavet et reglement for arbejdshuset35). Arbejdstiden
fastlagdes om vinteren til tiden fra 7-11 formiddag og 1-6 efter
middag. Om sommeren skulle arbejdstiden sættes op fra 9 til 12 ti
mer, fordelt på den måde, at man mødte kl. 5 morgen, og først for
lod huset kl. 7 aften. Afregningsdage for dem, der arbejdede i hjem
met, var onsdag og lørdag, mens de, der arbejdede i huset, kunne
afregne for et arbejde, når det var færdiggjort, og der var en inspek
tør til stede. Der skulle være forbud mod skælden og larmen i huset,
samt opsætsighed mod inspektørerne.
I det hele taget bærer instruksen præg af, at man har frygtet, at
der skulle blive en dårlig tone på arbejdspladsen. Der var forbud
mod at bande. Overtrædelse af dette forbud straffedes med hug og
i gentagelsestilfælde med arrestophold på vand og brød. Ligeledes
skulle man ikke ustraffet unddrage sig tilstedeværelse fra den gode
stund, hvor opsynsmanden, Rasmus Bude, læste bønnen.
Det var naturligvis forbudt at stjæle af råvarerne, og man skulle
lave sit arbejde ordentligt. Hvis sygdom bandt en til sengen, skulle
der meldes forfald, og lemmerne blev gjort ansvarlige for, at de havde
arbejde, de forstod sig på.
Endelig blev der udstedt totalforbud mod alkohol- og tobaksny
delse. Med Rasmus Bude blev der indgået en kontrakt36). Han
skulle holde opsyn med virksomheden i almindelighed og føre regn
skab over indkøb til huset og lønafregninger. Han skulle kontrollere,
at lemmerne havde et arbejde, de kunne bestride, og at de var sam
vittighedsfulde i deres omgang med arbejdsredskaber og råvarer. Ska
der på redskaberne skulle Bude melde til den vagthavende inspektør.
Opsynsmanden skulle holde bøn med lemmerne, både når de
kom, og når de gik, og han skulle kontrollere, at forbudet mod de to
nævnte nydelsesmidler blev overholdt. Især tobaksrygningen var
farlig på grund af brandrisikoen.
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Bude blev pålagt at føre regnskab med, om lemmerne var forsøm
melige eller særlig flittige. De første skulle straffes, de sidste beløn
nes. Endvidere skulle han føre på liste dem, der blev grebet i betleri.
I løn skulle han modtage 3 mark om ugen, og en lønforhøjelse stil
ledes ham i udsigt, hvis han røgtede sit hverv tilfredsstillende.
Da det kunne forudses, at han ikke ville være nogen populær per
son i huset, lovede inspektørerne ham beskyttelse.
Indretning af arbejdshuset og etablering af virksomheden
I tidsrummet mellem april måned, da planen blev godkendt og
10. juli, da arbejdshuset begyndte sin virksomhed, indrettede man
Wildes gård efter formålet. På loftet lavede man fire kamre til op
bevaring af råmaterialer, og en ny trappe med rækværk blev sat
op37). Glarmesteren satte ruder i, og murermesteren kalkede, hvor
det var nødvendigt.
Arbejdsredskaberne blev for en stor dels vedkommende indkøbt
hos rokkedrejeren. Der blev indkøbt 12 små rokke, seks skotrokke og
to spolerokke38). Endvidere indkøbtes forskelligt tilbehør til rokkene
og forskellige mindre redskaber til behandling af råulden, f. eks.
kradsere og karter.
Klædevæveren rejste til København for at besørge de første rå
vareindkøb. Hovedformålet med rejsen var indkøb af uld, og han
vendte tilbage med mecklenborgsk uld for ca. 100 rigsdaler og færøsk
uld for ca. 18 rigsdaler. Senere købtes en del uld i småportioner i
Århus’ omegn. En af fattiginspektørerne tog sig af indkøb af hør,
og han anvendte ca. 75 rigsdaler.
Udover disse store udgifter kom der en mængde små. Man måtte
have blækhus og protokoller, uldsække og vægtskål med tilbehør.
Desuden skulle der bruges hængelåse, og en nøgle til arrestkælderen
anskaffedes også.
Byens tambour skulle ved trommeslagningstur rundt i byen for
kynde nyordningen, for hvilket han beregnede sig 1 mark og 8 skil
ling. Belysningsproblemet klaredes ved indkøb af fire hængelamper,
og med henblik på husets opvarmning måtte man anskaffe to læs
tørv og leje en vindovn. Huslejen blev betalt til Wilde med 12 rigs
daler for det første år39).
Med supplerende råvareindkøb og småindkøb af redskaber i årets
løb beløb første års udgifter sig til i alt 1.217 rigsdaler 5 mark og
9 skilling.
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Træk fra arbejdshusets økonomi
Arbejdshuset var i drift fra 10/7 1758 til 29/1 1763. Økonomisk set
blev resultatet en absolut fiasko.
Kassebogen bringer en fortegnelse over den samlede produktion
i huset i de 5 år, det bestod. Produktionsresultatet kan opstilles på
følgende måde:
Ryer40) .................
Multummer ..........
Hestedækkener . . . .

i. år
18
6
36

2. år
57
8
27

4. år

3- år
78
11
16

32
8
11

5- år
28
14
10

i alt

224
48
100

Disse ting forlod altså Wildes væv, men derudover afhændedes
også råvarer klar til vævning og en del linnedvarer, som havde været
sendt til forarbejdning hos linnedvæveren på Broberg41). Det bør
tilføjes, at man i 1760 lavede et rude-mønstret gulvtøj til grev Scheel,
og jævnt fordelt over perioden fremstilledes 10 stykker klæde.
Efter nedlæggelsen af huset i januar 1763 blev der lavet en gene
ralbalance over økonomien, og det fremgår heraf, at totalomsætnin
gen var 5.581 rigsdaler 1 mark og 6 skilling. De enkelte år var om
sætningen :
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

1758-10/7
1759-10/7
1760-10/7
1761-10/7
1762-29/1

1759..............
1760..............
1761 ..............
1762..............
1763..............

2.103
1.048
1.186
938
779

rd.
rd.
rd.
rd.
rd.

5
3
o
3
4

mk. 6V2 sk.
mk. 5V2 sk.
mk. 6
sk.
mk. 15
sk.
mk. 10
sk.

Den store omsætning for det første år skyldes, at både indretnings
udgifter og de første store råvareindkøb figurerer på udgiftssiden.
Tallene må tages med et vist forbehold, idet der er foretaget efterposteringer fra foregående år ved flere lejligheder. For en ordens
skyld skal det tilføjes, at der i mine beregninger findes en fejl på
3 rigsdaler i forhold til bogen. Denne fejl må antagelig bero på en
fejllæsning af et utydeligt tal.
i.
2.
3.
4.
5.

år...................
år...................
år...................
år...................
år...................

i alt ...................

-4- 1.746 rd. 4 mk.
-4- 166 rd. 4 mk.
+
169 rd. 4 mk.
-4397 rd. 4 mk.
+
305 rd. 2 mk.

2V2
1V2
2
11
1

4- 1.836 rd. o mk. 12

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk. = pr. saldo 29/1 1763

Hertil lægges 4 rigsdaler for at få det rette resultat, som det er
anført i balancen som salderingsbeløb.
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Driftsregnskabet kan opstilles på følgende måde:
Udgifter
i. år
2. år
3- år
Linnedvæveren .
29.3.6
2.5- 8
34-I-I5
Farveren ..........
220.3.14
79-2.0
159-5- 6
Ugentlig udgift . 577.0.7V2 466.4. 6V2 368.1.10
Diverse ............
200.0.0
Råvarer og omk. 1217-5-9
424-3- 4
387-5- 8

4. år

69.1.10
339-4- 3
529-4- 2

5- år

Ialt

98.1. 4
135-3-15
54.0. 0
186.3. 6

65- 9-29
625.12.34
1885.12.42
254. 0. 0
2743.20.29
5582. i. 6

Indtægter
Salg af ryer . . .
Salg af mult. . . .
Salg af hested. .
Hørvarer og div.
Klæde ...............
Beholdning ....
Pr. saldo ..........

175-3-6
68.2.4
53-4-4
59-3-6

519-4- 9
85-3-I4
54.0. 0
222.4.11

774.1.10
133-2- 6
25-0- 4
I55-5-I5
97-2. 3

345-3-IO
100.1.13
20.5. 0
20.2. 6
53-4- 7

315-2- 9
176.4. 8
20.0. 0
16.5.12
141.0. 3
109.3.10
1839.0.12

2128.13.44
562.12.45
172. 9- 8
472.I9-5O
291- 6.13
109. 3.10
1839. 0.12
5585- i- 6

Underskuddet modsvaredes på følgende måde:

a) legater
Rådmand Niels Laursens legat............................................
Mad. Anna Blad H. Borres legat.......................................
Fru Pankes donation............................................................

212 rd. 3 mk. o sk.
450 rd.
o mk. osk.
150 rd.
o mk. osk.

812 rd. 3 mk. o sk.
(disse beløb indgik allerede det andet år i husets drift)

b) lagerbeholdning

1026 rd. 3 mk. 12 sk.

1839 rd. o mk. 12 sk.

Lagerets regnskabsmæssige værdi var 1437.5.1, hvorfor der i ny
regning kunne føres 411.1.5 som aktiv. Lageret eksisterede imidlertid
kun på papiret, idet man aldrig havde regnet med svind eller tab.
Den reelle lagerværdi var 109.3.10, °g
denne sum var medregnet
før salderingen, kunne de 1026.3.12 beregnes som tab.
I en fodnote til sidste årsbalance anføres det noget mistrøstigt om
en del af lageret, at det ikke kan anslås til nogen pris, da ingen vil
afgive bud på det, »og det duer icke til strømper, hatte og deslige«.
Noget anført garn i beholdningen »vil icke faa bedre skiebne«.
Nogen kalkulation over omkostninger og fortjeneste ved fremstil
ling af enheder er det ikke muligt at opstille. Det fremgår nemlig
ikke, hvor meget Wilde skulle have efter Viborgs takst, hvor mange
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Det første årsregnskab i arbejdshusets kassebog. Som det ses var salget yderst
beskedent; en sammentælling viser kun 358 rd. o mk. 1 sk. Resten af indtægts
siden udgjordes af lagerbeholdninger af såvel forarbejdede som uforarbejdede
varer.

arbejdere, der var beskæftiget, eller hvor stor arbejdslønnen var for
de fattige.
Som det ses i driftsregnskabet sank den ugentlige udgift år for år.
I denne post er includeret de fattiges løn, Wildes og opsynsmandens.
Eksperimentet med et arbejdshus var mislykket. Allerede i foråret
1762 havde inspektørerne forsøgt at få byens købmænd til at over
tage virksomheden, men det lykkedes ikke42). Da stiftsrevisoren i
1794 savnede nogle legater i fattigregnskabet, svarede inspektørerne,
at en del var anvendt til at dække underskuddet i det forhenværende
og mislykkede arbejdshus43). At problemerne med de fattige sta
digvæk bestod, viser den omstændighed, at man ved nytårstid 1787
indviede en spindeskole med tvangsindskrivning af betiende børn.
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NOTER OG HENVISNINGER
Forkortelser:
I. H. i = Industriens Historie i Danmark, bind I, 1943, ved Aksel E. Christen
sen.
I. H. 2 = Industriens Historie i Danmark, bind II, 1943, ved J. O. Bro Jør
gensen.
Ä. g. T. 2 = Århus gennem tiderne, bind II, 1940, afsnit: Omsorgen for de
fattige, af Hans Sejerholt.
i. I. H. i, s. 14.
2. Politikens Danmarkshistorie, bind
VII, 1964, ved Svend Ellehøj, s.
227.
3. I. H. i, s. 12.
4. I. H. i, s. 99.
5. I. H. 2, s. ii2.
6. I. H. i, s. 39.
7. I. H. i, s. 41.
8. I. H. i, s. 44.
9. I. H. i, s. 74.
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kommende staden og stiftet Aar
hus, bind II, 22/12 1632.
ii. I. H. i, s. 85.
12. I. H. i, s. 86.
13. I. H. i, s. 104.
14. I. H. i, s. 213, I 19. århundrede
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tugt- rasp og forbedringshuset.
15. Se f. eks. I. H. 1, s. 131.
16. Å. g. T., 2, s. 346 (afsnittet af
H. Sejerholt: Omsorgen for de
fattige).
17. Ä. g. T. 2, s. 349.
18. Å. g. T. 2, s. 347.
19. Å. g. T. 2, s. 354.
20. Chronologisk Register over de
kongelige Forordninger og åbne
Breve v/ J. H. Schou, bd. 16991730, s. 214.
21. Å. g. T. 2, s. 352.
22. Å. g. T. 2, s. 359.
23. Å. g. T. 2, s. 360.
24. Om denne institution af Johan
Hvidtfeldt: Viborg Tugthus i
1700-årene, Århus 1950.

25. I. H. 2, s. 222.
26. Kopi i Cassebogen for Manu
fakturhuset i Aarhuus. Århus bys
arkiv.
27. Personalhistoriske, statistiske og
genealogiske bidrag til en almin
delig dansk præstehistorie ved
S. V. Wiberg, Odense 1870, for
tæller om Pingell: født 1720, død
1782. Udnævnt til sognepræst ved
Vor Frue Kirke 19/9 1755. Flyt
tede til Odense i begyndelsen af
6o’erne.
Kartotek over embeds- og bestillingsmænd i Århus (på Erhvervs
arkivet) beretter om Fellumb, at
han var rådmand 1734-69. Sam
me om Hygom, at han var bi
skop i Århus fra 1738 til sin død
1764, og om Levetzau, at han
var stiftamtmand 1752-58. 1758
udnævntes han til gehejmeråd.
Sabroe og Mortensen har anta
gelig været fremtrædende borge
re, udnævnt til fattiginspektører.
Som et kuriosum kan det nævnes,
at både Pingell og Fellumb se
nere fradømtes deres embeder
som sognepræst og rådmand.
28. Multum er tætvævet, groft stof,
oftest hvidt. (Salmonsens Lexi
kon).
29. Kopi i Cassebogen.
30. Taksterne afskrevet i Cassebogen.
31. Kopi i Cassebogen.
32. Kopi i Cassebogen.
33. Århus bys arkiv.
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34. For fuldstændighedens skyld skal
det anføres, at hvor det har væ
ret muligt i denne undersøgelse,
er der anvendt forskelligt kon
trolmateriale. Det er imidlertid
udeladt her af hensyn til over
skueligheden.
35. Kopi i Gassebogen.
36. Kopi i Gassebogen.
37. Cassebogen, fol. 15 & 16.
38. H. P. Hansen skriver i sin bog
»Spind og bind«, København
1947, s. 37, at skotrokken var
billigere og lettere at fremstille
end træderokken, hvorfor den var

39.
40.
41.
42.
43.
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meget anvendt i vore straffean
stalter. Skotrokkehjulet drejes
med hånden.
Iflg. kontrakten skulle Wilde kun
have 10 rigsdaler.
Kulørte uldne tæpper.
Nu Frederiksgade.
A. g. T. 2, s. 367.
A. g. T. 2, s. 368.
Alle oplysninger om arbejdshusets økonomi er hentet i Gasse
bogen for Manufakturhuset i
Aarhuus. 1 Rigsdaler = 6 mark
å 16 skilling.

Silkeborg-erindringer fra århundredets
begyndelse
Af Johan H. Baunvig
Har man haft sin barndom i Silkeborg i begyndelsen af århundre
det, kan meget af det, man oplevede i disse år, nu fæstnes som midtjydske folkelivsbilleder af lokalhistorisk interesse.
Efter 1914 begyndte en ny tidsånd at gøre sig gældende, de rolige
og stabile førkrigstidsår blev afløst af den hektiske gullaschtid, og
den gamle tidsånd og den gamle livsform vendte aldrig tilbage.
Hævdvundne skikke ændredes eller forsvandt fuldstændigt, og også
den måde, folk morede sig på, blev en anden. Den umiddelbare
livsglæde turde ligesom ikke mere udfolde sig, og folkeligheden blev
fortrængt af en mere forbeholden indstilling.
Silkeborgs gamle stormarkeder, hvoraf septembermarkedet var det
største og mest tillokkende, ændrede også karakter for til sidst helt
at tabe deres betydning både som handelsmarkeder og folkelige fe
ster. Men da de i sin tid var virkelige begivenheder såvel for byens
borgere som for omegnens beboere, skal de her skildres på grundlag
af en Silkeborg-drengs erindringer:
Da det som sagt var festlige dage, så man hen til dem uger i for
vejen, og aftenen før dagen oprandt, lagde man sin vej omkring
torvet, hvor der allerede tømredes på fuld kraft. Man byggede i sin
fantasi videre på disse rektangler og trekanter, der tegnede sig mod
den matblå aftenhimmel og først ville få mening og sammenhæng
den følgende dag.
Desværre måtte man tilbringe formiddagen i skolen, hvis man
da ikke var så heldig, at markedet faldt sammen med Christian X’s
fødselsdag den 26. september. Det gjaldt derfor om at sætte middags
maden til livs i en fart og sikre sig den markedsgave, der tilkom én
ifølge hævdvunden skik - som regel 5 øre, der ganske vist ikke satte
én i stand til at se, hvad der forevistes i gøgler-teltene, men som
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September, torv og trængsel - men barndommens mangfoldige marked er det
alligevel ikke. Regattafesten i 1922 giver dog sceneriet meget godt.
Fra Silkeborg i Billeder gennem 100 Aar, 1946.

i øvrigt forslog ganske godt til beskedne indkøb af rødstribede bismarcksklumper, glinsende lakridsbånd og nedfalden frugt.
På Søndergade og Vestergade var der blinde violinspillere og
krigsinvalider fra ’64, der vred pivfalske jammertoner ud af deres
lirekasser, og allerede her var der voldsom trængsel af markedsgæster,
mest landboere, der i dagens anledning havde overladt pasningen
af heste og køer til aftægtsmænd eller umyndige børn.
Tæt ved Søndergades hjørne stod et mægtigt honningkagetelt.
Det var rejst i nattens løb som Aladdins palads på Ispahans torv.
Og det var ikke frit for, at der var noget østerlandsk over det.
Dets tag og teltvægge var af rødstribet sejldug, og mange sommer
dages sol havde afbleget striberne og forlenet dem med den samme
lyserøde sarthed som visse asters og et vist bomuldsstof, der i sin
tid blev anvendt til dynebetræk.
Dets vældige disk var bygget op i etager som en pompøs trappe,
og hvert trin bugnede af det fristende bagværk: blodrøde honning
kagehjerter og brune kagemænd, der smilede med deres sukker-
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munde, bastante oversukrede »brosten« og bundter af almindelige
honningkager med beduinbrun lød.
På toppen af denne trappe tronede indehaveren som en sultan.
Han var så højt hævet over folket, der flokkedes om »tronen«s fod,
at han måtte række én de ønskede lækkerier på en langskaftet skovl
med et skinnende messingblad - hvis det da ikke var af det pureste
guld. På skovlbladet lagde man så sine småpenge med en følelse af
at betale en skat til en ophøjet suveræn.
Torvet var forvandlet til en broget, støjende og overbefolket basar;
thi ikke alene falbød egnens bønder deres fjerkræ og frugter, men
mange af byens småhandlende havde lejet en stadeplads og opslået
en bod: legetøjshandlere og kurvemagere, børstenbindere og isen
kræmmere samt folk, der handlede med galanterivarer og nips. Der
var hovedgader og sidegader i denne interimistiske teltby, og bagved
- skråt over for kirken - beslaglagde gøglet en anselig plads.
Det var med skam at melde her, man søgte hen for at fryde sig
ved synet af de farvestrålende gøglertelte og de rigt udsmykkede kar
ruseller, der lignede kunstfærdige spilledåser eller graciøse rokokkobonboniérer af saksisk porcelæn.
Med en blanding af nyfigenhed og let ængstelse betragtede man
de brogede gøglere, der efter sigende skulle være farlige og vidtløftige
folk, samt disse let påklædte kvinder, der uden skam viste sig uden
for teltene og virkede fængslende, fordi man vidste om dem, at hvor
godt de end så ud, var de sorte engle, håbløst fortabte, der stod i
syndens sold. Og her så man dem altså lyslevende for sine øjne. Den
personificerede lastefuldhed på nært hold.
Man så også gøglernes konge, den navnkundige »professor«
Labri, der startede slagordet »frikadellens flugt over plankeværket«,
og som forøvrigt med sin fænomenale tungefærdighed gjorde mere
ud af den forhåndsreklame, der skulle lokke folk ind i teltet, end af
selve forestillingen, der som regel kun bød på nogle få velkendte
tricks. »Og så klapper vi allesammen!« opfordrede han med char
merende frækhed, når underholdningen var forbi. Ja, det lykkedes
jo nu og da at slippe indenfor i teltene ved hjælp af en pengestærk
velynders pung. Det var en fætter fra et nærliggende landsogn, og
for ham, der oppebar løn, var en femøre det rene ingenting, en
femogtyveøre var en klatskilling, og ved slige lejligheder som stor
markeder tog han ikke i betænkning at belaste sin forlystelseskonto
med to, tre kroner.
Vi blev stillet ansigt til ansigt med kalve med to hoveder, damer
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uden underkrop og kæmpekvinder med lår som velfyldte melsække.
Endvidere slangetæmmersker, der bar deres morfinslørede kæledyr
som en boa omkring halsen, martialske sabelslugere og tatoverede
kvinder, der ligesom Regnar Lodbrogs hustru var nøgne og dog på
klædte i arabeskernes sindrige net.
Desuden aflagde vi besøg i skydeteltene, betragtede panoramaer
gennem små kikhuller og prøvede lykkehjulet, der skænkede rige ga
ver til de få udvalgte, der desværre aldrig var os.
Efterhånden, som dagen skred frem, tiltog larmen og trængslen.
Konkurrrencen er aldrig mere åbenlys og pågående end blandt gøg
lere. - Det er denne vej, mine herskaber! Hold Dem ikke tilbage!
Alle tiders største og mest omtalte sensation! ... En solgylden trompetfanfare svinger sig forhåbningsfuld op mod det blå, men bliver
brutalt overdøvet af tubaer og basuner fra et konkurrerende telt.
Gong-gonger kæmper imod malmklokker og stortrommer. Altsam
men på baggrund af karrusellernes monotont durende musik.
Også markedsgæsterne kom der mere fut i.
Karle, der havde aflagt besøg i de små kælderbeværtninger, flok
kedes om »kraftprøven«. Fo’r blyloddet til tops? Klemtede malm
klokken? Ja, ikke blot een gang, men fem, seks gange i træk! Man var
et mandfolk, en helt, og man så sig om efter kendinge, der kunne
sprede éns ry i det hjemlige sogn. Selv bondepigerne, der hidtil
havde indtaget en afventende og sky holdning, lagde større frimo
dighed for dagen. Der lød fnisen og små hvin.
Nu og da opstod en skærmydsel, der blev bilagt af sværvægtige
ordensbetjente med lynende læderhjælme. Var tilfældet alvorligt,
blev fredsforstyrrerne indsat på rådstuen, fulgt til dørs af en piftende
flok. Når mørket faldt på, blev karbidlamperne og gasblussene tændt.
Det tyndede stærkt ud blandt landboungdommen, der traditionstro
gik til markedsbal i »Lunden«; men til gengæld mødte byboerne
frem. Selv byens honoratiores med overlæge Axel Hansen i spidsen
morede sig med at gå »markedsgang«, og de første aftentimer var
ubetinget stormarkedets glansfulde kulmination.
Senere domineredes markedspladsen af en bramfri og forsoren ånd.
De toneangivende var yngre fabriksarbejdere og læredrenge, men
heller ikke handelskommiser og yngre kontorfolk holdt sig tilbage,
når lejlighed bød sig til at bombardere en smuk pige med konfetti
eller kilde hende på hals og kinder med en af de små fjerkoste, der
blev forhandlet til samme brug.
Desværre måtte man selv bryde op midt i det bedste for at nå
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hjem til borgerlig sengetid, men længe lå man vågen og lyttede til
de uvante lyde: karrusellernes fjerne duren, de dæmpede råb og de
små skrømtede hvin.
Den næste dag lignede torvet sig selv, og det hele kunne for så
vidt have været en broget østerlandsk drøm, hvis ikke de toppede
brosten havde været dækket med et fint lag af konfetti, og hvis
ikke seks, syv karruselheste havde været opstaldet ved kirkepladsens
stakit. Men her stod de - med skrammer af støvlehæle, med stivnede
pandelokker og tomt stirrende øjne. Håndgribelige beviser på en
virkelighed, der ikke tålte hverdagens profane lys.

»Lunden« og den gamle danse pavillon
Det gamle sommer-etablissement »Lunden«, der nu er indrettet som
danserestaurant, med tidssvarende parkeringsplads, var i århundre
dets begyndelse mere beskedent og langt mere idyllisk.
Begrebet lund må vel udlægges som et mindre landskab med
spredte træer, og det var vel først og fremmest følelsen af, at man
befandt sig i en intim og frisk grønhed, en næsten uberørt natur,
der bevirkede idyllen. Dertil kom, at den toetages veranda, der
omsluttede de indvendige lokaler, var dækket af sprælske vildvins
ranker, der snoede sig helt op til taget og hang ud over de åbne vin
duer.
Over bordene udenfor udbredte bøgetræerne deres løvtag, og mod
nord kunne man se ned over skråningen mod Langsø og helt over
til Oddens kuplede skovkant på den modsatte side. I dagslyset dan
sede solpletterne på det gruslagte jordsmon, når det grønne eller
brogede bladhang bevægede sig, og om aftenen krydsede flagermus
og oldenborrer, som der dengang var mange af, ud og ind mellem
løvkronerne for derefter at forsvinde i dunkelheden mellem de fjerne
træer.
Og her sad man så med stiv stråhat og en rose i knaphullet og
nød sin limonsquash eller sin romtoddy til 35 øre, betjent af lokale
lejetjenere, der ingen nedladenhed lagde for dagen, men udtrykte
deres taknemlighed for 10 øre i drikkepenge på en kop kaffe med
brød.
Den daglige underholdning blev leveret af et mindre ensemble,
der bestod af en violinspiller og en pianist, nu og da suppleret med
en cellist. Klaveret stod inde på verandaen, og musikerne optrådte
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»Lunden« få år før århundredskiftet. Pavillonens anden etage må være ret ny,
for den ses ikke på et foto taget fra nogenlunde samme sted omkring 1880.
Foran slikker borgerskabet solskin — tilsyneladende uden at nyde noget. Et par
unge damer er netop kommet i en enspænder for at slutte sig til kredsen.
Fra Silkeborg i Billeder gennem 100 Aar, 1946.

i kjole og hvidt og havde efter tidens skik et kulørt silkelommetør
klæde stukket koket ned ved vesten. Det var jo dengang, moderne
var mere galante og naive, da en fin dame bar fjerboa og en halv
udstoppet fasan på hatten. Musikprogrammerne bestod af operaud
tog og lettere underholdningsmusik, og tonerne lød vidt omkring
uden indblanding af støjende motorer.
Nu og da blev der engageret en sanger. Det var jo hverken Gigli
eller Shaljapin, men nogle husker måske endnu navne som Hakon
Dons, operasanger Hans Pedersen og Jørgen Vasa.
Ofte blev de engageret i forbindelse med de kommunale koncer
ter onsdag aften, hvor det lokale orkester spillede. Der var en egen
sorgløs og poetisk stemning over disse aftener, når den sidste sol
rødme hvilede over den fjerne skovrand, og gaslygterne gød watteauagtigt sølvlys over de tætløvede bøgetræer og fik dem til at ligne
naturalistiske kulisser. Og når så sangeren oplod sin røst, åbnedes
for alvor poesiens verden, for slet ikke at tale om den romantiske
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affekt, når trompetisten (skomager Sørensen) gik ned i skoven og lod
sine ekkoer af orkestrets temaer genlyde fra det fjerne.
De kommunale koncerter havde da også deres trofaste publikum,
der bifaldt sangerne og nikkede taktfast til valse og potpourrier. Or
kestret hævdede sig smukt blandt datidens provins-orkestre. Dets
medlemmer var alle bosiddende i byen eller oplandet, hvor de havde
deres egentlige erhverv, og deres myndige leder gennem en lang år
række var kammerassesor Mogensen, der til daglig fungerede på
dommerkontoret. Efter ham overgik dirigent-værdigheden til hans
søn, fotograf Gunnar Mogensen, der afløstes af organist Sand Lau
ritsen, som igen blev efterfulgt af musiklærer og pianostemmer Thor
vald Rasmussen, der røgtede hvervet, indtil en ny epoke blev ind
ledet med Johannes Jensen som dirigent.
Når der var dyrskue, grundlovsfest eller fugleskydning, medvirkede
orkestret ligeledes, og på de store markedsdage spillede det også til
den offentlige dans i den gamle pavillon.
Den lå i et afsides hjørne mellem anlægget og Langsø og var
sandheden tro ikke andet end et stort, kvadratisk træskur med en
musik-ballustrade og træbænke langs væggene, men når man tænker
på det, der er foregået derinde, må man trods alt erkende, at den
var et tilholdssted for livsglæde og romantik.
Selv om den var rummelig, var den som regel overfyldt på disse
markedsdage. Kvieøjede bondepiger i blomstret musselin og svedige
karle i solidt søndagstøj lagde alle kræfter i dansen, så man uvil
kårligt fik indtryk af, at fornøjelsen stod i ligefremt forhold til kraft
udfoldelsen. De var svimle i blikket, lyksaliggjort af deres eget blods
sang og tabt for omverdenen. De var hvirvlende kloder, der nu og
da stødte sammen med andre kloder, uden at de af den grund blev
slynget nævneværdigt ud af deres bane. Uden om dem hvirvlede en
stjernetåge af støvpartikler i en atmosfære af uddunstninger og to
baksrøg.
Nu og da skilte et par sig ud af hvirvlen og forlod balsalen. De
gik tæt omslyngede og drog sig længere og længere ind i dunkel
heden mellem træerne. Til sidst sås kun pigens lyse musselinskjole,
indtil også den udviskedes af skyggerne og forsvandt. Langt hen på
natten kunne man se de sidste efternølere køre hjem på deres cykler.
Deres balstads var krøllet. Men de var en oplevelse rigere. En ople
velse, der engang ville stråle og glimte på erindringernes perlesnor.
Een gang om året - ved skydelaugets bal - holdt den borgerlige
anstand og etikette sit indtog i salen. Årets fuglekonge, der bar det
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grønne skærf med de glimtende sølvplader, der var tegnet på hans
værdighed, førte ballet op. Kammerassessor Mogensen ledede med
jovial myndighed sine musikere fra sit høje stade bag ballustradens
udskårne lyre, og oprømte skydebrodre søgte at overgå hveranden i
chevaleresk optræden og galant konversation. Bagefter fulgte man
fuglekongen hjem gennem de stille gader. Der var stearinlys i vin
duerne; thi fugleskydningen var hele byens fest.
Mellem disse festdage med deres larmende lystighed henlå pavil
lonen med lukkede skodder. Af nysgerrighed sneg man sig derind for
at undersøge, om der endnu hvilede en efterklang af festerne i det
tomme rum. Og det var virkelig, som om salen var besjælet, som om
festdeltagerne var usynligt til stede, og som de sidste toner endnu
dvælede under det dunkle loft. Støvet, der havde hvirvlet som en
stjernetåge, havde lagt sig til hvile på bænke og gulvbrædder, og
bag ved ballustraden med den udskårne lyre stod fem melankolske
ølflasker, som spillemændene havde tømt. Udenfor skinnede solen;
men her inde færdedes skyggerne. Her inde levede det henfarne sit
lønlige liv.

Flyveugen i Silkeborg
I sommeren 1911 blev der i Silkeborg arrangeret en flyveuge med
den berømte franske flyver Gabriel Paulain.
Få år i forvejen - i 1903 - var det første forsøg med motordrevet
aeroplan blevet foretaget i Amerika af brødrene Wright. I 1905 byg
gede den danske opfinder J. C. Ellehammer en flyvemaskine med
selvkonstrueret motor, og i 1908 deltog han i et flyvestævne i Kiel,
hvor han vandt førsteprisen for en flyvning, der kun varede et minut.
Han var den eneste deltager, der overhovedet opnåede at komme på
vingerne. I 1910 opnåede Robert Svendsen - den første flyver med
dansk certifikat - internationalt ry for en flyvning fra København
til Malmø, og der var selvsagt stor forhåndsinteresse for Paulains
flyvninger i Silkeborg.
De skulle finde sted i ugen fra den 18. til den 25. juni, og der
blev nedsat en komité, der skulle tilrettelægge de forskellige arran
gementer. Den bestod af birkedommer le Maire, justitsråd Ose. Lund
og fabrikant Hammer, der senere, da arrangementerne stod for
døren, blev suppleret med redaktør Sophus Sørensen, redaktør Jac.
Christensen, købmand Carl Sørensen, cigarhandler Lundkvist, bank
direktør Reimer og købmand Klindt.
En del af flyvningerne skulle startes fra Ludvigslyst, hvor der var
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Selvom vejrguderne også i sommeren 1911 - som så ofte før og siden - var i
drillehjørnet, og selv om flyvning dengang netop i høj grad var afhængig af
vejret, er det store arrangement såmænd nok også blevet en økonomisk succes
---- hvis da ellers de fleste af de mange tusinde tilskuere løste billet. Man
gjorde i øvrigt en del ud af propagandaen, som her hvor man har annonce i
Århusavisen »Demokraten«.

anlagt en flyveplads, og andre fra Færgebakken, der dengang var
en flad græsmark, der egnede sig udmærket til formålet. Fra Lud
vigslyst skulle der flyves i tidsrummet mellem 5 og 9 aften og fra
Færgebakken mellem 6 og 9.
Skønt vejret var upålideligt, kunne arrangørerne allerede på den
første flyvedag glæde sig over stor tilstrømning - ikke alene fra byen
og oplandet, men også fra andre byer, og allerede ved 4-tiden flok
kedes forventningsfulde skarer omkring flyvepladsen ved Ludvigs
lyst, hvor Trikoloren vajede side om side med de danske flag.
Foreløbig måtte man dog nøjes med at nyde udsigten og lytte til
kammerassessor Mogensens orkester. Vindstyrken blev nemlig an
slået til 10 å 20 meter, og under disse omstændigheder var flyvningen
en betænkelig sag.
Bedre blev det ikke i de følgende par timer, og først ved 6-tiden,
da maskinen blev trukket ud af hangaren, så det ud til, at Paulain
havde overvundet sine betænkeligheder og besluttet at gøre et for
søg. Han besteg førersædet og startede motoren, mens fem, seks
brand- og politimænd holdt igen på maskinens hale. Propellen snur
rede rundt, og med undren betragtede tilskuerne dens svimlende hast.
Men mere blev det heller ikke til i denne omgang, thi straks efter
steg Paulain igen ned fra førersædet, og det hjalp ikke, at orke
stret intonerede »Flyv fugl, flyv!«
Efter endnu en ventetid meddelte aerodromens direktør, at flyv
ningen måtte opgives; thi selv om det muligvis var godt vejr 200
meter over jorden, var det forbundet med store vanskeligheder at
komme derop, og kun selvmordskandidater ville indlade sig på et
sådant forsøg.
Den følgende dag skulle Paulain flyve til Færgebakken; men da
det stadig afhang af vejret, besluttede komiteen at holde publikum
underrettet om udsigterne ved hjælp af signalflag. Hvis der ingen
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flyvning kunne ventes, ville der blive hejst sorte flag forskellige ste
der i byen, og hvis flagene igen blev strøget, kunne man gøre sig håb
om, at flyvningen ville finde sted.
KL 5 var det endnu ikke rigtigt flyvevejr, og komiteen besluttede
i samråd med Paulain at hejse de sorte flag. Men allerede kl. 6
blev de strøget igen, og straks efter begyndte en sand folkevandring
til Færgebakken. Ca. 5000 mennesker var på benene. Gårdsdagens
skuffelser havde ikke formået at slå humøret ned.
Paulain lod imidlertid vente på sig. Klokken blev otte, og han
kom ikke. Den blev halv ni, og stadig ingen Paulain! Men endelig,
kl. godt halv ni, indløb den sidste bulletin fra Ludvigslyst: Paulain
flyver! Han kan være i Silkeborg om kort tid!
Det var en ejendommelig stemning, der opstod, da meddelelsen
spredtes. Kun få af de tilstedeværende havde set en flyvemaskine i
luften, og det er ingen overdrivelse, at forventningen om det fore
stående gjorde forsamlingen næsten højtidelig stemt. Alle spejdede
agtpågivent mod den sydlige horisont, hvor maskinens tilsynekomst
kunne ventes, og et brus af undren og begejstring gik gennem men
neskemængden, da flyvemaskinen, der ikke synte større end en ol
denborre, dukkede op over bakkedragene og nærmede sig med stærk
fart. Den satte kursen direkte mod Færgebakken, og idet den fløj
hen over hovederne på mængden, blev den hilst med håndklap og
vinken og høje hurraråb. Straks efter styrtede publikum hen mod
indhegningen for at se landingen, der forløb glat. Journalister og
komitémedlemmer ilede til for at lynønske den smilende Paulain.
Fra flyvemaskinen smeldede det danske splitflag.
Efter få minutters forløb foretog Paulain en rundflyvning i ca.
50 meters højde og derefter en højdeflyvning. I retning af Resenbro
hævede han sig til en højde af ca. 400 meter, hvorefter han svævede
ind over Gødvad for derpå at sætte kursen mod vest. Mens flyvema
skinen tegnede sig mod den rødlige aftenhimmel, faldt der igen
en andagtsfuld stilhed over tilskuerne. Man oplevede to undere: natu
rens storladne skuespil og teknikkens vældige triumf.
Efter landingen blev Paulain omringet af komitémedlemmer og
andre fremtrædende personer, der til Marseillaisens toner ledsagede
ham til et af teltene, mens tilskuerne endnu en gang råbte hurra.
Næste aftens flyvning blev knap så vellykket. Vejret var ugun
stigt, men alligevel vovede Paulain et forsøg. I en højde af 20-30
meter foretog han en rundflyvning. Maskinen blev flere gange vippet
af kastevinde, og det gyste i tilskuerne, da man så, hvordan han ude

172

Silkeborg-erindringer fra århundredets begyndelse

over Søholt blev trykket ned af stærke vindstød flere gange i træk.
Opvisningen sluttede med en rundflyvning på tre minutter.
De følgende aftener måtte flyvningen opgives på grund af ugun
stigt vejr, og først St. Hansaften besluttede Paulain at starte fra

Den kække Gabriel Poulain
som Demokratens tegner
Jens Ravnholm så ham.

Færgebakken kl. 6. Der blev ved den lejlighed indgået et vædde
mål, der gik ud på, at Paulain skulle være i Ludvigslyst, inden fa
brikant Hammer nåede dertil i sin motorbåd. Paulain vandt vædde
målet, skønt han fløj vild undervejs og måtte foretage en landing,
der sinkede ham en halv time.
Fra Ludvigslyst foretog han en vellykket flyvning, ved hvilken han
gik op i en højde af 3 - 400 meter. Han forsøgte også at flyve rundt
om Himmelbjerget i håb om at vinde en flot sølvpokal, som komi
teen havde udsat som belønning for en sådan bedrift. Det lykkedes
ham imidlertid ikke, og han måtte vende tilbage til Frankrig uden
pokalen.
Senere besluttede komiteen at overdrage pokalen til byrådet til
anvendelse ved en passende lejlighed, f. eks. en sportsfest. Men by
rådet har - så vidt vides - aldrig fundet en sådan lejlighed, og den
smukke pokal, der er prydet med en indgravering af Himmelbjerget
og Juelsø med »Hjejlen«, står rimeligvis stadig på borgmesterens
kontor til minde om den historiske uge.

Øm Klosters grundlæggelse og dets forhold
o
til bisp Sven af Arhus
Af Sv. E. Green Pedersen
Indledning

Øm Klosters grundlæggelse har aldrig fra dansk side været gjort til
genstand for en moderne historisk undersøgelse baseret på den kilde
kritiske metode, som Kr. Erslev har hovedæren for at have indført
i Danmark. Fra tysk side har dr. G. von Buchwald i 1878 leveret
den eneste moderne kritiske undersøgelse, som findes, af selve grund
læggelseshistorien1). Fra dansk side findes derimod en række under
søgelser af andre sider af klosterets historie, som tangerer emnet;
det drejer sig bl. a. om undersøgelser af den strid, som Øm Kloster
ved 12-hundredtallets midte havde med bisp Tyge af Arhus. Fore
gangsmanden var her Henry Petersen, der skrev i 1870; hans arbejde
er dog metodisk set svagt2). Da Buchwald så voldsomt havde kriti
seret munkenes holdning overfor bisp Tyge, følte A. D. Jørgensen sig
kaldet til allerede året efter at føre et defensorat for dem3). Den
næste danske forsker, der ytrede sig, var professor dr. teol. Niels
Knud Andersen i 19394). Året før havde den svenske retshistoriker Erik Schalling dog også ydet sit bidrag til belysning af striden5).
Sluttelig har Niels Skyum-Nielsen i sin doktordisputats i 1963 skrevet
2 kapitler herom6). Endvidere er der grund til at nævne den udgrav
ning af klosterruinen, som arkitekt ved Nationalmuseet G. M. Smidt
foretog fra 1912 til 1941, efter at Historisk Samfund for Århus Stift
i 1911 havde påbegyndt købet af klostertomten7). Disse udgravnin
ger førte i øvrigt til, at dr. med. Kristen Isager påbegyndte nogle
i dag internationalt anerkendte medicinalhistoriske undersøgelser af
det skeletmateriale, som findes på klosterets kirkegårde8). Kr. Isager
har ud fra fundene ment at kunne påvise, at munkene til klosteret
havde knyttet et sygehus, hvor man gjorde brug af den samme ki
rurgi, som doceredes ved datidens førende italienske og franske læge
skoler, bl. a. skolen i Salerno. Foruden disse afhandlinger findes der
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en lang række artikler og bøger, der enten behandler et enkelt pro
blem af klosterets historie, eller som sætter det i en større sammen
hæng, eller som slet og ret giver en populær oversigt over dets
historie. Af alt dette er der her blot grund til at fremhæve Poul Ras
mussens undersøgelse af klosterets jordegods9).
Skønt Øm Kloster således har været genstand for mange forskeres
arbejde, er dette dog stedet til at nævne, hvor meget der er tilbage.
Der mangler bl. a. en undersøgelse af klosterets historie fra ca. 1270
til ca. 1500, en undersøgelse af klosterets forhold til cistercienserordenens generalkapitel i Frankrig10) og en undersøgelse af den bog
samling, som vi kender fra klosterets inventarium fra ca. 155411).
Endelig mangler der en sammenfattende kritisk oversigt over Øm
Klosters historie af samme art som den, der findes om det store
sjællandske cistercienserkloster i Sorø12). Det ville være en værdig
opgave for Historisk Samfund for Århus Stift, der på så rig vis har
bidraget til udforskningen af Øm Kloster, at udsende en sådan bog
i 1972, når det er 800 år siden gråmunkene slog sig ned i Øm. Hvis
denne lille artikel kan bidrage til det, vil den have båret god frugt
ligesom den håndfuld gråmunke, der i år for knapt 800 år siden
(1165) drog ud fra Vitskøl Kloster for i 1172 at grundlægge Øm Klo
ster.

I Øm-bogen
a. Overleveringen
Hovedkilden til Øm Klosters grundlæggelseshistorie er et middelal
derligt håndskrift, der i dag findes på Det kongelige Bibliotek, hvor
til det i 1938 kom fra Universitetsbiblioteket13). Hertil var det ble
vet skænket i 1731 af grev Christian Rantzau. M. Cl. Gertz har frem
sat den formodning, at Arild Huitfeldt har ejet bogen14), den skulle
i så fald være en slægtsarv i Rantzaus familie, der på moderens side
gik tilbage til Huitfeldt15). Imidlertid ses Huitfeldt ikke at have
benyttet den hverken til udarbejdelsen af sin Danmarkshistorie eller
sin kirkehistorie. I kirkehistorien omtales både bisp Sven og Tyge i
bispelisten for Århus Stift, uden at der nævnes et ord om Øm Klo
ster16). Og i Danmarkshistorien, hvor kardinal Guidos sendefærd
udførligt omtales, nævnes hans intervention i striden mellem Øm Klo
ster og bisp Tyge af Århus heller ikke17). Hvordan bogen er kommet
i Christian Rantzaus eje vides derfor ikke; ligeledes vides der intet
om, hvornår og hvordan den er kommet bort fra Øm Kloster.
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b. Håndskriftets indretning
Skønt dette ikke er stedet til at foretage en større undersøgelse af
håndskriftet, er det alligevel nødvendigt kort at beskrive det og tage
stilling til, hvad der har været formålet med nedskrivningen, samt
til de teorier, som tidligere forskere har fremsat om, hvem der har
forfattet det, nedskrevet det eller ledet udarbejdelsen af det. Først
herigennem kan man vurdere dets kildeværdi.
Øm-bogen består af 2 hoveddele, hvoraf den ældste del består
af 6 læg, hvis tekst handler om klosterets forhold, mens den yngste
del består af 4 læg, der indeholder en levnedsskildring af Gunner,
Ørns 7. abbed (1216-22), Viborgs bisp (1222-51) og formodentlig
delagtig i udarbejdelsen af Jyske Lov18). Levnedsskildringen er skre
vet med en skrift fra 14-hundred tallet, men på grundlag af et for
læg fra tiden mellem 1251 og 128019). Engang i 14-hundredtallet er
disse 2 hoveddele sammen blevet indbundet i det læderbetrukne træ
bind, som håndskriftet i dag findes i. Indledningen til »Vita Gunneri« tyder på, at det er tænkt som et tillæg til abbedlisten i bogens
første hoveddel20). Da »Vita Gunneri« imidlertid ikke har nogen væ
sentlig betydning for dette emne, vil det ikke blive nærmere behand
let her.
De 3 første læg i Øm-bogen har hver bestået af 8 blade. Men da
der foran det første læg er indsat et blad med en afskrift fra 14-hun
dred tallet af forordet til bogen, og da det sidste blad i det 3. læg
er bortskåret, går 1. læg fra fol. 2-9, 2. læg fra fol. 10-17 og 3.
læg fra fol. 18-24. Indtil fol. 24r, 1. 3, har en hånd skrevet et sam
menhængende stykke, der handler om klosterets grundlæggelse 1165,
om bisp Sven af Arhus og om klosterets seks første abbeder21). Dette
afsnit er formodentlig skrevet 1207, idet det i forordet hedder, at det
indeholder »navnene på de abbeder, der har forestået det (= klo
steret) i 42 år indtil nærværende år, da dette er skrevet«22). Tilsyne
ladende i modstrid hermed hedder det om den 6. abbed Thorkil
(1199-1216): »Han har allerede været leder i 17 år«23). Dette »al
lerede« skal imidlertid ikke læses med, idet det latinske ord »iam«
er underprikket, og desuden mener jeg at se af håndskriftet, at tallet
17 er indført på en rasur med en lidt anden farve blæk end det øv
rige. Både Buchwald og G. A. Christensen mener også at kunne se
rasuren, mens Gertz benægter den24). Buchwald skriver forsigtigt, at
afsnittet er afsluttet før 1216, men da det sikkert er skrevet ud i ét
træk, er det rimeligst at antage som G. A. Christensen, at det er af
sluttet allerede 120725).
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Skyum-Nielsen mener, at det er den samme hånd, der senere på
fol. 24r har skrevet afsnittet om den 7- abbed, Gunner, mens Gertz
mener, at det er en anden hånd. Jeg tør ikke tage stilling til dette26).
På den resterende del af fol. 24r har en derfra forskellig hånd
skrevet om klosterets 8. og 9. abbed, og på fol. 24v har en atter der
fra forskellig hånd skrevet om den 10. abbed. Nederst på denne side
har en helt ny hånd skrevet en abrupt notits om den 11. abbed:
»Den il. var abbed Mikkel, der for anden gang var abbed«27). På
den nuværende fol. 25r har en derfra forskellig hånd skrevet mere
udførligt om samme abbed Mikkel. Heri hedder det: »Han læmpede
sig nemlig efter enhvers anlæg og var fuld af overbærenhed over for
de svage blandt brødrene. Han viste den største omhu for at føre
de brødre, der forså sig, tilbage til frelsens vej«28). Under samme
abbed Mikkel blev de munke og lægbrødre fra Øm, der i udlandet
var gået på beværtning, hvor de til skandale for ordenen havde været
til midnat, på ordenens generalkapitel i 1241 dømt til vand og brød
hver fredag29). Hvis generalkapitlets akter og Øm-bogen sigter til
de samme begivenheder, som Skyum-Nielsen mener30), kan det tæn
kes, at der på den afskårne fol. 25 har været nogle mindre utilslørede
oplysninger om denne sviretur. Imidlertid er der, så vidt jeg kan se
i originalhåndskriftet, et slutningstegn (en prik og en lodret streg)
efter den korte notits om abbed Mikkel, og desuden er der plads til
yderligere et par linier under notitsen. Den korte notits har derfor
næppe haft nogen fortsættelse på den afskårne fol. 25, og ovenstående
historie kan derfor sandsynligvis ikke være forklaringen på afskæ
ringen. Men det kan selvfølgelig ikke afvises, som Gertz mener, at det
afskårne fol. 25 har været beskrevet31).
Det næste læg (det 4.), der findes i dag, er af en mærkelig karak
ter. På 2 dobbeltblade er de 2 forreste blade skåret væk, således at
kun de nuværende fol. 27 og 28 er tilbage. En tidligere tekst, der har
stået på fol. 27v, er derefter udraderet på en så voldsom måde, at
bladet har måttet sys sammen. Gertz mener, at kun fol. 27v, men ikke
27r, er skrevet på rasur32). Jeg tør ikke afgøre det, før jeg har haft
lejlighed til at se siden i et moderne læseapparat. Rasuren på fol. 27v
dækker kun den nederste del af bladet. Da det er karakteristisk for
Øm-bogen, at der lades en temmelig stor margin fri under teksten,
men praktisk talt ingen over teksten, vil det formentlig sige, at fol.
27v oprindelig har siddet som en højreside. Imellem stumperne fra de
2 afskårne blade og fol. 27 og 28, er der i dag et dobbeltblad af noget
kraftigere pergament. Læg nr. 4 udgøres derfor i dag kun af 4 blade.
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Om de nuværende fol. 27 og 28 oprindelig har siddet i Øm-bogen, kan
formodentlig først afgøres, hvis det med moderne læseapparater lykkes
at læse rasuren. Gertz mener, at det 4. læg oprindelig kun har om
fattet 6 blade33). G. A. Christensen mener derimod, at de nuværende
fol. 25 og 26 (dobbeltbladet af det kraftige pergament) er en del af
det oprindelige 4. læg, og at der efter fol. 26 er fjernet et eller flere
blade34). Til erstatning har man derefter indsat det udraderede fol.
27 og endvidere fol. 28. Som begrundelse anfører han bl. a., at skrift
trækkene skifter ved overgangen fra fol. 26v til fol. 27r, og at der der
for er gået et vist tidsrum imellem nedskrivningen. Han anfører også
visse indre kriterier, som senere vil blive nævnt.
På fol. 25r har som nævnt en hånd, der ikke før har skrevet i Øm
bogen, lavet et nyt og mere fyldigt afsnit om den 11. abbed Mikkel
end de par ord, der findes nederst på fol. 24v. Fra fol. 25r og til fol.
27v nederst har en ny hånd derefter skildret klosterets historie fra
9. oktober 1246, da Jens blev abbed, og til og med 1. november 1257,
da abbed Asgot udstedte et gavebrev til lægbrødrene35). Fortællingen
fortsætter umiddelbart fra fol. 20v til fol. 27r, og både Gertz og G. A.
Christensen mener, at afsnittet helt igennem er skrevet med den
samme hånd36). Men C. A. Christensen fremhæver, at afsnittet indtil
nederst fol. 26v rimeligvis er skrevet forud for 1257, da klosteret fik
en gæsteriaftale med bisp Peder Ugotsen af Arhus, idet der på fol. 26r
udtales et ønske om, at Gud skal bringe bispen til at elske klosteret37).
Om teksten på fol. 27 mener G. A. Christensen derimod, at den er
tilføjet i en vis tidsafstand fra 1257, da forfatteren på fol. 27v ikke
kan huske navnene på deltagerne i kirkeindvielsen den 31. oktober
125738). I mellemtiden skal man have fjernet et eller flere blade efter
fol. 26 og derved have kasseret den tekst, der oprindelig var fortsættel
sen af fol. 2ÖV. Påbegyndelsen af afsnittet, fjernelsen af et eller flere
blade og tilføjelsen af en ny fortsættelse må være sket indenfor 5 år.
På fol. 26v omtales nemlig abbed Olufs fratræden omkring 1. juni
125539), mens abbed Asgots valg til abbed i Vitskøl 28. maj 1260 og
bisp Peder Ugotsens død først står omtalt i et senere afsnit i Øm
bogen40).
Som nævnt kan fol. 27 næppe have siddet, som det sidder i dag.
Bladene i lægget er derfor flyttet om, således at vi ikke kan vide,
hvor mange blade lægget oprindelig har haft. Det er dog vist nok
rimeligt at gætte på, at det oprindelig har haft 8 ligesom de øvrige
læg i Øm-bogens første halvdel. Når Gertz mener, at det oprindelig
har omfattet 6 blade, hvoraf de 2 forreste nu er bortskåret, er det
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en ganske vilkårlig antagelse. Vi ved nemlig ikke, om de to blade er
bortskåret fra fol. 27 og 28, mens disse sad i Øm-bogen. Hvad angår
G. A. Christensens mening om, hvordan lægget har fået sit nuværende
udseende er der intet fremdraget her, som man kan afvise den med.
Men man savner den palæografiske dokumentation for bruddet i
skrifttrækkene. Forskellen mellem den kraftige pergament, som fol.
25 og 26 består af, og den udraderede og sammensyede pergament,
som fol. 27 består af, må alene have befordret en vis ændring i skrif
ten. De indre kriterier, som C. A. Christensen har peget på, er ikke
alene nok til at bære hans teori. Til slut er der grund til at bemærke,
at når både Gertz og C. A. Christensen regner med, at afskårne sider
har været beskrevne, er der ingen grund til at bruge dette som grund
lag for en historisk slutning om, hvilke politiske årsager, der eventuelt
har ligget til grund herfor. Vi kan nemlig ikke med blot nogenlunde
sikkerhed afgøre, om de har været beskrevet eller ej.
På den blanke fol. 28 har en række forskellige hænder derefter
skrevet korte notitser om abbederne begyndende med abbed Asgot.
Den første hånd har skrevet i 127441) og den sidste engang i 13-hun-
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dredtallet. På grund af originalhåndskriftets udseende mener jeg, at
der efter det 4. læg er fjernet et eller flere læg.
Både det 5. og det 6. læg består hver af 8 blade, og de indeholder
en af en enkelt hånd skreven skildring af klosterets stridigheder med
bisperne i Århus. Der er imidlertid det interessante, at de 2 sidste
blade i 6. læg (fol. 43 og fol. 44) er skåret over på midten. Fol. 43
er skåret over lige under den sidste kendte linie af det omtalte afsnit.
At afskæringen er sket allerede i middelalderen ses af, at bagsiden er
beskrevet med en hånd fra 14- eller 15-hundredtallet. Fol. 44 er der
imod kun beskrevet med et par linier øverst på fol. 44r. Da fortæl
lingen slutter midt under striden med århusbisperne i 1268, har flere
forskere ment, at der må have stået en fortsættelse på den afskårne
nederste halvdel af fol. 43. Ser man efter i håndskriftet, viser det sig
imidlertid, at teksten slutter midt på linien, hvad den ellers aldrig
gør. Gertz har ment, at den slutter midt i et ufuldendt ord: ess42);
men G. A. Christensen har fremhævet, at en lille vandret streg der
efter kan tolkes som resterne af en tironiansk note: abbreviaturen for
bogstaverne: et.43) Sætningens sidste ord: esset, står i så fald at læse
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fuldt ud. Det er derfor rimeligst med Gertz at slutte, at den af
skårne del af fol. 43r ikke har indeholdt nogen fortsættelse af for
tællingen44). Selv om det havde været muligt at regne med en fort
sættelse, har denne højst omfattet en halv side, da bagsiden (fol.
43v) aldrig har indeholdt nogen fortsættelse.
Det ville have været forståeligt, om forskere, der ikke havde haft
håndskriftet i hænde, havde regnet med en fortsættelse; men at nogle
har skrevet Danmarkshistorie på, hvad de mente, der måtte have
stået, er ukritisk. Den første, der har gjort det, er P. F. Suhm. Han
skrev i sin Danmarkshistorie, at det sidste blad var bortskåret, »fordi
derpå har stået fornærmelige ting mod kongen og dronningen, og
om jeg ikke gjetter feil, da måske beskyldninger for omgang mellem
den sidste og bisp Tuko«45). Den næste, der har gjort det, er prof.
Niels Knud Andersen46). Han var klar over, at bladet er skåret
af lige efter et afsnits slutning, og han kunne ikke bevise, at hertug
Valdemar af Sønderjylland havde nogen forbindelse med Øm Klo
ster, ligesom hertug Erik, kong Abels søn, havde haft47). Alligevel
mente han, at det turde være rimeligt at formode, »at der her har
været skrevet om stridens afslutning og kongens drab48), ja, måske
netop sensationelle oplysninger herom. At man har bortskåret om
talte afsnit, skyldes åbenbart frygt for, at disse meddelelser skulle
blive kendt af uvedkommende«.
Hugo Yrwing havde først hentet en hidtil upåagtet oplysning i
den sene Jyske Krønike om, at hertug Valdemar var Erik Clippings
morder, frem til ære og værdighed. Da hertug Valdemar som Abels
arvetager havde et motiv til mordet, mente Yrwing på denne måde
at kunne opklare mordet i Finderup lade. Han tilsluttede sig der
efter N. K. Andersens opfattelse om det afskårne blad i Øm-bogen
og skrev: »Det ligger då näre till hands att anta, att samme jydska
uppfattning om mordets bakgrund, som vi mött i Chronica jutensis, på något sätt kommit till uttryk även här, snarast väl på så
sätt, att mordet fremställts med tydlig gillande«49). Dr. SkyumNielsen, der anmeldte Hugo Yrwings bog, gjorde med rette opmærk
som på, at man ikke kan slutte noget ud fra en sen kilde og et motiv;
man må skelne mellem første- og andenrangs kilder. Da Yrwing
imidlertid fremturede i sine metodiske vildfarelser, sluttede SkyumNielsen sine polemiske artikler mod Yrwing af med ordene: O Hugo,
si tacuisses criticus mansisses50). Rent bortset fra, at Yrwing såle
des ikke har haft held som detektiv ved opklaringen af kongemor
det, er hans forklaring på det afskårne blad i Øm-bogen endnu mere
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fantasirig end Niels Knud Andersens. Mens denne kun vidste, hvad
der havde været emnet for det afskårne blad, så Yrwing sig endog i
stand til at rekonstruere hændelsesforløbet heri.
Når forfatteren slutter midt i fortællingen, er den bedste forkla
ring, at han simpelthen ikke har haft mere at meddele os. Med andre
ord, afsnittet er formodentlig afsluttet i 1268 midt under klosterets
kamp mod bisp Tyge af Århus. Der er absolut ingen grund til at gætte
på, at forfatteren pludselig er kommet af dage, inden han har fuldført
arbejdet. Man ikke bør undre sig over det afskårne fol. 43, da perga
ment i middelalderen var en sjælden og kostbar vare. Man udraderede
gamle blade og diplomer for at bruge dem igen, som det er sket med
fol. 27 i Øm-bogen, og man skar blanke sider helt eller delvis ud af
håndskrifter, når man manglede et stykke pergament. Det sidste er
sket med fol. 44 i Øm-bogen, hvor man har skåret halvdelen af en
næsten blank side bort til andet brug, og med en side i det 7. læg.
c. Øm-bogens formal
Øm-bogens51) formål har ikke tidligere været gjort til genstand for
nogen egentlig undersøgelse. Spredt rundt om i litteraturen findes
imidlertid mange benævnelser for den, sommetider med begrundelse
for denne benævnelse og sommetider uden, der hver især implicerer
et forskelligt syn på årsagen til dens tilblivelse. Jørgen Olrik kalder
uden nærmere begrundelse sin oversættelse af bogen for en krønike.
Det er et noget vagt udtryk, der svæver et sted imellem en historisk
fortælling og en årbog. N. K. Andersen kalder den ligeledes uden nær
mere begrundelse snart en klosterkrønike og snart en årbog52). Her
imod er først og fremmest at indvende, at Øm-bogens emnevalg er alt
for snævert. Årbøger indledes ofte med en skildring af verdenshisto
rien fra verdens skabelse, og derpå har de en række kronologisk ord
nede notitser og optegnelser fra Danmarkshistorien, der som regel kun
har historisk interesse for nedskriveren eller den institution, han tilhø
rer. Øm-bogen medtager derimod som regel kun stof, der har snæver
forbindelse med klosteret. I det afsnit, der skildrer klosterets historie
fra 1246 til 125753), inddrages Danmarkshistorien i rigere målestok
end ellers i skildringen. Men det er at opfatte som et sidespring, idet
forfatteren netop gør opmærksom på, at den, der vil vide mere om
Erik 4. Plovpennings død, kan læse derom i klosterets »chronica« og
»acta temporum«54). Det er forsvarligt at tage dette som et bevis på,
at klosteret har haft en nu tabt krønike eller/og årbog med optegnelser

i82

Sv. E. Green Pedersen

fra Danmarkshistorien. Det faktum, at kronologien ikke i samme grad
fremtræder som den stilistiske rygrad i Øm-bogen som i årbøgerne,
tillægger jeg ikke nogen betydning for undersøgelsen. Erik Arup har
nemlig gjort opmærksom på, at årbøgerne ikke er blevet til ved, at
munkene slægtled efter slægtled har indført notitser i klosterets årbog
om begivenheder, der kom indenfor deres synskreds. Årbøgerne er
derimod blevet til ved, at nogle få historisk interesserede mænd fra tid
til anden tog sig for at skildre deres lands historie i den tid, de kunne
overse. Dette åbner mulighed for rige stilistiske variationer for årbø
gerne, og desuden stemmer det bedre med, at der ifølge Arup kun fra
6 af 70 danske klostre er bevaret en selvstændig årbog55).
Kr. Erslev har uden at give nogen begrundelse kaldt Øm-bogen
for en mindebog56). Denne betragtning rummer i hvert fald en del
af sandheden, især hvis man betragter dens abbedlister som kernen.
Men at sætte et minde over afdøde abbeder, har, som jeg skal vende
tilbage til, ikke været det eneste formål med bogens nedskrivelse.
Skyum-Nielsen har karakteriseret det sidste afsnit om striden med
bisperne i Århus57), som abbed Bo’s hævnskrift mod bisp Tyge58).
Samtidig bibeholder han dog betegnelsen krønike for Øm-bogen59).
Som det vil fremgå af det følgende, kan det ikke med sikkerhed på
vises, at Bo har forfattet eller skrevet det nævnte afsnit, og beteg
nelsen hævnskrift falder noget ved siden af i forhold til den kategori
af skrifter, som Øm-bogen vil vise sig at tilhøre. Desuden er der at ind
vende, at Skyum-Nielsen i alt for høj grad ved sine klassificationer be
handler Øm-bogen analogt med en moderne bog, som enhver kan
låne på et bibliotek. En munk kan næppe tænkes at have skrevet et
hævnskrift mod en bisp for derefter at lade det ligge i klosterets bib
liotek.
Med udgangspunkt i Suhms antagelse af, at der har stået noget
nedsættende om kongehuset på den afskårne del af fol. 43, har
Buchwald fremsat nogle skarpsindige iagttagelser om Øm-bogen60).
Han skriver: »Der letzteren Annahme widerspricht der Zweck des
Exordium. Das Buch will nicht nur zur Lectiire dienen, sondern
auch zu praktischen Zwecken, es stellt die Privilegien und die Strei
tigkeiten des Klosters dar, um bei Rechtshändeln und dergl. ver
wendet zu werden«. Han mener, at dette formål har betinget, at
man har smædet bisp Tyge, mens man har skånet kongehuset, hvis
støtte eller rettere sagt overbærenhed man havde brug for. Buch
wald har i øvrigt selv været af den formening, at det sidste afsnit
i Øm-bogen har været skrevet for, at abbeden kunne læse det højt
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for kongehusets leder, når han skulle fremstille sig personligt for
denne, som en sidste afgørende stævning ifølge Øm-bogen tilsagde
ham61). Buchwald fremfører selv en række ting imod denne formod
ning, men det afgørende bevis nævner han ikke. Det nævnte afsnit
i Øm-bogen indeholder et værnebrev for Øm Kloster udstedt af den
sønderjyske hertug Erik Abeisen. Var Buchwalds formodning om af
snittets formål rigtig, ville det have betydet, at munkene åbent for
talte kongen, at de havde forbindelser med landets fjender; så dår
lige politikere var munkene heller ikke.
Buchwald klassificerer desværre ikke derpå nærmere Øm-bogen.
Fra dansk side har kun astronomen dr. C. Luplau Janssen i et lille
populært skrift taget tråden i Buchwalds synspunkter op62). Det er
efter min mening det fornuftigste, der er skrevet på dansk, om Øm
bogens formål. Han mener, at den må karakteriseres som et juridisk
indlæg, der er udarbejdet til brug i sagen mod bisp Tyge af Århus;
hele fremstillingen i bogen tjener netop til belysning af, hvorledes
bispestolen har indtaget en forskellig holdning til klosteret til for
skellige tider; man gør sig den ulejlighed in extenso at gengive alle
de aktstykker, hvorpå man begrunder sine rettigheder; med et mo
derne udtryk ville man sige, at man dokumenterer sin adkomst og
sine rettigheder. Det historiske stof i bogen er nærmest parentetisk
fyldekalk. Og endelig nævnes de forskellige personer uden videre
som bekendte, mens den samtidige Saxo gør sig den anstrengelse at
forklare, hvem de enkelte er.
Både Buchwalds og Luplau Janssens tolkning af Øm-bogen hviler
imidlertid på den implicite forudsætning, at den var et aktstykke til
offentlig brug. Men den oplyser selv, at hvad der er skrevet om husets
abbeder, om deres sæder og handlinger og om deres arbejder og
retslige søgsmål, ikke er til offentliggørelse, i alt fald ikke så længe
nogle af dem er i live63). Heri ligger efter al sandsynlighed, at bo
gen i samtiden var en lukket bog for det store flertal, og kun til intern
brug for klosterets ledelse, indtil indholdet havde tabt sin aktualiet.
Dette udelukker selvfølgelig ikke, at abbeden eller klosterets ledelse
har ladet visse udenforstående, f. eks. lægmænd, hvis støtte man øn
skede, læse i bogen, for at de kunne blive overbevist om klosterets
rettigheder og friheder. Luplau Janssens bemærkninger om, at Øm
bogen adskiller sig fra krønikerne ved ikke at introducere sine personer
for læserne, er et mindre vægtigt argument, idet heller ikke alle år
bøger og krøniker gør det. Men bortset herfra mener jeg, at han og
Buchwald har ramt noget centralt. Vi står nemlig over for et udvalg af
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0m Klosters breve, hvor den fortællende tekst nærmest er at betragte
som en art kommentar. At der kun er et udvalg af breve, fremgår ty
deligt af Øm-bogen, der taler om breve, som munkene ikke har fundet
det nødvendigt at indføje64). Det er også slående, at næsten alle breve
ne direkte eller indirekte angår forholdet til bispestolen i Århus. Tids
punkterne for nedskrivningen af de to store hovedafsnit i Øm-bogen
passer også godt med denne tolkning. Det er meget rimeligt at an
tage, at der 1207 har været en strid mellem bisp og kloster om tiende
frihedens udstrækning65); og 1268, da det andet hovedafsnit for
modentlig blev afsluttet, herskede der nærmest krigstilstand mellem
kloster og bisp. Forordet til en bog bliver ofte oversprunget af læse
ren, skønt det tit er nøglen til forståelsen af dens fremkomst. Det
gælder også i dette tilfælde, hvor munkene endda skrev det gamle
forord fra 1207, som var blevet slidt og vanskeligt at læse, af og ind
satte det forrest i bogen, da de bandt dens nuværende hoveddele
sammen i 14-hundredtallet. Heri står direkte, at bogen er skre
vet »alt i den hensigt, at om nogensinde nogen, være sig læg el
ler lærd, skulle prøve at voldføre det (= klosteret) og lægge hånd på
dets ejendomme, da skal han, når han erfarer sandheden om dets
grundlæggelse og ærværdige grundlæggere, afstå fra sit påbegyndte
onde værk og hellere elske og skærme klosteret«66). Samtidig næv
ner forordet, at bogen skal indeholde en navneliste over abbederne.
Det er derfor rimeligt at tolke Øm-bogens formål således, at den 1.
har skullet indeholde en udvalgt og kommenteret samling af kloste
rets breve og 2. har skullet være en slags mindebog for døde ab
beder. Nytten af at have en sådan kommentar til visse udvalgte breve
er den, at abbeder, der ikke selv kendte de pågældende breves til
blivelseshistorie, her kunne hente sig nogle oplysninger derom, inden
de f. eks. på tinge skulle forsvare klosterets rettigheder. Når der i
Øm-bogens afsnit om striden mellem Bo og Tyge gøres opmærksom
på, at Svens testamente, som Bo har brugt som retsbevis mod Tyge,
»er afskrevet langt tilbage i dette bind«, kan det tolkes derhen, at
bogen er blevet brugt på denne måde67). Man må vel af det faktiske
udvalg, der her er gjort blandt klosterets breve, omvendt kunne slutte,
at klostret især har haft stridigheder med bispestolen i Århus. Det
kan vel heller ikke undre, da Øm ligesom andre cistercienserklostre
var eksimeret, d. v. s. ikke under bispens jurisdiktion. Forholdet mel
lem cistercienserklostrene og stiftsbiskopperne var derfor et ømtåleligt
forhold.
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d. Om ophavsmanden eller ophavsmændene til det store afsnit om
striden med bisperne i Århus
Inden vi vender os til spørgsmålet om, hvem der har forfattet Øm
bogen, nedskrevet den eller ledet udarbejdelsen af den, er det nød
vendigt at nævne et par metodiske problemer. Ved et middelalder
ligt håndskrift må man skelne imellem skriver og forfatter, idet en
munk kan have fungeret som skriver [scriptor) og have nedskrevet
håndskriftet, mens forfatteren [dictator) dikterede. Har skriveren
kun fungeret som »redskab« for den dikterende munk, er han os i
den forbindelse ligegyldig.
Det kan ikke med sikkerhed bevises, at Øm-bogen er blevet til
ved et samarbejde mellem en script or og en dictator, men det er dog
meget væsentligt, at bogen selv skelner mellem disse. Om den 25.
abbed Peter Pave heddder det, at han var en god scriptor, dictator
og illuminator^). Og om den foromtalte Gunner vides det fra hans
vita, at han, når han skulle have noget skrevet, kaldte på en af sine
underordnede, der så satte sig på en skammel ved hans fod og skrev,
hvad der blev ham dikteret69). Hidtil har kun Buchwald skelnet
skarpt mellem ophavsmand og skriver, men hans kildemæssige grund
lag er ikke Øm-bogen, men senere kilder. Anna von Buchwald, prior
inde i benediktinerindeklosteret Pretz i 14-hundredtallet, bemærker
således ifl. Buchwald om en bog, som hun tillægger sig forfatterska
bet til: Det bør ikke forventes, at jeg har skrevet denne bog efter
håndskrifter eller sammenfattet den70).
Det her indførte skel mellem forfatter og skriver får den konse
kvens, at vi ikke, som næsten alle forskere tilsyneladende har gjort,
kan gå ud fra, at forfatterne til afsnittene i Øm-bogen skifter, hvor
hænderne skifter. For at afgøre det må den gennemarbejdes stilistisk
af en filolog, der ikke på den ene eller anden måde er engageret i den
førte diskussion om forfatterskabet til den. En sådan filologisk gen
nemarbejdelse er for kort tid siden blevet gennemført af en klassisk
filolog, Jan Pinborg, i samarbejde med en historiker, Jørgen Nybo
Rasmussen, for den såkaldte Uddrivelseskrønikes vedkommende71).
Samtidig med denne undersøgelse af forfatterforholdet burde det un
dersøges, i hvor høj grad bogens stil er påvirket af den øvrige cistercienserlitteratur, bl. a. ordenens tidebønner. Gertz har i sin udgivelse
af bogen desværre indskrænket sig til at påvise dens bibelcitater. Men
indtil en sådan filologisk gennemarbejdelse foreligger, må en histori-
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kers konklusioner være behæftet med et moment af usikkerhed. Det
følgende må i høj grad ses under denne synsvinkel.
Det eneste afsnit i Øm-bogen, hvis ophav eller ophavsmænd vi
muligvis kan bestemme, er det afsnit, der formodentlig er skrevet
1268. Den første, der beskæftigede sig hermed, var Henry Petersen,
der i 1870 fremsatte den formodning, at abbed Bo havde nedskrevet
og forfattet hele afsnittet72). 90 år senere mente C. A. Christensen
at kunne bevise denne formodning73), og i 1963 sluttede SkyumNielsen sig til denne opfattelse74), der i det følgende vil blive be
tegnet som Henry Petersens teori. I 1878 fremsatte Buchwald den
formodning, at afsnittet var blevet til på Tures befaling og under
hans formidling, men at det var nedskrevet af Jens af Horsens75).
Denne opfattelse betegnes herefter som Buchwalds teori. I 1905-08
fremførte Jørgen Olrik den opfattelse, at Ture stod bag afsnittet,
skønt han muligvis ikke selv havde nedskrevet det76). I 1912 skær
pede han sin opfattelse således, at Ture sandsynligvis havde både
forfattet og skrevet afsnittet og under alle omstændigheder inspireret
det77). Gertz mener, at Ture muligvis har skrevet afsnittet78), og
Poul Rasmussen mener, at det utvivlsomt »er skrevet af eller på for
anledning af abbed Ture«79). Denne opfattelse betegnes i det føl
gende som Jørgen Olriks teori.
Når Buchwald anførte Ture, der var Ørns abbed fra 11. juni 1263
og næsten 5 år frem i tiden, som den egentlige ophavsmand til af
snittet, skyldes det en sætning om Ture i en abbedliste fra 127480).
Det hedder heri: »Om hans tiltrædelse og valg, hans møje og sorg
findes mangt og meget udførligere fremstillet in alio quaterno ved
hans flid«81). Både Buchwald, Jørgen Olrik, Gertz og Poul Rasmus
sen slutter heraf, at Ture har spillet en rolle ved tilblivelsen af af
snittet om striden mellem kloster og bisp. G. A. Christensen bestri
der imidlertid dette. Et centralt problem bliver her tolkningen af ud
trykket: in alio quaterno. Quatemus betyder først blad senere læg
eller hæfte82), men næppe bind, som Jørgen Olrik oversætter det83).
Med denne sidste uheldige oversættelse in mente bliver det for
ståeligt, hvorfor C. A. Christensen tolker det, som refererende til
noget uden for Øm-bogen84). C. A. Christensen mener, at alius quaternus må referere til et andet håndskrift, som han mener står omtalt
i den førnævnte abbedlistes notits om Jens af Horsens: »Om hvem
der her skrives lidt, thi et andet sted (alio loco) findes der mere om
den samme. Men han arbejdede meget sammen med abbed Ture
for hans besiddelse og for husets nytte og frihed, før han blev valgt
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til abbed eller udnævnt til denne værdighedspost«85). Dette alius
locus og det førnævnte alius quaternus er ifølge C. A. Christensen
sandsynligvis identiske.
Det er imidlertid vanskeligt at se, at alius quaternus kan referere
til noget uden for Øm-bogen. Ifl. abbednotitsen skal det netop
handle om Tures tiltrædelse, valg, arbejde og lidelse. Afsnittet om
striden med århusbisperne indeholder netop oplysninger om disse
ting86). Abbedlistens notits om Ture implicerer imidlertid ikke nød
vendigvis, at han selv har forfattet og skrevet afsnittet. Der står nem
lig blot, at afsnittet er exarata ex eius (sc. Turonis) Industria31).
Men det er rimeligt at antage, at han selv har deltaget aktivt i
udarbejdelsen.
Når Buchwald ikke mener, at Ture kan have skrevet afsnittet,
skyldes det, at han i dette omtales som »hin gode mand«88). God er
tvetydigt, idet også afsnittets store syndebuk bisp Tyge kaldes for
»hin gode biskop«89). Argumentet er ikke af stor værdi, men et
hidtil upåagtet sted viser, at Ture ikke kan have skrevet eller dikte
ret hele afsnittet. Ture karakteriseres her som »en velbyrdig og for
standig mand ... o. s. v., der i ... år har forestået dette hus (= Vit
skøl Kloster) og senere har forestået Esrom i . . .år«90). Som det ses,
har hverken skriveren eller forfatteren her vidst, hvor længe Ture
var abbed i Vitskøl og Esrom. Denne kan derfor ikke have fungeret
hverken som forfatter eller skriver her. C. A. Christensen har ligele
des fremdraget en sætning, der taler imod, at Ture har skevet eller
dikteret hele afsnittet. Tures forlig med bisp Tyge i 1264 karakteri
seres nemlig på følgende måde: »Derfor tyktes det den herre abbeden
og os alle ilde at have sluttet et sådant forlig«91). Forfatteren iden
tificerer sig her ikke med abbeden, men med munkene.
Efter at Buchwald havde afvist Ture som den umiddelbare for
fatter til afsnittet, fremsatte han den formodning, at Jens af Horsens
havde skrevet det. Han støttede sig her især på den før omalte ab
bedlistes notits om Jens af Horsens92). Det skal også medgives Buch
wald, at afsnittet om striden med Arhusbisperne en gang nævner
en vis broder Jens, munk og præst i Øm, der i 1267 på et af
de mange stævnemøder, der holdtes i Sønderjylland, vidnede mod
Tyge93). Men noget bevis for, at denne Jens er lig Jens af Horsens,
kan ikke gives. Han kan ligesågodt være lig Jens af Dover, der var
abbed både før Bo og efter Ture94). At identificere den unavngivne
munk, som i sommeren 1267 sammen med Ture fulgte kardinal
Guido fra Lübeck til Bremen og videre til Stade, hvor han blev
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syg95), med den broder Jens, der vidnede imod Tyge, som Buchwald
gør det, er der intet holdepunkt for. Thi i hvert fald én anden munk
har også været i Sønderjylland sammen med abbeden. En vis broder
Bjørn, munk og præst i Øm, vidnede nemlig sammen med den før
omtalte broder Jens imod Tyge96). Hertil kommer, at den føromtalte
abbednotits ikke indeholder noget som helst om, at Jens af Horsens
skulle have medvirket ved udarbejdelsen af nogen bog. Buchwalds
teori om Jens af Horsens forfatterskab lader sig derfor reducere til
gætteri uden noget kildemæssigt grundlag.
Som tidligere omtalt modnedes den opfattelse hos Jørgen Olrik,
at Ture havde forfattet og skrevet eller i hvert fald inspireret den
her undersøgte del af Øm-bogen. Bortset fra den tidligere analyserede
abbedlistes notits om Ture, støttede han sig på, at afsnittet røber en
vis kritik af »den noget fremfusende abbed Bo«97). Han anfører dog
ikke, hvor denne kritik er at finde. Det ligger nærmest at antage,
at han sigter til den kritik, som Øm Klosters ældste fremførte i an
ledning af, at Bo havde appelleret Tyges dom98). Dette taler dog
ikke i særlig overbevisende grad imod Bos forfatterskab. Gertz og
Poul Rasmussen, der deler Jørgen Olriks opfattelse, har ikke frem
ført yderligere til støtte herfor.
Henry Petersen støttede sin formodning om Bos forfatterskab på
to ting. For det første meddelte abbedlisten fra 1274 om Bo, at han
var »ikke blot en god skriver, men også maler og kyndig til mange
ting«99). For det andet bemærkede han, at afsnittet røbede, at for
fatteren måtte have været meget nøje kendt med striden og derfor
vel kunne være identisk med Bo, der både som abbed (fra den 16. juli
1262 til den 10. juni 1263) og senere spillede en aktiv rolle i denne.
C. A. Christensen har taget dette sidste punkt op til en nøjere
undersøgelse. Han gør for det første opmærksom på, at Bos abbedtid,
der kun varede knapt et år, er langt fyldigere og personligere skildret
end de øvrige 9 år, som afsnittet omhandler. For det andet mener
han, at abbeden et par steder i stykket om Bos abbedtid omtales
som vi, mens omvendt munkene et par steder uden for dette tidsrum
omtales som vi munke. Det skal således være tilfældet under omta
len af bisp Tyges stormfulde besøg i Øm Kloster i vinteren 1263.
Det er rygtedes i klosteret, at bispen med magt vil bryde en af klo
sterets døre op, og forfatteren fortsætter så: »Da munkene hørte, at
han brød døren, mumlede de til hverandre indbyrdes, at når han
ville byde os vold, ville de sætte hårdt mod hårdt«100). En gæst i klo
steret underretter bispen om dette, men i det samme ringer den
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store klokke. Tyge anser dette for at være et tegn, der skal sammen
kalde munkene for at jage ham ud af klosteret, og flygter skyndsomt.
Forfatteren hævder imidlertid, at klokken ringede, fordi brødrenes
måltidsstund var inde. Kort efter klager bispen imidlertid på Abo
Syssels ting over abbeden. Det gengives på følgende måde: »Yder
mere sagde han, at vi havde rørt klokken for at kalde munkene, læg
brødrene og alle klosterets undergivne sammen for at fordrive ham«
101). Der er for C. A. Christensen ikke skygge af tvivl om, at det
sidste vi er identisk med Bo102).
Det skal medgives C. A. Christensen, at ingen anden abbed be
tegnes som vi. Men vi bruges én gang på en sådan måde, at det
kun kan betyde munkesamfundet eller måske munkene, og det i
den del af afsnittet, der handler om Bos abbedtid. Bo betegnes et sted
som vor abbed103). Om begivenhederne i fastetiden 1263 hedder det:
»I den et stykke ovenfor omtalte fastetid havde bispen under bands
straf forbudt alle præster i sit stift at holde tjeneste i vore kirker,
idet han håbede, at vi desårsag ville opgive dem, så at han ligefrem
for den sags skyld kunne fratage os dem«104). Vi betyder snarere mun
kesamfundet end abbeden. Man kunne måske tro, at abbedværdighe
den tvang Bo til at anvende vi, når han mente sig selv; men i en af sine
appelskrivelser bruger han jeg ikke mindre end 17 gange105). Hvis
Bo havde forfattet afsnittet, og hvis han havde ønsket at referere, at
bispen havde rettet en personlig anklage imod ham på Åbo Syssels
ting, kunne han have brugt jeg i stedet for vi i den ovenfor citerede
passage. Som støtte for, at det omtalte vi skal forstås som abbeden
personligt har C. A. Christensen yderligere fremført Øm-bogens refe
rat af abbedens møde med bisp Tyge i domkirken i Århus. Det la
der sig imidlertid ikke med sikkerhed afgøre, om abbeden her har
svoret på egne vegne eller på munkesamfundets106). Konklusionen
må følgelig blive, at det af C. A. Christensen fremførte vi er tve
tydigt, enten betyder det munkesamfundet (eventuelt munkene) el
ler også abbeden. Men på en tvetydig kilde kan man selvfølgelig ikke
bygge noget sikkert.
En anden ting, som C. A. Christensen lægger megen vægt på, er
de mundrette gengivelser af Bos personlige samtaler med bispen og
hans kanniker107). Det er imidlertid ikke noget argument, da bogen
også gengiver samtaler, som Bo ikke kan have deltaget i, mund
ret108). Da bisp Tyge i februar 1263 kom til klosteret, ilede Bo
ham i møde »skønt ej af et oprigtigt hjerte«109). Når afsnittet såle
des giver udtryk for Bos indre følelse, må det ifl. C. A. Christensen
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være skrevet af Bo. Argumentet er ikke særlig afgørende, da alle
munke i huset må have kendt Bos uvilje mod Tyge og måske selv
have næret den.
Af det foregående fremgår det, at Buchwalds teori om, at Jens af
Horsens skulle have skrevet afsnittet, bedst kan karakteriseres som
gætteri. Tilbage står spørgsmålet, om Ture og Bo har spillet nogen
rolle ved afsnittets tilblivelse og i bekræftende fald hvilken. De var
begge munke i huset, og begge var de abbeder under hver sin fase
af striden. Det er derfor på forhånd meget sandsynligt, at de begge
har bidraget til afsnittets tilblivelse ved at meddele oplysninger om
de begivenheder, som de selv har deltaget i; måske har de foranstal
tet afsnittets nedskrivelse, skrevet det eller dikteret det.
Som før omtalt hed det i abbedlisten fra 1274, at afsnittet var
fremstillet ved Tures flid. Da det formodentlig er afsluttet 1268,
som ovenfor anført, og da Ture var abbed fra 11. juni 1263 og
næsten 5 år frem i tiden110), er det sandsynligt, at han i hvert fald
har givet besked om at nedskrive det. På den anden side fremgår
det klart af selve afsnittet, især af de manglende årstal for Tures
abbedår, at han ikke kan have skrevet det eller dikteret det hele.
Det er muligt, at hans andel i det blot har indskrænket sig til at
beordre det nedskrevet og til at meddele forfatteren nogle oplys
ninger om de begivenheder, han selv havde deltaget i. Men det er
også muligt, at han ligefrem har dikteret teksten om disse begiven
heder til en skriver. Det bliver først muligt at give et bedre svar her
på, når en filolog har undersøgt, om afsnittet stilistisk set danner en
enhed, eller om der må antages at have været flere forfattere.
Det er ligeledes muligt, at Bos andel i afsnittets tilblivelse har ind
skrænket sig til, at han har meddelt forfatteren visse oplysninger om
de begivenheder, som han selv har deltaget i; der er intet i det,
Henry Petersen og C. A. Christensen har fremført, som tvinger os til
at antage mere, når man går deres argumenter kritisk efter. Når
jeg alligevel personlig er tilbøjelig til at tro, at Bo har nedskrevet
hele afsnittet og forfattet dele deraf, skyldes det en række ting. Bo
var husets tidligere abbed og godt bekendt med stridens hovedind
hold. Han var, som Henry Petersen har gjort opmærksom på, en
god skriver, hvad der selvfølgelig ikke nødvendigvis betyder, at han
har skrevet netop dette afsnit i Øm-bogen. Desuden tyder de mange
ting, C. A. Christensen har fremført, dog trods alt taget under ét på,
at Bo har forfattet i hvert fald dele af det. Sålænge vi ikke har nogen
filologisk undersøgelse at holde os til, kan vi endog ikke udelukke,
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at Bo har forfattet og nedskrevet hele afsnittet og blot fået ordre her
til af abbed Ture, samt visse oplysninger om hændelsesforløbet. Af
snittet behøver jo nemlig ikke nødvendigvis at være skrevet efter
diktat. Endelig kan vi ikke helt udelukke, at en tredie munk har for
fattet det på grundlag af indhentede oplysninger fra Bo og Ture eller
nedskrevet det efter diktat.
Personlig tror jeg, at afsnittet er resultatet af et team-work mellem
Ture og Bo. Ture har beordret det nedskrevet og selv forfattet visse
afsnit, som han har dikteret til Bo, der har nedskrevet det hele og
selv forfattet resten. Da der imidlertid er så megen usikkerhed ved
bestemmelsen af afsnittets forfatter eller forfattere, er det metodisk
uforsvarligt at verificere eller falsificere afsnittet ad denne vej. Det
forsøg, der er gjort af Skyum-Nielsen på at nedvurdere dets kilde
værdi ved at henvise til, at vi har det fra den abbed Bo, der var uret
færdig over for trediemand, som stoppede hullerne i sin argumenta
tion med et falsk dokument, som var løgnagtig, en smule tungnem
og endelig en hård benægter, har hermed mistet sit grundlag111). I
øvrigt har Bo, som vi skal se, fortjent et bedre eftermæle.

II Øm Klosters grundlæggelse
a. Brødrelagets udsendelse til Sminge
Cistercienserklosteret C ara Insula, det nuværende Emborg, Tyrsting
Herred, Århus Amt, på landtangen mellem Mossø og Gudensø,
midt mellem Skanderborg og Silkeborg, er et datterkloster af Vit
skøl, der via Esrom stammer fra Clairvaux i Frankrig. Som visse
andre danske cistercienserklostre havde det en bevæget grundlæg
gelseshistorie. Ikke mindre end 3 steder havde brødrelaget fæstet bo,
inden det fandt et blivende sted i Øm. Det første sted var Sminge,
Gjern Herred, Århus Amt, i Gudenådalen nord for Silkeborg, hvortil
brødrelaget blev udsendt 16. februar 1165. Men formodentlig endnu
samme år flyttede munkene til Veng, Hjelmslev Herred, Århus Amt,
hvor de overtog et benediktinerkloster. Heller ikke her fandt de noget
blivende sted, og omkring 1168 flyttede de til Kalvø i Skanderborg
Sø, hvor de atter overtog et benediktinerkloster. I foråret 1172 kom
brødrelaget så endelig til den kære 0, Øm112). Denne flytten fra sted
til sted samtidig med, at man overtog benediktinerklostre, kan sikkert
for en stor del forklares ved de økonomiske fordele, som klosteret der-
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ved fik. Man skaffede klosteret en bedre beliggenhed og mere jorde
gods. Man skaffede forbindelse med nye kredse af velgørende stormænd. Man skaffede sig af med de generende konkurrenter, benedik
tinerne. Det sidste motiv kendes også fra Løgum, Esrom, Sorø og Ryd,
der ligeledes overtog gamle benediktinerklostre.
I februar måned 1165 kunne abbed Henrik af Vitskøl udsende
brødrelaget til Sminge, som bisp Eskil af Århus havde skænket til
det. Denne bisp er den eneste donator, der nævnes i forbindelse med
klosteret i Sminge. Oprindelig havde han skænket cistercienserne
Sabro, Sabro Herred, Århus Amt; men formodentlig i overensstem
melse med kong Valdemar i.s råd og vilje tog han det tilbage og
gav i stedet Sminge, der i Øm-bogen karakteriseres som mere vel
egnet. Pave Alexander 3. stadfæstede dette efter råd fra den land
flygtige ærkebisp Eskil af Lund113). Når ærkebisp Eskil flere gange,
mens klosteret flyttede og voksede, støttede det, har det til dels
en kirkepolitisk forklaring. Under det oktavianske skisma havde for
uden den tysk-romerske kejser Frederik 1. også Valdemar 1. og flere
danske bisper bl. a. Eskil af Århus svigtet kirkens enhed114). Ærke
bispen var bl. a. derfor interesseret i en orden som cistercienserne,
der var unddraget de lokale bispers jurisdiktion og kun underlagt
paven og ordensledelsen, som samme ærkebisp stod i et nært forhold
til. Denne exemption gjaldt normalt kun reformordnerne, hvortil
cistercienserne og cluniacenserne hørte115). I øvrigt viste denne ærkebiskoppelige politik sin berettigelse f. eks. efter 1241, da cisterci
enserne i modsætning til flere andre ordener støttede ærkebispens
kamp mod kongen. Endelig er det velkendt, at Eskil også personligt
nærede stor interesse for cistercienserne, og at han selv døde som
munk i Clairvaux, hvor han ligger begravet116).
Der ser ud, som om kongen under klostergrundlæggelsen i Sminge
har indtaget en velvillig holdning uden dog at optræde som donator.
Desværre berører ingen af de samtidige diplomer hans rolle. Af
Alexander 3.s brev til abbed Henrik af Vitskøl117), fremgår det, at
denne førte forhandlingerne for cistercienserne; han tilskrev paven
og forhandlede med bisp Eskil af Århus. I de fortællende dele af
Øm-bogen hævdes det, at Valdemar støttede Eskil i tanken om at
give munkene det bedre sted Sminge frem for det ringere sted Sabro,
og at abbed Henrik stod på god fod med kongen118). Muligvis kan
man derfor se klostergrundlæggelsen i Sminge i 1165 som et udtryk
for en begyndende politisk tilnærmelse mellem kongen og den land-
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flygtige ærkebisp. Da klosteret næppe ét år senere flyttede til Veng,
er tilnærmelsen i hvert fald, som vi skal se, helt klar.
Om århusbispen Eskils motiv til klosterdonationen vides intet sik
kert. Måske kan man, som Buchwald har gjort, opfatte donationen
som et sonoffer fra Eskil, fordi han havde været delagtig i det oktavianske skisma119). Donationen bliver i så fald at betragte som en
tilkendegivelse af, at han virkelig havde forladt sin gamle indstilling.

b. Overtagelsen af benediktinerklosteret i Veng
Det er sandsynligt, at der til klosteret i Sminge ikke hørte noget sær
lig stort jordegods120). Abbed Henriks arbejde for at skaffe mun
kene et bedre sted kronedes snart med held, idet de som nævnt for
modentlig endnu samme år kunne overtage benediktinerklosteret i
Veng. I to pavebreve, der stadfæstede flytningen, tales der om, at
benediktinerklosteret både åndeligt og timeligt var kommet i for
fald121 ); og også de fortællende dele af grundlæggelsesafsnittet ta
ler om de sorte munkes forsømmelighed og føjer til, at der ved over
tagelsen kun var 3 benediktinere i Veng122). Rigtigheden af dette
må stå hen, idet oplysningerne ikke lader sig verificere ad anden
vej. Benediktinerklosteret i Veng er på et i dag ukendt tidspunkt
blevet grundlagt af Valdemar i.s forgængere123) Øm-bogen frem
stiller overdragelsen på den måde, at abbed Henrik af Vitskøl hen
vendte sig til Sven af Århus for at skaffe et bedre sted end Sminge.
Sammen henvendte de sig derpå til Valdemar 1., og der blev derpå
holdt råd med nogle andre bisper om sagen. Sven, der i kraft af sin
potestas ordinis havde ret til at afsætte en benediktinerabbed 124),
afsatte derefter abbed Jens af Veng. Men den årsag til afsættelsen,
der angives i fortællingen, virker i høj grad som et påskud; anklagen
mod Jens lød nemlig blot på, at han havde ladet nogle svende, som
cistercienseren Brian havde haft med sig under et besøg i Veng,
binde, fordi de havde stjålet hestefoder. Bisp Sven fremhæves i det
hele taget i de fortællende afsnit som primus motor bag flytningen
af klosteret, mens Valdemars rolle ikke fremhæves i samme grad125).
Det er givet, at bisp Sven ved sin død i 1191 havde et godt forhold
til klosteret, som vi senere skal se, men det er ikke sikkert, at for
holdet var så godt på dette tidspunkt. Vi ved nemlig, at cistercienserne kort efter, at de var kommet til Veng, overdrog Sven Sminge.
Øm-bogen skriver, at det var for at vinde des større yndest hos ham,
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men tidspunktet for denne overdragelse er så påfaldende, at det
er rimeligere med Buchwald at tolke det som en art betaling for den
hjælp, bisp Sven ydede dem ved overtagelsen af benediktinerklosteret126). Desuden tyder de to pavelige stadfæstelsesbreve af flytnin
gen på, at kong Valdemar har spillet en større rolle, end fortællingen
i Øm-bogen vil tildele ham. I pavens stadfæstelsesbrev til kongen,
hedder det direkte, at denne har overdraget (contulisti) benedikti
nerklosteret til cistercienserne127); i stadfæstelsesbrevet til bisperne
Absalon af Roskilde og Tyge af Børglum samt de udvalgte bisper
Sven af Århus og Radulf af Ribe hedder det derimod svagere, at
kongen har indrømmet (concessit) cistercienserne klosteret128).
For kongen voldte denne klosteroverdragelse vanskeligheder i hans
egen familie. Erik Greve og hans søster fru Margrethe, der var i
slægt med kongehuset, må have været nærmeste arvinger til dette
kongelige patrimonium, da kongehusets ret til det må være blevet
genoptaget ved bisp Svens afsættelse af benediktinerabbeden
Jens129). Erik Greve må villigt have genskænket sine 2/s af Veng
til cistercienserklosteret, da han nævnes blandt dets grundlæg
gere130). Fru Margrethe ville derimod ikke af med sin trediedel til
cistercienserne, og det blev, som vi skal se, medvirkende årsag til,
at disse flyttede fra Veng131). Vi ved gennem de to nævnte pave
lige stadfæstelsesbreve, at kongen skrev til paven for at få dennes
stadfæstelse af flytningen. Når kongen trods vanskeligheder over
drog kongehusets kloster til »ærkebispens munke«, er det helt klart,
at det må betragtes som en politisk indrømmelse over for den land
flygtige Eskil, som kongen få år senere hjemkaldte. Det er i betragt
ning af de oplysninger, som brevene giver om Valdemars aktivitet,
rimeligt at regne ham for primus motor bag overdragelsen. Bisp
Svens hjælp til den kan forklares som forårsaget af den økonomiske
gevinst, som han kort efter opnåede ved at få Sminge overdraget.
Men på den anden side havde han som stiftsbiskop ikke samme ret
over et cistercienserkloster som over et benediktinerkloster132); og
det er ikke udelukket, at hans indstilling overfor cistercienserne alle
rede på dette tidspunkt var svinget om. Men det er dog at gå læn
ger end kilderne tillader, når John Danstrup skriver, at han pressede
Valdemar til klosteroverdragelsen133).
Selv om vi ikke kan beregne, hvor meget gods gråmunkene vandt
ved flytningen, fremgår det dog klart af Øm-bogen, at denne var en
økonomisk gevinst. Til klostergodset i Veng hørte Karlebu, der for
modentlig er identisk med Kalbygård i Låsby Sogn, Gjern Her-
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Benediktinerkirken i Veng, formentlig opført i begyndelsen af u. hundredtallet efter engelske forbilleder. 1165 kom den i cisterciensernes hænder. De
brugte den som klosterkirke, indtil de 1168 flyttede til Kalvø.
Træsnit af Poul Steffensen.

red134). Formodentlig er klosteret allerede dengang kommet i be
siddelse af en del gods omkring Veng. Det drejer sig om det gods,
som ifølge klosterets jordebog fra 1554 var i dets besiddelse, men som
vi ikke kender dets adkomstbreve til, og desuden om det gods, som
man ved, klosteret senere har afhændet135). Endvidere er det
sandsynligt, at cistercienserne har overtaget Valdemar i.s privilegium
til benediktinerne i Veng, der fritog deres landboer for ledingsaf
gift til kongens embedsmænd. Thi privilegiet har været i Øm Klo
sters arkiv, da det er afskrevet i Øm-bogen, og Valdemar 1. har med
virket ved cisterciensernes overtagelse af klosteret136). Når man her
til lægger, at cistercienserne ved flytningen fik nedlagt et benedik-
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tinerkloster, en generende konkurrent til stormændenes donationer,
forstår man, at fordelene var en flytning værd. I forbindelse med
denne drog brødrelagets første selvstændige abbed, englænderen
Brian, til Rom for at opnå pavens stadfæstelse af flytningen137).

c. Overtagelsen af benediktinerklosteret på Kalvø
Efter 3 års ophold i Veng flyttede munkene til Kalvø i Skanderborg
Sø138). Stridigheder med fru Margrethe og en ny overtagelse af et
benediktinerkloster var hovedårsagerne. Fru Margrethe havde sat
sig i besiddelse af to guldringe og en gylden messehagel fra kirken
i Veng samt klosterets jord i Koldens, Hjelmslev Herred, Århus
Amt, og desuden modsat sig at overdrage munkene den sidste trediedel af Veng139). Alexander 3. tilskrev Valdemar 1. for at få ham
til med magt at tilskynde fru Margrethe til at tilbagelevere guldrin
gene, messehagelen og jorden i Koldens, eller yde erstatning140).
Brevet er afskrevet i Øm-bogen, og det fremgår tillige heraf, at paven
først havde overdraget bisperne Sven af Århus og Niels af Viborg
til at mane fru Margrethe til at tilbagegive sagerne »eller også uop
holdeligt for bemeldte biskoppers dom uden adgang til appel give
bemeldte abbed og brødre ret og fyldest derfor«141). I et fortællende
afsnit i Øm-bogen hævdes det endvidere, at paven tilskrev Margre
the selv, og der klages over, at kongen satte familiehensyn over ret
ten (iusticia). Det må tolkes derhen, at kongen ikke ønskede sagen
behandlet efter kanonisk ret for de ovennævnte bispers domstol142).
Da der derefter åbnede sig mulighed for at overtage benediktiner
nes kloster på Kalvø, valgte cistercienserne at flytte derhen. Om dette
benediktinerkloster, hvor der ifl. Øm-bogen kun var to sorte munke,
da cistercienserne overtog det143), vides i øvrigt intet. Det er muligt,
at det nærmest har været et priorat under benediktinerklosteret i
Veng, idet bygningsresterne indskrænker sig til ruinerne af en fråd
stenskirke144). Det er tvivlsomt, om munkene har været voldsomt
interesserede i at flytte fra Veng. Vi ved nemlig, at kongen måtte
mageskifte jorden i Veng med dem, således at de fik hans jord i
Harlev, Framlev Herred, Århus Amt, der var ansat til én mark guld
mere end munkenes 2/s af Veng145). Og da ærkebisp Eskil stadfæ
stede flytningen og mageskiftet i et brev til abbed Brian, talte han
om, at brødrene nødtvungne (necessitate compulsi) var flyttet til
Kalvø146). I anledning af flytningen begav klosterets abbed Brian
sig først til Clairvaux og dernæst til paven, der da opholdt sig i
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Benevent147), hvor denne udstedte tre breve - et til kongen, et til
bisperne Sven af Århus og Absalon af Roskilde og et til klosteret hvori han stadfæstede, hvad Eskil havde stadfæstet148).
Det lader sig ikke med sikkerhed ud fra brevene afgøre, om konge
huset har haft patrimonium over Kalvø ligesom over Veng; i brevene
nævnes ikke andre stormænd, som har givet deres billigelse til flyt
ningen end kongen og bisperne Absalon og Sven samt ærkebispen.
Det er derfor muligt, at kongen har genskænket cistercienserne det
patrimonium, som må være gået tilbage til donator, da bisp Sven
qua stiftsbiskop nedlagde benedikterklosteret.
Da munkene havde mageskiftet deres andel af Veng med kongen,
forsøgte Margrethe at købe den af ham for at grunde et nonne
kloster der. Øm-bogen betegner dette som en snare. Efter at have
betalt io mark sølv til to af kongens slægtninge, Niels Nødd149) og
Glip af Åbard, for at overtale kongen til at lade handelen gå tilbage,
fik gråmunkene deres jord i Veng tilbage for deres jord i Essenbæk,
Sønderhald Herred, Randers Amt, (3 mark guld værd) samt lands
byerne Fårdal, Sønderlyng Herred, Viborg Amt, Sminge og Vol,
Gjern Herred, Århus Amt150). Dette betydelige økonomiske offer
fra munkenes side viser, hvor stor interesse klosteret havde i at undgå,
at der i nabolaget fandtes andre klosterstiftelser, der kunne konkur
rere med dem om stormændenes donationer151).

d. Flytningen til Øm
Mens flytningen fra Sminge til Veng medførte klare økonomiske for
dele for klosteret ved erhvervelse af nyt gods og overtagelse af et
benediktinerkloster, er fordelene ved flytningen fra Veng til Kalvø
mindre iøjnefaldende. Bortset fra overtagesien af selve benedikti
nerklosteret og den lille 0 har cistercienserne næppe fået noget af
benediktinernes jordegods. Dette er muligvis tilfaldet benediktiner
nonneklosteret i Ring, som Poul Rasmussen mener152) I hvert fald
ved vi fra Øm-bogen, at klosterets ejendomme omkring Kalvø lå
spredt vidt og bredt. Dette i forbindelse med de besværlige trans
portforhold til og fra øen må være hovedårsagerne til, at man søgte
et mere velegnet sted153).
Valget faldt på Øm, der ligger tæt ved Midtjyllands gamle hoved
landevej. Desuden var beliggenheden ved fiskerige søer og åer en
fordel for de ikke kødspisende cisterciensere. At fortificatoriske hen
syn kom i første række, som dr. Buchwald hævder, er umuligt154).
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En flad landtange, som klosteret lå på, er ikke nogen god forsvars
stilling i det jyske søhøjland. Der har næppe været tale om nogen
godsmæssig gevinst i forbindelse med flytningen. Klosteret havde
tværtimod vanskeligheder med at købe jorden omkring Øm af bøn
derne155). Når gråmunkene derfor i 1172 flyttede fra Kalvø til Øm
efter bisp Svens råd og med Valdemar i.s samtykke, skyldes det
altså først og fremmest, at Øm var et bedre sted for et cistercienserkloster end Kalvø156). Strid om retten til besiddelsen af Kalvø kan
have medvirket til flytningen. Da Brian nemlig var gået af som abbed
ca. 1173 drog han for tredie gang til paven, der da opholdt sig i
Anagni, hvor han fik Alexander 3.s stadfæstelse på de to steder, som
munkene var flyttet fra157). Det må dreje sig om Veng og Kalvø,
da klosteret jo havde mageskiftet Sminge bort til kongen158).

III Klosterets forhold til bisp Sven af Århus
a. »Sueno-vita«
Inden en behandling af bisp Svens godsdonationer til Øm Kloster
og de kildekritiske problemer, der knytter sig dertil, vil det være
nyttigt at skaffe sig et billede af hans forhold til klosteret i al almin
delighed. Hovedkilden hertil er det før omtalte grundlæggelsesaf
snit i Øm-bogen, der er skrevet 1207. I kapitlerne 22, 31 og 35 findes
det fyldigste billede af bisp Svens liv og færden. Buchwald har kaldt
denne del af grundlæggelsesafsnittet for »Sueno-vita«159).
Efter sin bispevielse blev Sven angrebet af sygdom og besluttede at
blive munk. Abbeden overtalte ham imidlertid til at stille sig som
en mur for Herrens hus i stedet for at lade Herrens skib drive med
kappet ankertov, mens han selv sad på klosterfredens grund. Den
forstandige mand blev altså legemligtalt i det timelige, men med sit
hjerte og sin vilje var han i klosteret. Hans gavmildhed overfor mun
kene var overstrømmende. Der fandtes aldrig nogen mere rede til at
bede end han til at give. Engang da abbeden havde afslået at mod
tage noget kvæg og andet gods, hvad det nu var, bemærkede Sven,
at abbeden vist gerne ville tage imod, hvis ingen tilbød ham noget.
En anden gang så abbeden sig nødsaget til at sælge en ubrugelig al
terkalk. Da Sven hørte det, lod han i stedet gøre flere nye kalke til
klosteret. Han kvægede ikke blot brødrene med legemlig føde, men
fyldte også brødrenes bogskab med gudelig læsning.
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Hans ærbødighed over for og kærlighed til munkene var overvættes.
Næst Gud elskede han cistercienserne, og han steg altid af hesten,
når han kom til klosterporten, eller når han på vejen mødte brød
resamlaget på vej til markarbejde. Sit klosterkald opgav han ingen
sinde. Først opnåede han pave Urban 3.s tilladelse til at nedlægge
sit bispeembede, og senere ovedrog pave Gelestinus 3. hans ansøgning
til ærkebisp Absalons afgørelse160). Men inden han havde fået Ab
salons afgørelse i sagen, blev han syg i Østrup, Støvring Herred, Ran
ders Amt, og døde 30. oktober ugi, mens messen blev sunget i det
hus, hvor han lå, og i abbed Wilhelms og brødrenes nærværelse161).
Øm-bogens forfatter er da også af den overbevisning, at denne
fromme bisp, der blev begravet foran højalteret i Maria-klosteret i
Øm, skal få en retfærdigs løn162).

b. Saxos skildring af bisp Sven
Før vi sammenligner disse oplysninger fra de berettende dele af
Øm-bogen med brevenes oplysninger, vil det være af værdi at se,
hvorledes Saxo skildrer bisp Sven. Han optræder her som en mand,
der hørte til inderkredsen omkring Valdemar og Absalon, som han
flere gange nævnes sammen med. Ved midten af 1160’eme, da Val
demar ønskede et fast støttepunkt i det vendiske område, var det
hans agt at gøre Absalon, Buris og Sven til nybyggere i Volgast; men
hverken Sven eller Buris ønskede at blive163). I slutningen af 1160’erne
umiddelbart efter Arkonas erobring modtog bisp Sven venderbyen
Karenz’ overgivelse, idet han sammen med Absalon red ind i den
fjendtlige by164) Da de hedenske gudestatuer, Rygevit, Porevit og
Porenut derefter på Absalons bud blev omhugget, stillede Sven sig
ovenpå dem, mens de blev slæbt ud af byen165). Bisp Sven deltog
også i Stettins erobring i 1170’erne, og da Absalon blev tilbage med
en del af ledingsflåden for at værne de rygensiske fiskere imod de
pommerske vender, blev Sven og en del jyder også tilbage166).
Under det skånske oprør i slutningen af Valdemars regeringstid
var Sven med Valdemar og Absalon, da de gik i land for at for
handle med skåningerne ved Helsingborg. Ifølge Saxos skildring
samlede skåningerne sig for at stene Absalon, så snart de så ham.
Kongen blev så opbragt herover, at han råbte på heste og våben, men
i det samme tog bisp Sven ham om livet og bønfaldt ham om ikke
at fare så hårdt frem. Saxo skriver derpå: »Om det var fromhed el
ler frygt, der drev ham til at vove dette skridt, får stå hen; så meget
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er vist, at kongens gamle og trofaste kærlighed til Absalon også her
holdt stik, så vennens nød vejede langt mere hos ham end bispens
bønner«167). Det ligger udenfor denne artikels ramme i detailler at
vurdere kildeværdien af Saxos skildring af Sven. Men det er allige
vel interessant, at dette er det eneste sted hos Saxo, hvor det blide
og milde overhovedet kommer frem hos Arhus-bispen. Ellers skildres
han som politiker, kriger og korstogsfarer. Det er ikke givet, at
»Sueno-vitas« skildring af Sven og Saxos udelukker hinanden; de kan
nemlig betragtes som to beretninger, der fremhæver forskellige karak
tertræk hos ham, og som derfor supplerer hinanden.

c. Grundlæggelsesafsnittets konkrete oplysninger om bisp Sven
Langt væsentligere for vurderingen af »Sueno-vita« end Saxo er imid
lertid de konkrete oplysninger om Sven, som vi kan udvinde af grund
læggelsesafsnittet, især af brevene. Buchwald har foretaget en stilistisk
sammenligning mellem »Sueno-vita« og »Vita Gunneri«168). Hjerte
lig tale, humor ved udøvelsen af embedspligten og klostervittigheder
præger »Vita Gunneri«, mens »Sueno-vita« tegner et billede uden
kød og blod af en asketisk prælat, hvis eneste devotion stod til cister
cienserne. Men at bruge det som led i et bevis for, at »Sueno-vita«
danner rammen om en kæmpemæssig forfalskning af Svens testamen
ter, som Buchwald gør, er en halsløs gerning. To forfattere skriver al
drig i den samme stil og fremhæver aldrig de samme træk ved den,
de roser.
Om Svens ledelse af bispedømmet ved vi kun lidt. Han udvidede
dets gods og anseelse, men tog næppe altid smålige hensyn til lov
og ret169). Dette billede af en godssamlende bisp stemmer overens
med den ovenfor givne tolkning af hans overdragelse af benedikti
nerklosteret i Veng til cistercienserne. Han fik jo kort efter Sminge
af disse som en art betaling. Klosteroverdragelsen omtales i Øm
bogen som en opfyldelse af et løfte170). Sven havde oprindelig, hed
der det, været munkene uvenlig stemt, fordi hans forgængers gav
mildhed mindskede bispedømmets ejendomme. Men engang, da han
var i havsnød, havde han på en gråmunks tilskyndelse lovet at grund
lægge et cistercienserkloster, hvis Gud frelste ham. Når netop bene
diktinerklosteret i Veng måtte nedlægges for at opfylde dette løfte,
skyldes det de sorte munkes forsømmelighed og klosterets timelige
og åndelige forfald171). Anledningen til, at bisp Sven brugte sin

Øm Klosters grundlæggelse og dets forhold til bisp Sven af Århus

201

Denne tegning, der er taget fra Fr. Winkel Horns oversættelse af Saxo, er
et udtryk for den nationale forherligelse af Danmarks ældre historie, som
prægede dansk historieskrivning før i. verdenskrig. Når Louis Moes tegning
er medtaget her, skyldes det, at den ganske godt svarer til Saxos person
karakteristik. Det er den stolte politiker, kriger og korsfarer, vi her træffer,
ikke »Sueno-vitas« milde og fromme bisp Sven.
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potestas ordinis til at stævne benediktinernes abbed Jens, virker,
som nævnt, så søgt, at den må betegnes som et påskud.
Fortællingen om bisp Svens løfte kan til en vis grad tilsløre hans
motiv til uddrivelsen af benediktinerne, men derimod ikke øge hans
hæder, som Buchwald mener172). Han skulle jo nemlig først i
havsnød, før han ville grundlægge noget kloster. Buchwald hævder
endvidere, at løftet er et udtryk for en særlig cisterciensertradition
med at indføje et overnaturligt motiv ved klostergrundlæggelser.
Han påviser, at der i middelalderlige beretninger om Ørns og Vit
skøls grundlæggelse optræder en stormand - bisp eller konge -, der
lover at grundlægge et cistercienserkloster, hvis Gud frelser ham ud
af overhængende livsfare, og at abbed Henrik spiller en aktiv rolle
både ved grundlæggelsen af Vitskøl og Øm173). Men historien om
Svens løfte lader sig ganske let forklare ved tidens almindelige ten
dens til at se Guds direkte indgriben bag alle omskiftelser.
Under munkenes stridigheder i Veng med fru Margrethe ydede
bisp Sven dem ikke tilstrækkelig hjælp. Alexander 3. havde tilskre
vet bisp Sven af Århus og bisp Niels af Viborg og bedt dem formane
Margrethe til at tilbagegive det, som hun havde sat sig i besiddelse
af, til munkene eller yde dem passende erstatning, men kunne ikke
gennemføre dette. Sandsynligvis var det, fordi Valdemar 1. ikke øn
skede en proces for en kirkelig domstol mod sin slægtning Mar
grethe174). Derfor flyttede munkene med Svens råd og hjælp til
Kalvø benediktinerkloster, hvor Sven også må have brugt sin juris
diktion over det ikke eximerede kloster til at uddrive benediktinerne.
Øm-bogen omtaler ikke dette benediktinerkloster som åndeligt og
timeligt forfaldent. Der foreligger heller intet om, at Sven skulle
have taget sig nogen »betaling« for denne overdragelse. På forhånd
er en sådan i øvrigt også mindre sandsynlig end ved overdragelsen af
Veng Kloster, idet cistercienserne som nævnt næppe har overtaget
benediktinernes gods, men kun den lille 0 med de beskedne bygninger.
Mens cistercienserne endnu var i Veng - måske dog først da de
var kommet til Kalvø - mageskiftede de Kalbygård til Sven for
Sminge175). Der er altså tale om en regulær handel, ikke om nogen
donation fra Svens side. Om hvad bisp Sven har foretaget sig, da
cistercienserne flyttede til Øm, vides ikke andet, end at de flyttede
med hans råd og samtykke176). Ifølge Øm-bogen sendte bisp Sven
to gange bud til Rom og opnåede med stor udgift ikke blot fribreve
for de ejendomme, som han havde skænket, men for alle ejendomme,
som klosteret lovligt havde erhvervet eller måtte erhverve. Brevene
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hævdes imidlertid at ligge i klosterets brevskrin og bliver derfor ikke
gengivet i bogen. Kun to breve gengives, for at de kan være ved hån
den til eftersyn, og for at mindet om den afdøde kan forny sin
sødme177).
Det første178) af disse er udstedt af Alexander 3. til bisp Sven
af Arhus, fordi denne har spurgt ham til råds angående cisterciensernes tiende. Disse skal være fri både for prædial- og novaltiende af
den jord, de selv dyrker. Brevet må være udstedt mellem Svens
bispevielse 1166 (el. 67) og Alexanders død 30. august 1181179).
Det andet brev er udsendt af Urban 3. til ærkebisp Absalon og
hans lydbisper180). I Øm-bogens overskrift over brevet hedder det,
at det er udstedt efter samme bisps (nemlig Svens) ansøgning, og i
brevet tales der om brødrene i Øm og brødrene i andre cistercienserklostre. Sven nævnes imidlertid ikke ved navn i brevet, der stad
fæster cisterciensernes frihed for både prædial- og novaltiende af
den jord, de selv dyrker. Det må være udstedt under Urbans pontificat, nemlig mellem 1. december 1185 og 20. oktober 1187. Når
brevet er udstedt til Absalon og ikke til Sven, betyder det næppe, at
denne har krænket cisterciensernes tiendefrihed. Brevet slutter nem
lig med, at paven påbyder, at alle, der krænker denne, skal bandly
ses offentlig og ikke have samkvem med nogen, indtil han har givet
cistercienserne behørig oprejsning, og indtil han har fremstillet sig
for paven med en skrivelse fra sin stiftsbiskop (in casu Sven), der
bekræfter rigtigheden af denne oprejsning. Valget af brevmodtageren
må derfor tolkes derhen, at gejstlige af lavere rang (f. eks. sogne
præster, der skulle have en del af tienden) har krænket flere cistercienserklostres tiendefrihed i nogle bispedømmer.
For bisp Sven betød brevene mindre indtægt, idet han fremtidig
mistede den trediedel af munkenes tiende, som tilfaldt bispen. Der
er grund til at tro, at Sven virkelig sendte bud til Rom for at opnå
munkenes tiendefrihed. Thi havde han ønsket ret til at kræve tiende,
havde han næppe givet munkene mulighed for at afskrive i alt fald
det ældste brev. Når Øm-bogen fremhæver, at brevene er afskrevet
for i fornødent fald at være ved hånden til eftersyn, hænger det
sikkert sammen med stridigheder om tiendefrihedens udstrækning,
som følge af skiftende pavepolitik. Fra ca. 1100-1150 søger paven
at skaffe alle cistercienserklostre fuld tiendefrihed. Pave Hadrian
4. (1154-59) indskrænker denne til kun at gælde tiende af nyopdyrket jord, novaltiende. Hans efterfølger Alexander 3. (f 30. august
1181) udvider cisterciensernes tiendefrihed til atter at gælde tiende af
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anden jord, prædialtiende. Fra slutningen af hans pontifical bliver det
imidlertid mere og mere almindeligt, at også cisterciensernes tiende
frihed indskrænkes til kun at gælde novaltiende. Og endelig fastsæt
ter det 4. Laterankoncilium 1215, at den kun skal gælde noval
tiende. En forudsætning for at opnå tiendefrihed er, at munkene selv
dyrker jorden181). Det er derfor meget muligt, at Arhus-bispen
1207, da dette afsnit i Øm-bogen blev skrevet, har antastet cister
ciensernes ret til prædialtiendefrihed. Det er da kun naturligt, at
munkene i et skrift som Øm-bogen fremhæver bisp Svens gode
eksempel182).
At Sven 2 gange opnåede pavens billigelse til at blive gråmunk
er ovenfor nævnt. Første gang ved et brev fra Urban 3., der må
være udstedt mellem 1. december 1185 og 20. oktober 1187. Anden
gang overdrog Celestinus 3. sagen til ærkebisp Absalons afgørelse.
Dette brev må være udstedt kort efter Celestinus’ kroning 14. april
1191, men inden Svens død 30. oktober samme år183). »Da han
havde opnået denne tilladelse og sat sig for at indtræde i klosteret,
gik den herre kong Valdemar heden fra dette liv, og tillige den
apostoliske herre Urban«, hedder det i Øm-bogen efter Urbans brev,
hvor det desuden hedder, at Sven ønskede at skænke klosteret mere,
end han forud havde givet, samt stadfæste det med fribreve184). Når
Valdemar i.s død (12. maj 1182) nævnes i denne forbindelse, må det
bero på manglende viden hos forfatteren. Et sådant ukendskab til sam
tidens historie var ikke ualmindelig i middelalderen, da man jo ikke
havde nutidens hjælpemidler til at verificere sine data med185).
Hvilke fribreve og donationer, der sigtes til, ved vi ikke. Muligvis
kan det have været overdragelsen af godserne på Djursland, der har
været tale om186). Det eneste fribrev, vi kender fra Øm-bogen,
som i den forbindelse kan komme på tale, er Urban 3.s brev om
cisterciensernes frihed for prædial- og novaltiende187).
Skønt det således forbliver uklart, hvorfor Sven udsatte sin be
slutning om at gå i kloster, er der næppe nogen grund til at se noget
mistænkeligt i det, som dr. Buchwald gør188). At en gammel bisp
»på grund af alderdommens ulemper og den mangfoldige tynge,
som nødvendigvis følger med bispeembedet«189), blev cisterciensermunk, har for middelaldermennesket været en ganske naturlig ting.
Selveste ærkebisp Eskil gjorde jo det samme. Både Buchwald og
Schalling mener, at når Svens ønske om at blive munk betones,
skyldes det, at klosteret i så fald havde fået fuld dominium over
Djurslands-godserne190). Argumentet er vilkårligt valgt, og det frem-
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går af Øm-bogen ganske tydeligt, at Sven døde, før han nåede at
blive munk191).
»Sueno-vitas« billede af bispen, der næst Gud elskede brødrene
i Øm, og som kvægede disse med åndelig og timelig føde, må altså
modificeres. Samme bisp samlede gods til sit bispedømme på en
måde, der næppe altid var lige lovlig. Han nedlagde 2 benedikti
nerklostre, den ene gang formodentlig for at få jord fra cistercienser
ne. Han hjalp ikke eller kunne ikke hjælpe disse imod fru Margrethes
overgreb. Han mageskiftede jord med cistercienserne to gange. Og
han deltog som kriger og politiker i vendertogterne. Men han skaffede
også i hvert fald én gang cistercienserne et brev på deres tiendefri
hed, som var imod hans interesse. Og han ønskede som ærkebisp
Eskil at tilbringe sine gamle dage som gråmunk. »Sueno-vita« in
deholder ikke grovere overdrivelser, end at de lader sig forklare
ved tiden og stedet for nedskrivningen samt dennes formål. Når
man skal forsvare klosterets rettigheder og friheder - bl. a. frihed
for prædialtiende - over for bispen i Århus, er det vel kun venteligt,
at man fremhæver forgængerens kærlighed til munkene. Desuden
kan man vel ikke vente, at en munk omkring år 1200 indtog samme
kritiske holdning overfor tilværelsen, som dr. Buchwald gjorde i
18-hundredtallet. »Sueno-vita« kan således ikke bortforklares som
»eine ermüdende Fülle von Phrasen«192), der kun danner den ydre
ramme om en kæmpemæssig brevforfalskning. Som vi gennem denne
undersøgelse har lært bisp Sven at kende, forekommer det ikke
unaturligt, at han har været den gavmilde donator over for Øm
Kloster, især ikke hvis vi antager, at bisp Svens holdning er svinget
fra en oprindelig negativ holdning til en positiv. Alle brevenes og
beretningens oplysninger kan i så fald bringes i harmoni med hinan
den.
Når dr. Buchwald er så skeptisk overfor muligheden af bisp Svens
donationer til Øm Kloster, skyldes det for en del hans manglende
forståelse for middelalderens egenart. Hal Koch har rammende gjort
opmærksom på, at »hvis man derimod vil forstå, hvorfor samtiden (o:
middelalderen) ønskede at fremme munkevæsenet, må man ikke
glemme de mindre håndgribelige værdier; man må ikke opløse alt i
økonomi og Wirtschaft«193). Munkelivet stod i centrum for middelal
derens samfund og kirke. Herfra drog kirken sin næring i videste for
stand. Viede man ikke selv sit liv hertil, kunne man efter evne støtte
munkene, der havde viet deres liv til forbøn for andre. Fyndigt og
klart er denne tanke udtrykt i et brev fra Valdemar 1. til Esrom
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Kloster: »Thi det er vor opgave at sørge for, at de, som lever i vort
land, men især for, at de, som samdrægtigt lever i fællesskab, og som
beder Gud om vor frelse og rigets tryghed, kan leve i fred og ro«194).

IV Bisp Svens donationer til Øm Kloster
a. Bisp Svens testamenter og bekræftelsesbrevene på disse
Bisp Svens godsdonationer kendes fra to i Øm-bogen afskrevne gave
breve. Det ene er udateret, og det andet er dateret 27. august 1183.
Dertil kommer en interpoleret afskrift af det sidstnævnte fra Anne
Krabbes Kopibog. Til disse slutter sig en række bekræftelsesbreve, der
dels findes i Øm-bogen og dels i registraturer fra det 16. og 17. århun
drede195). Det udaterede testamente196) er formodentlig det ældste
af testamenterne. For det første er det mindre omfattende end det
daterede, og for det andet gælder et bekræftelsesbrev fra ærkebisp
Absalon197) formodentlig dette. Til datering af det kan vi endvidere
muligvis bruge et bekræftelsesbrev udstedt af Valdemar i.198). Hvis
vi antager, at Absalons bekræftelsesbrev er udstedt samtidig med
testamentet, kan det først mulige tidspunkt for deres udstedelse
derfor formodentlig sættes til ca. 1180, da Wilhelm, som bekræftelses
brevet er adresseret til, blev abbed199). Terminus ante quem kan
muligvis sættes til Valdemar i.s død 12. maj 1182. Testamentet da
teres normalt uden anførelse af begrundelse til ca. 1180200). Ved dette
bestemte Sven, at alle hans grunde i Attrup, Ørup, Rosmos, Ene
gårde og Hillestedrude, Sønder Djurs Herred, Randers Amt, efter
hans død skulle tilfalde munkene i Øm. Alle vilde heste og øvrige
dyr på disse grundes gårde skulle ligeledes tilfalde munkene sammen
med V4 af dyrene på hans øvrige gårde.
Det omtalte udaterede stadfæstelsesbrev fra ærkebisp Absalon er
som nævnt adresseret til abbed Wilhelm i Øm, hvorfor det i hvert
fald må stamme fra tidsrummet ca. 1180 - ca. 1193201). Nogen
verbaloverensstemmelse med nogen af Svens testamenter eller Ab
salons stadfæstelsesbrev fra 27. august 1183202), der angår Svens testa
mente af samme dato, lader sig ikke påvise. Vi står formodentlig
over for et bekræftelsesbrev angående Svens udaterede testamente.
Hvis det nemlig havde været en stadfæstelse af Svens testamente fra
27. august 1183, havde det sikkert ligesom Absalons bekræftelse på
dette omhyggeligt opregnet donationens omfang og nævnt tidspunk-
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tet for den. Ligeledes var det vel i så fald blevet nævnt, at uanset
Absalons stadfæstelse fra 27. august 1183 havde munkene ikke været
i tryg og sikker besiddelse af deres ejendomme203).
Det andet udaterede bekræftelsesbrev er udstedt af Valdemar
i.204). Terminus ante quem bliver således Valdemars dødsdag 12.
maj 1182, og det er dermed udelukket, at det er en stadfæstelse på
Svens testamente af 27. august 1183. Ifølge sin ordlyd er det en
stadfæstelse af, hvad Sven »ved sit eget nedskrevne gavebrev har
efterladt«205) gråmunkene i Øm nemlig: »alle hans grunde på
Djursland i landsdelen Søndre Herred ... og hans grunde i Karleby
og nogle andre af hans godser«. Da Svens udaterede testamente ikke
nævner Kalbygård206), har Schalling heraf draget den slutning, at
Valdemars stadfæstelsesbrev gælder et i dag ukendt tredie testamente
fra Sven, der foruden de i det udaterede testamente nævnte godser
skulle omfatte Kalbygård. I tid skulle det ligge mellem de to
kendte207). Rent sprogligt lægger sætningen: »som han efterlod ved
sit eget nedskrevne gavebrev«, sig ikke nødvendigvis til mere end
»Karleby og nogle andre af hans godser«. Det kan derfor ikke ude
lukkes, at Sven har udfærdiget et særskilt gavebrev på Kalbygård og
nogle andre godser. Valdemars brev bliver i så fald at betragte både
som en stadfæstelse på dette gavebrev og på Svens udaterede testa
mente. Hvis Sven har udstedt andre gavebreve end de to kendte, er
det mærkeligt, at Øm-bogen, der har tjent som et middel til forsvar
for klosterets godser og rettigheder, ikke har afskrevet disse breve.
Endvidere kan det ikke helt udelukkes, at originalen til Svens uda
terede gavebrev har indeholdt Kalbygård, men at ordet er faldet ud,
da det blev afskrevet. Der er derfor en lille mulighed for, at Valde
mar i.s stadfæstelsesbrev udelukkende angår Svens udaterede testa
mente. Dette støttes vel også af, at stadfæstelsesbrevet afskrives i
sammenhæng med de kendte testamenter. Det bør imidlerid under
streges, at man ikke med sikkerhed kan henføre de her omtalte be
kræftelsesbreve fra Absalon og Valdemar 1. til Svens udaterede te
stamente; især gælder det Valdemar i.s bekræftelsesbrev. Det er
derfor ikke urimeligt at antage, at der har eksisteret noget i dag tabt
diplommateriale, som Schalling gør.
Den 27. august 1183 udfærdigede Sven atter et testamente i nær
værelse af Knud 4., hans broder hertug Valdemar (senere Valdemar
2. Sejr), ærkebisp Absalon, Valdemar udvalgt bisp til Slesvig, Omer
bisp i Børglum, Sten (Stenarus) bisp i Veksjö og Albert (Walbertus) abbed i Esrom208). Ved dette testamenterede Sven munkene i
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Øm Kalbygård og sine grunde i landsbyerne Attrup, Ørup, Rosmos,
Enegårde, Hillested og Hoed og desuden alle sine vilde heste i Sønder
Herred. Udover det udaterede testamente omfatter det Kalbygård
og Hoed, Sønder Djurs Herred, Randers Amt209). Hillested er ifølge
Poul Rasmussen en fejlskrivning for Hillestedrude210). Derimod om
fatter dette testamente ikke som det udaterede V4 af alle dyrene på
samtlige Svens ejendomme, hvad der muligvis er grunden til, at også
det sidstnævnte afskrives i Øm-bogen. Absalon udstedte et bekræf
telsesbrev211), der er forhandlet 27. august 1183, angående Svens
donation. Det må angå Svens testamente af samme dato, da det
omhyggeligt opregner de samme ejendomme. Bekræftelsesbrevet ken
des i regest fra ca. 1554 og 1606212). Knud 4. udfærdigede lige
ledes et bekræftelsesbrev 213) for dette testamente. Bekræftelsesbre
vet nævner datoen for Svens donation og omhyggeligt dens omfang.
Det kendes både i regest fra ca. 1554 og 1606214). Regesten fra
ca. 1554 medtager en datumsformel, der daterer bekræftelsesbrevet
til 27. august 1183. Dette er næppe blot en afskrift af brevets
sætning: »Derfor roser vi meget bisp Sven af Århus’ handling, fordi
han år efter Herrens byrd 1183 den 27. august i vor nærværelse gav
osv.« Da både Absalons stadfæstelsesbrev og Svens testamente om
taler Knud 4.S nærværelse, er det sandsynligt, at Knud gav sit stad
fæstelsesbrev samme dag, som Sven gjorde sit testamente, altså 27.
august 1183.
Derudover kendes fra registraturerne fra ca. 1554 og 1606 to uda
terede stadfæstelsesbreve215). Det ene er givet af »Unge koning
Knud«, og det er vel rimeligst, som T. A. Becker mener, at regne
med, at det er udstedt af Knud 4. inden Valdemar i.s død 12. maj
1182. Skal det henføres til et af de to fra Øm-bogen kendte testa
menter, kan der kun blive tale om Svens udaterede testamente. Men
det er dog mærkeligt, at det ikke kendes fra Øm-bogen. Det andet
Bisp Svens gravsten, der i dag findes i St. Sørens Kirke i Gammel-Ry. På
denne senmiddelalderlige gravsten står: »Hic tumulatus est vir venerandus in
Christo pater domnus Sueno cruce signatus episcopus venerabilis fundator
monasterii Carae Insulae anno Domini 1183 cujus anima requiescit in pace«.
»Her er begravet den ærværdige mand, fader i Kristus, hr. Sven, korsfarer,
bisp, den ærværdige grundlægger af Øm Kloster det Herrens år 1183, hvis sjæl
hviler i fred«. Omtalen af Sven som korsfarer sigter formodentlig til hans del
tagelse i de danske korstog til de vendiske lande. Når der står, at Sven grund
lagde Øm Kloster 1183, må det sigte til hans testamente fra 27. august 1183.
(Efter H. C. Thomsen-Ryhave, p. 210.)
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stadfæstelsesbrev er givet af »Anders Erchibiscop udi Lund« og ma
derfor stamme fra tidsrummet 1201-23, da Anders virkede som ærke
bisp. Da det ikke findes i Øm-bogen, er det muligvis yngre end
1207. T. A. Becker retter Anders til Absalon og mener, at der er
tale om en regest af Absalons udaterede stadfæstelsesbrev, som vi
ellers ikke kender i regest216). Begrundelsen er, at ærkebispens navn
i originalen kun har været betegnet med begyndelsesbogstavet, hvad
der i middelalderen ikke var ualmindelig kancellipraksis217). Her
imod taler for det første, at afskriften i Øm-bogen af Absalons uda
terede bekræftelsesbrev medtager hans navn fuldt ud. Og for det
andet foreholdt abbed Bo under striden med Tyge denne, at klo
steret havde to ærkebispers stadfæstelser på Svens testamente. Han
talte om: »Pavers, kongers og ærkebispers stadfæstelser«, og endnu
tydeligere om: »Pavelige legaters stadfæstelser og to kongers - og
lige så mange ærkebispers fribreve«218). At rette i regesten er derfor
uforsvarligt, da vi kan fremføre vægtigere grunde for, at den er re
gistreret rigtigt end forkert.
Foruden regesterne af stadfæstelsesbrevene på Svens testamenter
kendes i regest en »uidisse paa Biscop Suendzs testamente om gods
i Synderherrit oc Karleby«, der er dateret 11. juli 1291 og udstedt
af bisp Lauritz af Viborg219). Det må formodentlig dreje sig om
bisp Svens testamente fra 27« august 1183, da Kalbygard medregnes.
Med besiddelserne på Djursland var klosterets jordegods blevet
så stort, at dets fremtid var sikret. Poul Rasmussen regner med, at
klosteret i løbet af sine første 25 år (1165-89) er kommet i besid
delse af op mod halvdelen af det jordegods, som det ifølge jordebogen ejede i 1554« Hvor stor en del bisp Svens donation har udgjort
heraf, lader sig ikke beregne på grund af kildematerialets mangler.
Men Dj urslands-godserne har sandsynligvis været en vigtig del heraf.
I Rosmos og Hoed var der således store kalkbrud. Omkring 1554 ejede
klosteret 32 gårde i de nævnte landsbyer og 14 gårde og 1 mølle i
Balle, der muligvis i 11-hundredtallet var en del af Hoed220).

b. Bisp Svens motiver
Som tidligere påvist forekommer det ikke unaturligt, at Sven har
været den gavmilde donator over for Øm Kloster. Men nogen kon
kret anledning til donationen oplyser Øm-bogen os desværre ikke
om. »Sueno-vita« forklarer den ganske vist ved Svens overstrøm
mende gavmildhed og hengivenhed overfor cistercienserne221). Men
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på grund af dettes karakter må man se bort fra det som kilde i denne
forbindelse. Den eneste kilde bliver derfor testamenterne og stad
fæstelsesbrevene.
I kap. 23 taler Sven om, at han ved angers bod (penitentie remedio)
og rundelig almisse (elemosinarum largitjone remedio) ønsker efter
givelse for den syndestraf (penam debitam), han er ifalden for sine
overtrædelser (excessibus). Ifølge kap. 24 er donationen ydet »for
eftergivelse af mine synder«, idet han ikke glemmer sine svagheder
og overtrædelser (fragilitatis et exessuum). Hvad hans forseelser be
står i, vides ikke, thi heller ikke stadfæstelsesbrevene fra Valdemar
i., Knud 4. eller Absalon giver nogen oplysninger i den forbindelse.
Kun Anne Krabbes Kopibog kender Svens overtrædelser. Han har
givet godserne »for hannis forsielssis schyld imodtt kong: Waldemaar
Thenndtt I, huis halffsyster hand Forkrennckide«222). En oplysning
af den art i en kopibog fra ca. 1600 fortjener ingen tillid i den for
bindelse, da den ikke kan verificeres på anden vis. Det er vel en
nærliggende mulighed at gætte på, at han under det oktavianske
skisma sammen med kongen og flere bisper har været skismati
ker223). Men alt, hvad vi med sikkerhed kan sige, er, at Sven for
modentlig gav godserne, fordi han ønskede eftergivelse (aflad?) for
den syndestraf, som han var ifalden for nogle os ukendte forseelser.

c. Hvornår skete overdragelsen af godserne?
Både det udaterede testamente og testamentet fra 27. august 1183
taler om, hvad Sven efter sin død vil overdrage munkene224). Stad
fæstelsesbrevene bekræfter egentlig kun dette, bortset fra Valdemar
i.s stadfæstelsesbrev225). Heraf fremgår det, at godserne, mens Sven
levede, skulle være underlagt hans dispositionsret, men efter hans død
skulle de ovedrages til munkenes dispositionsret og brugsret. Det
tyder på, at munkene allerede, mens Sven levede, har fået overdra
get brugsretten. Øm-bogen taler da også om »de ejendomme i Djurs
land, som han ( Sven) overdrog klosteret. . . dem han både overgav
i abbedens hånd længe inden sin død og lod styre ved lægbrødre226).
Det er derfor sandsynligt, at Sven inden sin død overdrog munkene
brugsretten til godserne. Problemer i forbindelse med overdragelsen
af godserne kan som før nævnt have været årsagen til, at han ikke
gjorde brug af den tilladelse, Urban 3. havde givet ham, til at gå i
kloster227). Er dette tilfældet, må godserne være overdraget efter
i. december 1185, ^et tidligst mulige tidspunkt for udstedelsen af
Urban 3.s brev til Sven, men inden Svens død 30. oktober 1191.
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d. Fik klosteret fuld dominium over godserne?
Under en fase af stridighederne mellem abbed Bo og bisp Tyge af
Arhus 1262-63 krævede Tyge gentagende gange gæsteri af klosteret
som følge af de ejendomme på Djursland, som hans forgænger havde
skænket det. Omkring kyndelmissetid 1263 sagde bisp Tyge under et
besøg i klosteret angående sine gæsterikrav: »Vil I ikke give os det
i kraft af gammel vedtægt, så må I da give os det for ejendommene
i Djursland, det kan I i hvert fald ikke nægte«. Abbeden svarede:
»På disse ejendomme har vi fyldestgørende fribreve med pavers,
kongers og ærkebispers stadfæstelse«. Bispen rejste sig da med disse
ord: »A, hold dog op med Eders skvalder!«228).
Kort efter gentog Tyge i et brev til abbeden sit krav: »Thi det er
alle vitterligt, at dette kloster er grundlagt af vor ærværdige broder
hr. Eskil, vor formand, og rigt udstyret med gaver af hr. Sven, hans
eftermand, som for de ejendomme, han overdrog dem i Djursland,
betingede sig og sine eftermænd det nævnte gæsteri, hvoraf de hidtil
har været i tryg og rolig besiddelse«229). I sit svarbrev skrev Bo,
idet han anerkendte Eskils og Svens store betydning for klosterets
grundlæggelse: »Men af de ejendomme, han overdrog os i Djursland,
betingede han sig ikke, som I siger, det omtalte gæsteri for sig og
sine eftermænd; nej, han efterlod os dem helt og fuldt ud af sit
arvegods i sjælegave med velvilligt samtykke af gode mænd i Dan
mark. Det er fremdeles ingen tomme udflugters kåbe, vi i denne sag
søger dække under, men vi støtter os til denne hr. Svens testamente,
til pavelige legaters stadfæstelser, og til to kongers og lige sa mange
ærkebispers fribreve. Af disse grunde er vi ingenlunde forpligtede til
at udrede det omtalte gæsteri«230).
Senere, da Bo og Tyge mødtes under et stævne, sagde Tyge: »Det
er Eder alle vitterligt, at alle vore formænd i Arhus Stift hvert ar
i fastetiden har plejet at gæste Øm Kloster i tre uger, idet munkene
af den grund, til gengæld for dette gæsteri, havde de ejendomme
oppe i Djursland, de hidtil dersteds har været i besiddelse af«231).
Abbed Bo appellerede sagen til Urban 4., og i appelskrivelsen hedder
det: »Thi under henvisning til nogle ejendomme i Djursland, der i
sin tid er overladt vort kloster af Eders ærværdige formand, hr. Sven,
alene til sjælebod for ham selv, og er givet os slet og ret, uden nogen
som helst vilkår, stræber I at påbyde os det til visitats knyttede gæ
steri, som vi ingenlunde skylder Eder, fordi vi efter den særlige ret,
der er tilstået os af det apostoliske sæde, aldeles ikke er forpligtede til
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at lade os visitere af Eder; og I søger også at pålægge os og uret
færdigt udpresse af os andre ydelser og tjenester, vi ikke skylder Eder,
samt tynge vore undergivne med uretmæssige afgifter og bøder«232).
Striden mellem kloster og bisp fortsatte, og Tyge foretog en række
overgreb mod klosteret og dets underordnede. I sommeren 1263
var Bo kørt politisk fast, idet hans forhold til kongemagten også var
dårligt. Man valgte derfor at løse problemet ved at gøre Ture, en
erfaren mand, der var »vel kendt af alle høje herrer i Danmarks
rige« til abbed. Ture havde før været abbed både i Esrom og Vit
skøl, hvor han da var munk. Valget forudsatte derfor postulatio,
dvs. tilladelse fra Tures abbed, abbeden i Vitskøl. For at opnå det
drog Bo til Vitskøl sammen med en munk fra Øm og abbeden fra
Tvis. 10. juni kunne Bo derefter fratræde, og dagen efter overtog
Ture styret i Øm. Da det ikke lykkedes klosteret at få tilstrækkelig
hjælp bl. a. fra Rom, sluttede Ture forlig med Tyge i Arhus Dom
kirke 26. november 1264234). Som udstedere af forligsbrevet stod
bisperne Esger af Ribe og Niels af Slesvig, der begge under kirkekam
pen stod på det kongelige parti. Ture lovede Tyge »det gæsteri, som
hans formænd, bisperne af Århus, vides at have haft i det nævnte
kloster efter hævd og vedtægt«. Det kundgjordes endvidere, at det
drejede sig om fastegæsteri af højst tre ugers varighed og med et
følge, der højst måtte bestå af fire klerke og fem lægmænd. Tre
gange havde Esger og Niels selv gæstet klosteret på denne måde
i Århus-bispen Peder Elafsens følge, da de beklædte mere under
ordnede hverv. Til gengæld skulle klosteret nyde biskopsgave og
helgbrud af deres landboer og bryder, således som de havde nydt det
i Peder Elafsens dage.
Peder Elafsen, der døde 1246, karakteriseres i Øm-bogen som klo
sterets ven og beskytter. Han ligger ligesom bisp Sven begravet
i klosterkirken235). At han virkelig har nydt gæsteri i klosteret,
fremgår indirekte af Øm-bogen. Om hans efterfølger Peter Ugotsen,
der først blev bisp i 1249, siges der nemlig, at han med vold pinte
190 mark penninge ud af klosteret for de tre års gæsteri, som var til
rest fra den tid, bispestolen stod ledig236). Herefter nød Peter
Ugotsen hvert år tre ugers gæsteri i klosteret indtil 1257, da kloster
og bisp indgik den aftale, at Peter skulle have sagefald og biskopsgave
af klosterets underordnede, men til gengæld intet gæsteri237). I
Peter Ugotsens tre sidste leveår, og indtil bisp Tyge kom til Dan
mark 8. september 1262238), var klosteret derfor fri for gæsteri.
Buchwald mener, at forligsaftalen rummer en så høj sandheds-
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værdi, at den kan bruges »als Masstab für die Angaben des Exor
diums«239). A. D. Jørgensen gør ganske vist gældende, at dommen
ikke kan være til klosterets fordel, men snarest til bispens, da den er
afsagt af to kongetro bisper240). Argumentets værdi er dog tvivl
somt, da Esger af Ribe i hvert fald ikke gik bisp Tyges ærinde under
den retssag, som Niels af Slesvigs efterfølger, Bonde, på kardinal
Guidos foranledning førte mod Tyge. Esger var nemlig nærværende
under denne retssag, som Tyge negligerede241). Schalling mener, at
det under hensyn til de foreliggende retsforhold var en gunstig løs
ning for klosteret242). Og Niels Knud Andersen mener, at forligs
brevet viser, at bispen i Arhus hvert år plejede at nyde gæsteri i
klosteret243). Man kan derfor vanskeligt gøre andet end at kon
kludere med Skyum-Nielsen i, at den rette sammenhæng dermed
kom for dagen244). Hverken kloster eller bisp protesterer mod
det rigtige i forligsbrevets indhold, og dette stemmer med Øm-bogens konkrete oplysninger om, at både Peder Elafsen og Peter Ugotsen nød gæsteri i klosteret.
Som det ses af de ovenfor anførte citater fra striden mellem Bo
og Tyge, hævdede denne, at bisp Sven, da han testamenterede klo
steret godserne på Djursland, forbeholdt sig gæsteri af klosteret for
sig og sine efterfølgere, og at bispen i Århus plejede at nyde 3 ugers
gæsteri i fastetiden245). Bo hævdede omvendt, at Sven gav godserne
for sin sjæls skyld og ud af sin fædrene arv uden at betinge sig
gæsteri. I sin appel til paven vovede han endog at beskylde Tyge
for at kræve det til visitation knyttede gæsteri under henvisning til
ejendommene på Djursland. Det er tvivlsomt, om Tyge nogensinde
har krævet visitationsgæsteri af klosteret, som påstået i Øm-bogen246). Visitationsgæsteri kunne sædvanligvis kun kræves for 1 dag
og i nat, og Tyge krævede 3 ugers gæsteri247). I hvert fald lod
Tyge dette krav falde, da munkene læste ham teksten af 2 breve
fra Alexander 4. fra 18. marts 1255 og 17. april 1255, der forbød
bisper at kræve visitationsgæsteri af cistercienserklostre248). Omta
len af kravet om visitationsgæsteri er derfor formodentlig at be
tragte som et kneb fra Bos side. Bos påstand om, at Sven gav god
serne alene ud af sin fædrene arv, er ligeledes af tvivlsom karakter.
Øm-bogen oplyser, at de stammede både fra hans fædrene arv
og fra hans bispebords overflod249). Og både ifølge Svens udaterede
testamente og testamentet fra 27. august 1183 er godserne tilfaldet
ham ved arv og køb250). Bekræftelsesbrevene, der kildekritisk er at
betragte som samtidige tolkninger af testamenterne, stemmer helt
hermed251).
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Der kan derfor efter den her givne tolkning af gæsteristridens for
løb ikke være tvivl om, at bispen i Århus havde ret til tre ugers
fastegæsteri i Øm Kloster. Udtrykket i forliget fra 1264: »gæsteri. . .
efter hævd og vedtægt«, må derfor betyde gæsteri som følge af god
serne på Djursland. Det har næppe været ualmindeligt, at cisterci
enserne ydede et sådant herregæsteri til biskopperne. Vi ved således,
at cistercienserne i Løgum ligeledes har ydet bisperne i Ribe tre ugers
herregæsteri »i anledning af nogle besiddelser, der i gamle dage er
givet dem til deres nytte og tarv ved klosterets indstiftelse«252).
Bisp Kristian af Ribe og abbed Gunner af Løgum udvekslede imid
lertid 1298-99 breve, der indebar, at bispen afstod fra gæsteriet
mod i stedet at få lidt gods og nogle afgifter. 3. juli 1319 stad
fæstede bisp Jens af Ribe denne aftale253).
Da intet af Svens testamenter eller nogle af stadfæstelsesbrevene
nævner noget om gæsteri, rejser der sig imidlertid et principielt ju
ridisk spørgsmål, om en godsdonation ifølge middelalderlig retsprak
sis kan medføre forpligtelser, selv når disse ikke eksplicit er nævnt i
privilegiebrevet. Det vil i bekræftende fald sige, at man ikke kan
drage en e-silentio slutning af et middelalderbrev. De svar, for
skerne har givet på dette spørgsmål, er meget forskellige. Men det
har haft stor betydning for den moralske vurdering af gæsteristriden.
Både Buchwald og A. D. Jørgensen anerkendte en esilentio-slutning.
Da bispen i Århus ifølge forligsbrevet fra 1264 havde krav på gæsteri,
mente Buchwald, at det også har været indeholdt i bisp Svens te
stamenter. Han anså derfor de to redaktioner, som vi kender fra
Øm-bogen, og de tilhørende bekræftelsesbreve for at være en kæm
pemæssig forfalskning fra Øm-munkenes side254). A. D. Jørgensen
mente derimod, at Svens testamenter var ægte. Da de intet nævnte
om gæsteri som følge af godserne på Dj urland, blev Tyges gæsterikrav følgelig uberettiget255).
Niels Knud Andersen forklarede gæsteristriden som en kamp mel
lem kanonisk og germansk ret. Ifølge kanonisk ret var gods, der blev
overdraget klostre, Guds ejendom, på hvilken der ikke kunne hvile
nogen som helst forpligtelse overfor donator. Ifølge germansk ret be
holdt donator og hans efterfølgere derimod stadig i overensstem
melse med privatkirkesystemet dominium over godset. Dette med
førte bl. a. ret til herregæsteri i klosteret. Cistercienserne og ærkebis
pen i Lund repræsenterede i 12-hundredtallets Danmark den inter
nationale retning inden for kirken, der kæmpede for at få kanonisk
rets gyldighed over verdslig ret anerkendt. Visse stiftsbisper bl. a.
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Tyge af Arhus kæmpede derimod for at bevare den germanske ret
og det germanske privatkirkesystem. Striden bliver derfor efter Niels
Knud Andersens opfattelse nærmest en dansk investiturstrid en
miniature. Begge parter har ud fra deres egne juridiske forudsætnin
ger ret i deres tolkning af Svens testamenter256).
N. K. Andersens meget principielle opfattelse af striden lader sig
imidlertid næppe opretholde. Germansk ret giver donator og hans
efterfølgere ret til herregæsteri, selv om donator ikke udtrykkeligt
har betinget sig det i privilegiebrevet. Hvis donationen er gæsterifri, vil privilegiebrevet udtrykkelig gøre opmærksom på det. Den
svenske retshistoriker Erik Schalling har undersøgt dispositiones i
en række gavebreve, der overdrager klostre jordegods med alle dominialrettigheder. I et gavebrev fra 1171 fra bisp Absalon i Roskilde
til cistercienserne i Esrom betones det således udtrykkeligt, at godset
er overdraget frit og fuldkomment fra enhver tynge257). Når man
altså i et germansk retsområde (in casu Danmark i 11-hundredtallet)
finder mange eksempler på, at donator, hvis han vil fritage privilegiemodtageren for herregæsteri, udtrykkeligt gør opmærksom her
på i privilegiebrevet ved at betone, at overdragelsen er sket frit og
fuldkomment, må man heraf ligesom Schalling drage den slutning,
at dette var almindeligt i germansk ret. Men også kanonisk ret under
kender gyldigheden af en sådan esilentio-slutning. Dette ses af et
paveligt dekretalium fra 1240. Pariserbispen har eftergivet St. Ste
fans Kirke i Paris de tjenesteydelser, som tilkommer ham, uden at
forbeholde sig ret til det til visitation knyttede gæsteri. Da dette der
efter blev ham nægtet under henvisning til privilegiet, blev striden
indbragt for paven, der dekreterede, at gæsteriet skulle ydes, selv
om bispen ikke eksplicit havde forbeholdt sig det i privilegiebrevet.
Man må derfor formodentlig med Skyum-Nielsen slutte, at Tyges
krav om tre ugers herregæsteri Øm Kloster ikke har været i strid
med kanonisk ret258).
Ser man nu på overdragelsesformlerne i bisp Svens testamenter,
viser det sig, at ingen af disse betoner, at godserne er overdraget frit
og fuldkomment. I hans udaterede testamente bruges verberne »har
besluttet at skænke« og »har overladt« om overdragelsen259). Og
i testamentet fra 27. august 1183 bruges verberne »har fundet det
rigtigst at overlade« om donationen i al almindelighed, »har atter
overdraget og tilbagegivet« om Kalbygård, »har tildelt« om de øvrige
godsers overdragelse og »har anvist til brug« om overdragelsen af de
vilde heste260). I Absalons udaterede bekræftelsesbrev bekræftes
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blot »hvad Sven . . . skrev, der burde efterlades«261). I Valdemar
i .s stadfæstelsesbrev hedder det derimod, at Sven »i fuldt mål havde
overladt (godserne til munkene i Øm), dog under den betingelse,
at alle disse, mens han levede, skulle være underlagt hans dispositions
ret, og når han var død de samme munkes dispositionsret og brugs
ret«262). I Knud 4.S stadfæstelsesbrev fra 27. august 1183 roses
den handling, som Sven gjorde »ved at give sin almisse til gråmunkene i Øm«263). I Absalons bekræftelsesbrev fra 27. august 1183
bruges verbet »har overdraget« om donationen som sådan, men des
uden står der, at Sven »for bestandig uantastet har indrømmet dem
(□: munkene)« godserne i Djursland264). Som det ses heraf bruger
Valdemar i.s stadfæstelsesbrev og Absalons daterede stadfæstelses
brev stærkere udtryk om overdragelsen end Svens testamenter. Det
er imidlertid disse, der er retsstiftende, og bekræftelsesbrevene må
nærmest betragtes som en slags samtidige fortolkninger. De kan der
for næppe rokke ved resultatet af Schallings undersøgelse. Man må
følgelig konkludere, at de testamenter, hvormed bisp Sven af Århus
overdrog Øm Kloster sine godser i Djursland, ikke gav klosteret fuld
dominium over disse, og at de derfor implicerede, at bispen i Århus
havde ret til tre ugers herregæsteri i fastetiden. Dette stred formo
dentlig hverken mod germansk ret eller mod principperne i kanonisk
ret.

e. Kopien af bisp Svens testamente i Anne Krabbes Kopibog
Som før nævnt findes der i Anne Krabbes Kopibog en kopi af bisp
Svens testamente, der af Kr. Erslev er dateret til ca. 1600265). Det
lader sig ganske let påvise, at den er en interpoleret afskrift af bisp
Svens testamente fra 27. august 1183266). Den har følgende datumsformel og vidnerække: »Jeg bisp Sven har stiftet dette testamente år
efter Herrens byrd 1183, den 27. august. Nærværende var rigets
fyrster og kirkens prælater, nemlig disse: Valdemar, danernes aller
højeste konge, og Andreas, Lundekirkens ærværdige ærkebiskop, og
Peder, bisp af Roskilde, kansler for danernes meget berømmelige
konge; Omer, udvalgt bisp til Børglum; Albert, abbed i Esrom«.
Svens testamente fra 27. august 1183 har derimod følgende datumsformel og vidnerække: »Jeg bisp Sven har gjort dette testamente
år efter Herrens byrd 1183, den 27. august. Nærværende var rigets
fyrster og kirkens prælater, nemlig Knud, danemes allerhøjeste
konge, og hans broder hertug Valdemar; Absalon, Lundekirkens ær-
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værdige ærkebiskop, det romerske sædes legat; Valdemar, udvalgt
bisp til Slesvig; Omer, bisp af Børglum; Sten, bisp for kirken i Vekssjö; Albert, abbed af Esrom«.
I begge tilfælde står bisp Sven af Arhus som udsteder, og i begge
vidnelister nævnes Valdemar 2. (Valdemar 2. Sejr var først hertug
og fra 1202 konge), Omer, bisp af Børglum og Albert, abbed i Esrom.
I det interpolerede brev nævnes desuden som vidner Lunde-ærke
bispen Anders Sunesen (ærkebisp fra 1201) og hans broder Roskilde-bispen og kongens kansler Peder Sunesen (kansler fra 1201).
Det kan derfor ikke være et testamente udstedt af bisp Sven 27.
august 1183, som det giver sig ud for at være; men det kan tidligst
være udstedt efter Valdemar 2.s kroning 25. december 1202. Da det
altså ikke er, hvad det giver sig ud for at være, er det en forfalsk
ning eller et »skinbrev«268); Skyum-Nielsen mener, at det slet og
ret er en forfalskning uden nogen juridisk gyldighed269). Både
Schalling og N. K. Andersen er klar over de anakronistiske vidner,
og begge drøfter spørgsmålet, om det er en forfalskning eller ej270).
Det fremgår imidlertid af deres bemærkninger, at de ved et falsk brev
ikke så meget forstår et brev, der ikke er, hvad det giver sig ud for
at være, som et juridisk ugyldigt brev. Schalling vakler i dette spørgs
mål, hvorimod N. K. Andersen klart giver udtryk for, at det er juri
disk lovligt.
Som en parallel til dette brev kan nævnes de såkaldte Hamborg
forfalskninger. Vi har her en række breve vedrørende ærkesædet
i Hamborg, der giver sig ud for at være fra Ansgars tid, men som
dels efter visse ydre kriterier (skriften, beseglingen, pergament i
stedet for papyrus) og dels efter visse indre kriterier (de omtaler
bl. a. Grønland og Island, der er opdaget langt senere) må være
lavet senere. Den tyske diplomforsker Wilhelm Peitz har i et stort
arbejde ment at kunne påvise, at disse »skinbreve« eller forfalskninger
var juridisk gyldige271). Erik Arup tilsluttede sig Peitz’ synspunkt
og skrev i sin anmeldelse: »Omskrivningen af et ældre opslidt do
kument i ny originalform var for den tids opfattelse overhovedet in
tet falskneri i vor mening af ordet; det var ganske simpelt en natur
lig handling af et kancelli, der havde nået tilstrækkelig anerken
delse til, at man ikke tvivlede om dets udfærdigelsers rigtighed, selv
om man viste, at de var omskrivninger. . . . Man vil sikkert også ved
en nøjagtig gennemgang af gamle danske dokumenter kunne finde ad
skillige eksempler på sådanne »falsknerier« som de hamburgske«272).
Fra dansk side er dette spørgsmål ikke taget op til nogen principiel
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debat, men der hersker dog stort set enighed blandt danske historikere
om, at »skinoriginaler« ikke er juridisk gyldige. Hvis de var det, ville
det nemlig føre med sig, at en række institutioner i middelalderen
selv havde været herre over retsindholdet i deres privilegier. Indtil
der kommer en meget overbevisende argumentation for det modsatte,
må man derfor give Skyum-Nielsen ret på dette punkt. Men da der
ligger et uløst problem, må konklusionen være behæftet med et vist
moment af usikkerhed.
Som terminus ante quem for udfærdigelsen af den interpolerede
redaktion af Svens testamente, anvender både N. K. Andersen og
Schalling Peder Sunesens død 29. oktober 1214273). De ansætter
derfor testamentet til tiden 1202-1214, og her støtter de sig yder
ligere på nogle vage oplysninger i Øm-bogens abbedliste om, at
klosterets 6. abbed, Thorkil (1199-1216) var meget virksom for klo
sterets verdslige anliggender274). Brevet har imidlertid som udste
der bisp Sven, der døde 1191, og det kan derfor udmærket være lavet
efter, at Peder Sunesen, Anders Sunesen og Valdemar 2. alle var
døde, men alligevel have medtaget dem som vidner. Alt, hvad vi med
sikkerhed kan sige ud fra vidnerækken, er derfor, at forfalskningen
er lavet efter Valdemar 2.s kroning 25. december 1202. Hvis mun
kene i Øm har lavet den, er den formodentlig også lavet efter ned
skrivningen af grundlæggelsesafsnittet i Øm-bogen i 1207, da den
ikke er optaget deri. Det kan således bevises med sikkerhed, at bisp
Sven ikke på nogen måde kan have deltaget i udfærdigelsen af den.
Da overdragelsesformleme imidlertid efter alle forskeres mening giver
klosteret fuld dominium over godserne på Djursland og altså ikke
medførte noget herregæsteri for klosteret, har forfalskningen spillet
en stor rolle i diskussionen om gæsteristriden mellem Øm Kloster
og bisperne i Århus i 12-hundredtallets midte.
Inden vi vender tilbage til spørgsmålet, om der kan fastsættes en
terminus anta quem, der ligger før gæsteristridens afslutning, kan det
være meget nyttigt at foretage en sammenligning mellem forfalsk
ningen og originalen fra 27. august 1183. I modsætning til denne,
der ingen invocatio indeholder, indeholder forfalskningen en meget
sjælden dobbelt invocatio: »I den hellige og udelelige Treenigheds,
Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen«. Det er ganske
interessant, at netop abbed Bo har brugt denne formel en af de få
gange, vi kender den fra Danmarks middelalder275). Dernæst er
der tilføjet en intitulatio således, at forfalskningen foruden intitulation fra Svens testamente fra 27. august 1183: »For nu at undgå slig
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hæmmende vildfarelse har jeg, Sven af Guds nåde kaldet til bisp
for kirken i Århus, ihukommende min skrøbelighed og mine over
trædelser, ladet skrive dette brev«276), også indeholder følgende intitulatio: »Sven af Guds nåde kaldet Århus-kirkens bisp, til alle nu
levende og tilkommende, der ser dette brev, hilsen i evindelighed«.
Dette giver forfalskningen en klodset diplomstil. Det mest interes
sante er imidlertid de interpolationer, der er foretaget i dispositio.
Her betones det i modsætning til originalen, at overdragelsen af
godserne er sket for evigt, frit og fuldkomment med alle rettigheder.
Desuden er der en meget kraftig betoning af, at Sven har købt Kalbygård for egne midler, og at han har erhvervet de andre godser ved
fædrene arv eller ved køb for egne midler. Meningen med disse
rettelser er efter alle forskeres mening, at klosteret dermed skulle få
tillagt fuldt dominium over godserne og altså ikke svare gæsteri til
bispen i Århus277). Hvis denne tolkning er rigtig, hvad jeg tror,
er det således fastslået, at munkene i Øm havde et motiv til at frem
stille forfalskningen, da spørgsmålet om Århus-bispens gæsteri netop
blev et brændende spørgsmål i midten af 12-hundredtallet.
Vi vil nu se lidt nærmere på de beviser, der er fremført for,
at munkene skulle have brugt forfalskningen under gæsteristriden.
Både Schalling, N. K. Andersen, Skyum-Nielsen og Lauritz Weibull
har især peget på følgende passus fra Øm-bogen, der handler om et
stævnemøde mellem Bo og Tyge i begyndelsen af 1263: »Atter frem
stod abbeden for at oplæse fribrevet om disse ejendomme (nemlig
i Djursland). Dette fribrev er afskrevet langt tilbage i dette bind
under overskriften »Svens testamente«. Men bispen erklærede, at
han ikke ville have breve i stedet for den mad, som hans var. »Vi ved
nok«, sagde han, »at I har dygtige skrivere, I kan skrive breve, just
sådan som I vil have dem« «278). Beviset for, at det er forfalskningen,
som bisp Tyge sigter til, halter slemt. Ifølge teksten skal det anta
stede brev findes i Øm-bogen (i dette bind) og bære overskriften:
»Svens testamente«. Kun bisp Svens udaterede testamente opfylder
begge disse krav. Dette kunne man vel imidlertid have set bort
fra, hvis ikke bisp Tyge allerede én gang før uden sagligt grundlag
havde anfægtet Øm Klosters breve. Da abbeden under et stævnemøde
ved Dover Kirke havde fremdraget »den herre pavens stadfæstelses
brev på Veng Kirke«, afbrød bispen ham med ordene: »Alle Eders
breve er ikke en bønne værd«279). Vi kender ikke et sådant brev
fra Øm-bogen280), men 30. januar 1217 stadfæstede pave Honorius
3. ifølge de pavelige registre Øm Klosters besiddelse af kirken i
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Veng281). Her må den gode bisp Tyge altså have forløbet sig, selv
om han, som Skyum-Nielsen mener, var universitetsuddannet og
skolet i at begribe en tekst282). Tyges udtalelser må snarest tolkes
derhen, at han var en brovtende herre, der ikke var bange for at
tage munden for fuld. Allerede ved et tidligere møde i klosteret havde
han afbrudt abbedens tale om brevene på godserne i Djursland med
ordene: »A hold dog op med Eders skvalder«283). Schalling, N. K.
Andersen og Skyum-Nielsen har ligeledes fremført en anden passus
fra et brev, Bo skrev til Tyge, der skal vise, at Bo har påberåbt sig
det falske testamente284). Bo hævder her, at Sven overdrog kloste
ret godserne »helt og fuldt ud af sit arvegods«285). Det siger imid
lertid næppe noget i den forbindelse, thi ifølge alle tre redaktioner,
som vi kender af Svens testamente, havde han erhvervet godserne
både ved arv og køb. Det er i høj grad et spørgsmål, om »helt og
fuldt« (totaliter) i denne forbindelse nødvendigvis betyder med fuldt
dominium. Det er i hvert fald en lidt vag formulering, som Bo bruger
her.
Det må herefter anses for bevist, at der ikke er tilstrækkelig grund
lag for at hævde, at munkene i Øm har kendt og brugt det falske
testamente under gæsteristriden med bisperne i Århus i 12-hundredtallets midte. Det næste spørgsmål, der rejser sig, er, om forfalsk
ningen kan tænkes lavet på et senere tidspunkt. Vi må her huske
på, at forholdet mellem de eximerede cistercienserklostre og stifts
bisperne middelalderen igennem var meget ømtåleligt. Fra slutningen
af 13-hundredtallet sætter et voldsomt angreb fra bispeside ind mod
klostrenes særrettigheder. Bisperne vil have de eximerede klostres
særstilling ophævet. Håndfæstningen fra 1376, provincialstatutterne fra konciliet i 1425 og Kristoffer 3.S privilegium til ærkebisp
Hans Laxmand 13. april 1443 danner her skel i kirkehistorisk
henseende. Sidstnævnte år forsøgte ærkekonge og ærkebisp at op
hæve de exempte klostres særstilling286). Det er vist heller ikke nogen
tilfældighed, at vi netop fra 14-hundredtallet kender en voldsom
strid mellem bisp Niels Skave af Roskilde og abbed Oluf Jyde i
Sorø287); Striden er på mange måder en parallel til den mellem bisp
Tyge af Århus og abbed Bo i Øm fra 12-hundredtallet.
Kildematerialet til Øm Klosters historie er utrolig ringe for
senmiddelalderens vedkommende. Hist og her nævnes navnet på
en abbed i et tingvidne; f. eks. nævnes Magnus, abbed i Øm, i et
tingvidne fra Tyrsting Herreds Ting 6. februar 1425288). Og 19.
december 1447 får abbed Ove Jensen i Øm tilladelse til at vælge en

Øm Klosters grundlæggelse og dets forhold til bisp Sven af Århus

223

skriftefader, der kan give ham aflad én gang foruden ved hans
død289). 15. oktober 1478 ved vi, at kong Christian 1. i »mit kloster
Øm« udfærdigede en anbefaling til paven for sin sekretær Jacobus de
Wetteringe290). Den 17. januar 1479 kvitterede Benedikt van Aneuelde
Wuluessen for at have modtaget 400 danske mark af Øm Kloster290a).
Og 22. september 1487 satte abbed Christian i Øm i sin egenskab
af medlem af rigsrådet sit segl under et brev291). Dette er dog kun
ligesom småglimt, der viser, at livet stadig levedes i cistercienserklosteret ved Mossø. Som nævnt i indledningen har ingen endnu for
søgt at samle disse små glimt til et rids af klosterets historie i 13og 14-hundredtallet.
På baggrund af kildematerialets karakter er det bemærkelsesvær
digt, at vi dog har et klart bevis på en strid mellem abbed Ove Jensen
i Øm og bisp Jens Iversen Lange i Århus. Forbindelsen mellem denne
og klosteret kan føres tilbage til 22. april 1449, da paven pålagde bi
spen af Volterra, abbeden i Øm Kloster, Ove Jensen og dekanen i
København at overdrage ærkedegnen Jens Iversen Lange i Århus,
kong Christians sendebud ved kurien, det første ledige kanonikat og
præbende samt dignitet i Roskilde292). Endnu samme år blev Jens
Iversen Lange bisp i Århus293), og fra 1454 kender vi tre pavebreve
om en strid, han havde med Øm Kloster294). Jens Iversen Lange
havde klaget over, at abbed Ove Jensen i Øm, abbed Anders Mogen
sen i benediktinerklosteret i Vor, Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørn
holm, den tidligere rigshofmester295), og Henrik Knudsen Gylden
stjerne til Restrup296) sammen med flere lægmænd havde berøvet
bispen hans og bispebordets gods og ejendele. Paven pålagde bispen i
Ratzeburg og dekanen i Lübeck at pådømme sagen297). Af et pante
brev udstedt samme dag, 30. marts, fremgår det, at disse samtidig
skulle dømme i en intern strid i benediktinerklosteret i Vor mellem
Godske og Anders Mogensen, der begge gjorde krav på at være ab
beder298). Den førstnævnte havde stiftbispens støtte, mens den sidst
nævnte støttedes af abbed Ove Jensen i Øm, Otte Nielsen Rosen
krantz og Henrik Knudsen Gyldenstjerne.
Tilsyneladende kunne det se ud, som om Øm Kloster havde berøvet
bispen og bispestolen dens gods; men vi må ikke glemme, at paven
i brevet kun refererer Jens Iversen Langes supplik og udnævner
dommere i sagen. Det kan derfor tolkes som et maskeret forsøg fra
bispens side på at sikre sig indflydelse på klosterets godsadministra
tion. Dette træk er netop et karakteristikum for 14-hundredtallets
bispepolitik, som Skyum-Nielsen har fremhævet 299). Vi ser da også,
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at Jens Iversen Lange endnu samme dag, 30. marts 1454, får ret til
at lægge nonneklosteret i Vissing ind under bispebordet, dvs. bispe
stolens administration300). Jovist, Jens Iversen Lange gik i Hans
Laxmands fodspor. Med andre ord, der åbner sig her en mulighed
for, at munkene i Øm kan have haft brug for et testamente fra
Jens Iversen Langes formand, Sven, der for evigt, frit og fuldkom
ment med alle rettigheder overdrog dem godserne på Djursland.
Men der kan ligesålidt gives noget bindende bevis for, at abbed
Ove Jensen har brugt det falske testamente mod Jens Iversen Lange,
som at Bo har brugt det mod Tyge.
Også andre ting i det sparsomme kildemateriale tyder på, at der
ikke har været ro omkring munkenes besiddelse af godserne i Djurs
land. Det er nævnt, at bisp Lauritz af Viborg 11. juli 1291 udfær
digede en vidisse af bisp Svens testamente, formodentlig af testamen
tet fra 27. august 1183. På fol 43v og 44r i Øm-bogen har en hånd
fra 13- eller 14-hundredtallet skrevet om grænserne for klosterets
besiddelser i Djursland. Indledningen hertil lyder: »Disse er vore
grænser på Djursland, som hr. Sven, i from ihukommelse bisp af År
hus, hvis sjæl nu hvile i evig fred, gav os. Skulle nogen formindske
eller fratage os disse, da formindske Gud hans del af himlenes rige
på den yderste dag«. Denne indledning, der nærmest har form af
en sanctio negativa, kan tyde på, at fortegnelsen netop blev lavet,
fordi der på dette tidspunkt var strid om munkenes godser på Djurs
land301).
Hvis man regner med, at munkene i Øm har fremstillet forfalsk
ningen, kan denne placeres på flere tidspunkter efter Valdemar 2.s
kroning 25. december 1202; og disse tidspunkter ligger på begge
sider af gæsteristriden fra 12-hundredtallets midte. Men det er i sig
selv metodisk set betænkeligt uden videre at regne med, at det er
munkene, der er forfalskningens ophavsmænd. Det bygger nemlig
på en slutning ud fra et motiv og en sen kilde. Skyum-Nielsen har,
som ovenfor refereret, behandlet dette kildekritiske problem i en po
lemik med Hugo Yrwing og taget skarpt afstand fra en sådan slut
ning302). Man må ganske vist indrømme, at vi står overfor en sen af
skrift af en forfalskning og ikke en sen kilde; men det er formodentlig
umuligt at trænge bag om afskriften og tidsbestemme forlægget
f. eks. ad palæografisk vej. Forfalskningen er prentet med en skrift,
der tydeligvis imiterer middelalderlig diplomskrift; selv om man nu
ved en palæografisk analyse skulle kunne påvise, at der var skrift
træk (f. eks. bestemte abbreviaturer), der hører hjemme i tiden før
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1250, er det ikke dermed givet, at forlægget for afskriften (for
falskningen) er lavet før dette tidspunkt. Det kunne jo nemlig tænkes,
at en senmiddelalderlig forfalskning havde imiteret den tidligere
middelalders skrifttræk, og denne imitation lader sig næppe afsløre
af en afskrift fra ca. 1600.
Man kunne til slut spørge om, hvorledes afskriften af forfalsknin
gen er kommet i Anne Krabbes Kopibog. Herpå kan der ikke gives
noget sikkert svar, men kun et rids af en mulig hypotese. Umiddel
bart efter bisp Svens testamente og fordanskningerne deraf i kopi
bogen findes Henrik Rosenkrantz’ brev på, at han var blevet ridder
af den Hellige Grav; »Anne Krabbe hans søster søn datter haffe
ladet (det) fordanshe303). Anne Krabbe (1552-1618) var datter af
Erik Krabbe (1510-64), hvis far Tyge Krabbe (1474-1541) var
gift med Anne Rosenkrantz (f senest 1550), der var søster til før
nævnte Henrik Nielsen Rosenkrantz (f 1537)304). Det er således klart,
at Anne Krabbe, der samlede på alskens gamle breve og antikviteter,
har fået noget af dette fra Rosenkrantz’erne. På den anden side ved
vi, at disse både før og efter reformationen havde forbindelse med
Øm Kloster. Henrik Nielsen Rosenkrantz’ farfar Erik Ottesen Rosen
krantz (ca. 1427-1503) skænkede gods til Øm Kloster305), og dennes
far, Otte Nielsen Rosenkrantz (1395-1477) stod sammen med abbed
Ove Jensen af Øm i striden mod bisp Jens Iversen Lange af Århus.
Holger Ottesen Rosenkrantz (1517-75, der 16. april 1560 fik Øm
Kloster i forlening306), var et oldebarn af førnævnte Erik Ottesen
Rosenkrantz307). Det er derfor muligt, at Anne Krabbe er kommet
i besiddelse af forfalskningen via Rosenkrantz’erne.
Man kunne måske fristes til at tro, at der kunne være tale om en
litterær forfalskning; men ser man nærmere på de to fordanskninger
af forfalskningen, der findes efter den latinske afskrift, bliver man
slået over, hvor dårlig oversættelsen er308). Man kan vanskeligt tro,
at nogen af disse oversættere har kunnet lave en latinsk forfalskning.
Selvfølgelig kan man nok i kredsen omkring Anne Krabbe finde en
person, der var i stand til at fremstille en sådan forfalskning; Erik
Krabbe, hendes far, var således skolet i kanonisk og romersk ret309).
Men litterære forfalskninger af middelalderbreve er så sjældne i et
land som Danmark, hvor reformationen afbrød kontinuiteten såvel
i retssystemet som i kirkeorganisationen og i uddannelsesvæsenet, at
vi næsten helt kan se bort fra denne mulighed. Det er ligeledes
så godt som umuligt at tænke sig, at nogen efter reformationen kan
have haft noget berigelsesmotiv til at fremstille forfalskningen.
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De her fremførte bemærkninger om forfalskningen må medføre
en omvurdering af gæsteristriden mellem kloster og bisp i 12-hundredtallet. Specielt må abbed Bos minde renses, mens omvendt bisp
Tyge må få et mindre flatterende eftermæle. Det er ovenfor på
vist, at teorien om, at den sidste del af Øm-bogen skulle være et af
Bo skrevet hævnskrift over bisp Tyge, savner tilstrækkelig grundlag
i kilderne. Ligeledes falder de grovheder, som Tyge flere gange ytrede
om munkenes breve, tilbage på ham selv, da vi én gang kan fange
ham i en usandhed. Det falske brev kaster ikke noget grimt lys over
Bo og hans munke, for vi ved ikke, om de overhovedet har kendt
det. Man må ganske vist regne med, at forfalskningen er lavet i Øm
Kloster. De rent metodiske betænkeligheder ved at gøre munkene til
ophavsmænd må her træde i baggrunden ved anvendelse af ude
lukkelsesprincippet: ingen andre kan med rimelighed tænkes at have
lavet den. Men det er uvist, hvornår forfalskningen er lavet; ØmKloster har, som kildematerialet viser, flere gange haft strid om god
ser med bispen i Århus. Forfalskningen kan derfor næppe bruges til
andet end nogle generelle bemærkninger om klosterets forhold til
bispen i Århus og dets besiddelse af godserne på Djursland.

SUMMARY

Translated into English by Arnfinn Palmstrøm
The founding of the monastery of 0m has previously only once been made
the subject of modern historical critical investigation, viz. by the German
Dr. G. v. Buchwald. A number of Scandinavian researchers: Henry Petersen,
A. D. Jørgensen, Erik Schalling, Niels Knud Andersen and Niels Skyum-Nielsen, have, however, briefly touched the problem in writing about the procuratio
conflict between the monastery and the bishops of Arhus in the 13th century.
The main authority regarding the foundation of the Abbey of 0m is a
medieval manuscript called the 0m book, now Det kongelige Bibliotek in Co
penhagen. The first main part of it, consisting of six gatherings, was probably
finished in 1207, as C. A. Christensen thinks. The second main part, dealing
with the conflict about procuratio already mentioned, was most likely finished
in 1268 in the middle of the conflict. The physical appearance of the ms.
proves that there has been no continuation of the broken-off story on the cut
off part of fol. 43. When Niels Knud Andersen and Hugo Yrwing maintain
that there on the cut-off half has been sensational and additional informa
tion about the murder of Erik V Glipping in 1286, then this must be a fruit
of their own too lively imagination.
Earlier researchers have called the 0m book a chronicle or a year book.
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In its choice of subjects, however, it is far too narrow to merit such a name.
It includes charters, mainly, and narrates outside events only to the extent
that they concern the abbey. The charters are included chiefly to prove the
validity of disputed privileges and exemptions of the monastery, and the
narrative sections must be regarded as a kind of commentary. One must there
fore call the book a selected collection of charters and deeds with a commen
tary, and intended for use within the abbey only. Further proof of this is a
certain paragraph mentioning that not every man was to be allowed to read it.
It also contains a list of deceased abbots and has served an additional purpose
as a memorial book for these.
Buchwald thought that abbot Jens of Horsens was the author of the part
about the procuratio conflict, but his theory may be reduced to pure guess
work. Jørgen Olrik, M. Cl. Gertz and Poul Rasmussen thought that abbot
Ture was the most likely author. It can, however, be proved that Ture cannot
have written all of it, but it is highly probable that he ordered the writing
of it, and that this most likely was finished in 1268, while he still was abbot
of the monastery. It is also possible that he was the author of certain sections,
which he dictated to a writer like abbot Bo. Henry Petersen and C. A. Chri
stensen thought that Bo was the author and writer of the entire part. How
ever, the nos on which C. A. Christensen chiefly founds his theory, may
equally reflect on the whole community as on the abbot alone (in this case
Bo). It is, however, possible that Bo wrote all this main part, certain sections of
it of dictation from Ture—among other things Bo in the book is called a
good scriptor. The attempt on the part of Niels Skyum-Nielsen to condemn
the book as a fraud by referring to G. A. Christensen’s search for an author
has from now on lost its foundation.
The monastery of 0m was founded as a daughter house of Vitskøl on
Feb. 16th, 1165. Before arriving at 0m in the spring of 1172 the community
had stayed in three different places. The first place was Sminge, donated to
them by bishop Eskil of Arhus. But possibly even that same year Valdemar I
gave them the royal monastery of Veng, Eskil’s successor Sven having de
posed the previous Benedictine abbot. This donation must be seen in con
nection with the king’s attempt at a reconciliation with the exiled arch
bishop Eskil, whom he a few years later recalled. In 1168, however, the
community moved from Veng to Kalvø in Skanderborg Lake, where they
took over another Benedictine monastery. One of the chief reasons for the
move was conflicts with the king’s relative, the lady Margrethe, over the
monastery lands in Veng. After four years at Kalvø they finally moved to 0m,
partly because their lands probably were far from the little island, and
partly because transport to and from it was very difficult in winter.
The narrative sections of the 0m book show us bishop Sven as a man
who, next to God, loved the Cistercians. From Saxo, however, we know him
as Absalon’s and Valdemar I’s intimate during the Vendic wars. Informa
tion we can draw from the charters and deeds in the 0m book shows us a
bishop who at first opposed the monastery but later showed it affection. He
probably demanded payment for deposing the Benedictine abbot of Veng,
but later he obtained Alexander Ill’s confirmation of an exemption from
thithes for the monks, an act which reduced his own income. Nor is there
any reason to doubt that he desired to become a monk before he died. Buch-
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wald’s criticism of the “Sueno-vita” is far too sharp, and he lacks to a re
markable degree understanding of the medieval mentality. There are no reasons
for regarding the “Sueno-vita” as a build-up round an immense forgery of
deeds, like Buchwald does.
From the 0m book we know two editions of the will by which bishop Sven
donated a number of large estates in Djursland to the abbey. The oldest,
which carries no date, may be from the period 1180-83. We know a letter
from Absalon, which carries no date, and wihch confirms Svens donation.
It probably concerns this will. Furthermore we know a letter from Valde
mar I without any date, which confirms Svens donation. It is probable that
this does not concern any of Sven’s wills, which we know. The latest of
Sven’s wills dates from August 27th., 1183. Archbishop Absalon and King
Knud IV wrote, on the same day, letters confirming this will, which is also
known from records made in 1554 and 1606. From 1554 and 1606 we also
know records of “Young King Knud’s” and archbishop Anders Sunesen’s let
ters of confirmation. T. A. Becker committed an error in changing Anders
into Absalon in the last letter of confirmation. Finally, bishop Laurits of
Viborg in 1291 issued a vidisse of Sven’s will. It probably concerns the will
of Aug. 27th, 1183.
We may presume that in donating these estates bishop Sven desired pardon
for a penance he had incurred for offences that are unknown to us. It is most
likely that Sven transferred these estates into the hands of the monks in the
period between 1185 and his death in 1191. Schalling and Skyum-Nielsen are
right in thinking that the transfer was not a transfer with full dominium, but
that the community as a result of the donation were bound to render the
occupant of the see of Arhus a donation procuratio of three weeks. This
procuratio was probably not contrary to Canon Law, as Niels Knud Ander
sen thought, but in agreement both with Germanic and Canon Law.
From Anne Krabbe’s copy book we know an interpolated copy of bishop
Sven’s will of Aug. 27th, 1183, the dispositions of which have been changed
to give the community complete dominium over the estates. Because of the
witnesses to this deed this can, at the earliest, have been made on Dec. 25th,
1202. Schalling, Niels Knud Andersen, Lauritz Weibull and Skyum-Nielsen
all think that abbot Bo during the procuartio confict during the 1260’es has
used this will. They refer to accusations levelled by bishop Tyge of Arhus
against the monks for forgery of deeds. However, in at least one case we can
prove that Tyge attacked the authenticity of a genuine deed, and his ac
cusations thus reflect on his own character. It can moreover be shown that
even after the hospitality conflict the community may have had reasons for
making this forged deed. To take an example: In 1454 abbot Ove Jensen had
a dispute over estates with bishop Jens Iversen Lange of Arhus. The forged
deed may have come into the possession of Anne Krabbe through the Rosenkrantz family, with which she was related, and which had close connections with
0m Abbey. Skyum-Nielsen’s moral condemnation of the behaviour of the monks
of 0m during the procuratio conflict rests mainly on his assumption that Bo
was the author of the section about the conflict in the 0m book and that he
knew of and used the fraudulent will. This theory has now lost its chief prop,
and we must return to the traditional point of view, which in bishop Tyge
sees the one who, morally, had the greater responsibility.

KILDEBILAG

Forfalskningen fra Anne Krabbes Kopibog og fordanskningerne deraf310)

Gopia litteravm Svenonis episcopi Arhvsiensis ecclesiæ311).
In nomine Domini, sanctæ et individuæ trinitatis, Patris, Filij, et Spiritus
Sancti. Sveno, Dej Gratia, Arhussiensis Ecclesiæ, vocatus Episcopus, omnibus hoc
scriptum cernentibus, præsentibus, et futuris, in perpetuum salutem. Præteritorum memoriam occupat oblivionis ærugo, quum id quod factum fuerit,
evidentis testimonij non apparet iudicio312), sicque facti ignorantia, veritati
nonnunquam præiudicium parit, cum in argumentum ipsius aliquam certitudinem priorum negligentia non relinquit. Igitur ad vitandum huius erroris obstaculum, Ego Sueno Arhussiensis Episcopus fragilitatis meæ et excessuum meorum non immemor, quod pro remissione peccatorum meorum,
Ecclesia teste lectoribusque313) Ecclesiæ præsentibus et consentientibus feci, quo
minus a memoria excideret, præsenti cartulæ inscriptum reliquj. Noverit igitur
præsentium posterorumque devotio, quod ego, cum in bonis Ecclesiæ multiplicandis sedulus satis ac solicitus apud alios laborassem, aliquam etiam
prædiorum meorum particulam pauperum Christi, Griseorum videlicet Monachorum, usibus conferre consultum duxi. Prædictis itaque fratribus et loco
de Cara Insula willulam quandam nomine Karlebye, quam ab eis neces
sitate quadam antea compulsis de bonis proprijs emeram, jterum assignando
iure pleno liberam reddidi31^). Prædia etiam villarum istarum, scilicet Attetorp, Agetorp, Rossemosse, Enningh, Hagethuedt och Hyllestadt, quæ bona
patrimonij iure aut emptionis titulo de meis proprijs obtinuj, cum omnibus
eorum attinentibus, agris syluis, Aquis, pratis, pascuis, memorato loco et
fratribus in Christo pro remedio animæ meæ assignavi integraliter perpetuo
libere possidenda. Præterea et iumenta indomita, quæcunque in prædictis
prediis in Synder Herridt noscuntur, eorundem fratruum usibus assignavi. Ego
Sueno Episcopus hoc testamentum condidi anno ab incarnatione Domin '] 1183
vj Cal. Septembris præsentibus regni principibus et Ecclesiarum prælatis, hisce
videlicet: Reverendissimo Danorum Rege Valdemaro nec non venerabili Andrea
Lundensis Ecclesiæ Archiepiscopo et Petro Roschildensis Episcopo, Illustrissimi
Regis Danorum Cancelario, Omero Burlaneo electo, Alberto Abate de Esserom.
Quicunque hæc imminuerit vel mutaverit, jmmutet Deus partern ejus de regno
suo. Amen. Amen315).

Kopibogen,
p. 344r.

Gopie aff Bisp Suendt Wdssens gaffuebreff, paa huis guods som hanndt p. 344r.
haffuer giffuedt thill Øm Gloster, for hanns forsielssis schyld, imodtt kong:
Waidemaar Thenndtt I huis halffsyster hannd Forkrennckide. Och waar
hiendird Liffgedenncke, Bosselundt, som ligger widtt Skierssøe. Och Ruegaard
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med sinn thilbehøring. Effther Breffuids wiider formellingh, hørde bisp Suennd
Wdsenn Thill.
I Naffnn Thenndt hellighe och Womschifftelige Threfoldigheds, Faderenns,
sønnens och denn hellig Aands, Amenn. Suend med Guds naade, kallidt thill
att werre Aarhus Mennigheds Biscop, alle dennom denne skrifft Forrekommer,
fødde och wfødde, ønnsker Euiguarendis Velfares. Forbigangne bestillingers
Erindrinngh Och318) houkommelse pleie forglemmenheds Rust att betage,
Naar di ere øyensiunlige widnesbiurdt for haandenn derom: Saa skier dett ey
sieldenn, att wkyndighedt førrer Sandhiedt i fordreihelsse, wilde mand ey
bliffue wiis aff forsømmelsis skaade och saadant thilbørligen Faarekomme.
Der for at wndflye saadan Wleylighedt och skaadelig forssielsse Jegh Suenndtt
Biscop wdi Aarhus, Erindrindis migh min Menniskelige skrøbelighedt, Och
mine offuerthredelser aff mig begangne, huad ieg thill minne synnnders
forlaadelsse haffuer stifftedt Och giortt, Haffuer ieg for Mennischelige hukomelses Suagheds skyldt wdi denn Ghristenn Mennighedt, hindis forstannderis
Neruerelsse och offuerwerrelse, willet stadfeste och Bekrefftige, Att Christi
Miennighed skall werre mitt widnesbyrdt, paa huis ieg haffuer giortt, saa och
dette midtt obenne Breff. Eder som ere Neruerindis er Welbekienndt, och
p.344v. wore wor Efftherkomere| Skall ey bliffue forduld faarr, huor windschibeligh
ieg haffuer werridt i mine dage thill att formierre Denn Christenn Kierckiis
iindkombst, ij huis maade Jegh huos anndre derudie dem noggid haffuer
kundet formaa, Saa haffuer ieg nu for godtt Ahnseett Ennd och aff denn
diell gud haffuer wnd migh, Enn Rinnge annpartt ad medielle Christi fattige
lemmer, som ieg haffuer forordnett thill di muncke, som kaldis Griisbrødere
aff Ordenn: dieris Wnderholdingh. Samme forne brødere och dierris Gloster
haffwe Jegh først giffued enn gaard, kaldis Karleby, paa denn øe Gara, huilckenn di thilfornne ij dierris nød och thranngh haffuer soldtt migh, denn
di nu her effther med fuld rett schulle følge och Nyde. Dernest haffuer ieg
giffued denom dette mitt guods och goorde, som er Attethorp, Agethorp,
Roesmosse, Enningh, Hagethuedt och Hyldestadt, ij sønder herridt, som mig
arffueligen Er thilfaldenn, thill enn deell, och thill enn deell Mine Kiøb thilkommenn, med aid forne godsis och goordis t'hill legelse, Agger Skouff
fischeuandt Enge sletter fæganngh woett och thiurtt, att skall følge forne
brødere i Christo thill Eyendomb, fuldkommelig och Euindeligh, thill bod
For min siell, Att nyde och beholde med Jagtt Och andenn herlighed. Dett
er dett thestamenntte, ieg forne Suend aff Aarhus haffr Effterladt mig, Aar
Eptter Guds Biurdt 1183 Thenndt 6. Septembris. Neruerindis Landsens høffdinger och Kierckemis Formyndere, Efftherschriffuene etc. Erwerdige konningh
P- 345r- Waaldemaar, Danmarckis konnigh| Hederligh Andreas, Erchibisp y Lundt,
Och bisp Pedder y Roschildtt, høibemeltte konningh Waldemaars Candseller,
Omer wdualdt thill Børlem, och Abbed Albritt aff Escherom. Menn huem som
formindscher eller forringher Noggid af forne guods fraa denn brugh dett er
giffued thill, Gud forringhe hannom hanns Ahnndiell y sitt Riige. Amenn.
Amenn.
p. 346r.

Her fiendes endnu Gopie aff bisp Suend Wdsens Breff, som er ydermiere
och widere forklarid aff Latinnen end dette neste forskreffnne wed Jørgen
Kaas Erickssøn317).
I Naffn denn hellighe och Womskifftelige Threfoldighedts, faderens, søn-
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nens och denn hellig Aands. Suendt med Guds naade, kaliid till at werre
Aarhus Mennigheds Biskop. Alle dennom denne skrifft faarekommer, di nu
ere och korne schulle Euigh Welfart. Forbigangne bestillingers Errindring och
hukommelsse pleier forglemmenheds Rust at betage, naar di318) ere Øyensiunlige Widnesbyrd forhandenn derom: Saa skier dett ey sieldenn, at Wkyndighed fører Sandhiedt i forkrenckelsse, wilde mand ey bliffue wiis Aff for
sømmelssis schade och Saadannttt thilbørlighenn Faarekomme. Der for att
Wndflye saadan Wleylighied och skadelig forsielsse, ieg Suendt Biskop
Wdi Aarhus Erindis mig Minn Menniskelige skrøbelighiedt, och minne
offuertredelser aff mig begangenn, huad ieg till mine Synders forladelsse haffuer
stiffted och giortt, haffuer ieg for Menniskelige hukommelses Suaghieds skyldtt
wdi denn Christenn Miennighed, hindes forstanderis Neruerelsse och offuerwerrelse, Willedt Stadfeste och Bekrefftige at Christi Miennighiedt schall werre
mitt widnesbyrd, paa huis ieg haffuer giortt, saa och dette mitt obene breff.
Eder som er Neruerindes er Welbekiendt, och wore Effterkommere skall ey
bliffue forduldt faare, huor Windskibelig Jeg haffuer werrid i minne Dagge
thill Att I Formiere dennd Christenn Kierckis indkombst i huis maade ieg p. 34$vhuos Anndre der wd ie denn Nogid haffuer kunndt formaa. Saa haffuer ieg
nu for gaatt Anseett ennd och aff denn dieil, Gud haffuer wnndt mig, en
Rinnge Annpart ad Meddielle Christi fattighe Lemmer, som ieg haffuer forordnedt thill di muncke, som kaldis grisbrødre dieris Wnderholdninger.
Samme forne brødre och stedt aff Carainsula haffuer ieg først giffued enn
gaardt, kaldis Karlebye, huilkenn ieg thilfornne i dieris nød och Thranngh
haffuer kiøbt for mitt egidt, Denne di nu her Eptter med fuld Rett skulle
følghe och Nyde. Demest haffuer ieg giffued dennom dette mitt guods och
gaarde, som er Atetorp, Agetorp, Roesmose, Enning, Hagetued och Hylde
stad t, som mig arffueligenn er thilfaldenn thill enn dieil: Och en dieli wid
kiøb Thilkommenn, med aid forne guodsis och gaardes thillegelse, Ager, skouff,
fiskewandt, enge, sieter, fæganng, woett och thiurtt, att skal følghe forne sted
och brødere i Christo thill Eiendomb Fuldkomelig och euindelig Thill Boed
for min siels Lægedomb at nyde och beholde. Derforwdenn thill samme
brødres Brugh thilleger ieg di Wtemde diur (forstaa Jagt) aff huad slaug
di kienndis kannd i forne synderherids guods. Dett er dett Thestamentte ieg
forne Suend af Aarhus haffuer Effterlatt migh Aar eptter Guds Biurdtt
ii83310)| Thenndt 6 Septembris. Neruerindes Landsenns høffdinger och P- 347vkierkenns formyndere, Efterne: Ehrwerdigste Dannekonning Waldemaar: Saa
och hederlig Andreas Erckebisp i Lundt och bisp Peder i Roskield, høybemeltte konnigh Waidemaars Canntzeller, Omerus Wdwaldtt Thill Børlum, och
Abbid Albrett aff Esserom. Menn huem som formindscher eller forringer
nogid aff dette forne32°) Gudd forringe hannom hanns Anndiell i sitt Righe.
Amenn. Amenn.
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Jens abbed: S. M., p. 196, 1.
25 og Jorgen Olrik, p. 31.; Asgots gavebrev: S. M., p. 201, 1.
17 og Jørgen Olrik, p. 35.
Gertz i note til S. M., p. 196;
G. A. Christensen, p. XIII.
S. M., p. 198, 1. 15 f. og Jørgen
Olrik, p. 32.
S. M., p. 201, 1. 7 f. og Jørgen
Olrik, p. 34.
S. M., p. 198, 1. 35 og Jørgen
Olrik, p. 33. Jfr. C. A. Christen
sen, p. XIII.
Abbed Asgots valg: S. M., p.
208, 1. 8 f. og Jørgen Olrik,
p. 36; Peder Ugotsens død:
S. M., p. 208, 1. i f. og Jørgen
Olrik, p. 36.
C. A. Christensen, p. XIV.
Note til 1. 16, S. M., p. 263.
G. A. Christensen (p. XIV) har
fremhævet, at hvis der der har
stået en slutbemærkning, er den
bortskåret meget hurtigt, idet
man ikke har indført nogen ny
kapiteloverskrift, der overalt er
indført med rødt blæk i umid
delbar forlængelse af den fore
gående tekst.
Som note 42. Jfr. i øvrigt Skyum-Nielsen i Historisk Tids

45.

46.

47.

48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.

55.

56.

57.

58.

skrift (herefter citeret som
D. H. T.), ii. r., 6. bd., p. 141.
P. F. Suhm: Historie af Dan
mark, 10. bd., p. 594, Kbh.
1809.
N. K. Andersen: Ærkebiskop Jens
Grand, bd. 1, p. 47, Kbh. 1943,
der herefter citeres som Jens
Grand; N. K. Andersen, p. 146.
Hertug Erik har udstedt et vær
nebrev for Øm Kloster, S. M.,
p. 256, 1. i f. og Jørgen Olrik,
p. 60.
Erik Clippings drab.
Hugo Yrwing: Kungamordet i
Finderup, p. 179 f., Lund 1954.
»Åh Hugo, hvis du havde tict,
var du forblevet en kritiker«.
Kritiker er i ældre tid den be
tegnelse, som filologer anvendte
om sig selv. Her betyder det nær
mest historisk forsker. SkyumNielsens anmeldelse af Yrwings
bog og polemikken mellem dem
findes i D. H. T., 11. r., 5. bd.,
P- 357 f- og il- r., 6- bd., p.
121 f.
De følgende iagttagelser hand
ler kun om den 1. hoveddel af
Øm-bogen, ikke om Vita Gunneri.
N. K. Andersen, p. 129, Jens
Grand, p. 47.
S. M., p. 196, 1. 23-p. 202,
1. 18; Jørgen Olrik, p. 31-35.
S. M., p. 199, 1. 21 og Jørgen
Olrik, p. 33.
Erik Arups anmeldelse af El
len Jørgensens udgivelse af An
nales danici medii ævi, 1920,
i D. H. T., 9. r., 2. bd., p.
362 f.
Testamenter
fra
Danmarks
middelalder, p. 1, Kbh. 1901.
Herefter citeret som testamen
ter.
S. M., p. 206, 1. 3-p. 263, 1. 16
og Jørgen Olrik, p. 35-64.
Kirkekampen, p. 191.
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59. Ibidem, p. 183, 184 og 185.
60. Buchwald, p. 98 f.
61. S. M., p. 263, 1. 12 f.; Jørgen
Olrik, p. 64.
62. Feriebogen om Ry og Dan
marks søhøjland, Ry 1941, p.
56 f.
63. S. M., p. 204, 1. 22 f.
64. S. M., p. 184, 1. 19; Jørgen Ol
rik, p. 22.
65. Hal Koch: De ældste danske
klostres stilling i kirke og sam
fund indtil 1221, p. 551 f.,
D. H. T., 10. r., 3. bd. 193436. Herefter citeret som Hal
Koch.
66. S. M., p. 158, 1. 9 f. og Jørgen
Olrik, p. 7.
67. S. M., p. 221, 1. 26 f. og Jørgen
Olrik, p. 46.
68. S. M., p. 204, 1. 9 f. En illu
minator er en, der maler bille
der og store bogstaver i hånd
skrifter.
69. S. M., p. 269, 1. 20; Hans Ol
rik, p. 5. Det her anførte sted
drejer sig ganske vist om abbed
Gunner, efter at han var blevet
bisp i Viborg 1222; det beviser
således strengt taget kun, at
princippet var kendt i bispekancelliet i Viborg. Men det er dog
ikke urimeligt at regne med, at
den universitetsuddannede Gun
ner har kendt og anvendt det
før.
70. Buchwald, p. 94, hvor der også
fremføres et andet eksempel.
71. J. Nybo Rasmussen og Jan Pinborg: Broder Jacob Johansen og
Uddrivelseskrøniken, D. H. T.,
12. r., i. bd., p. 193 f.
72. Henry Petersen, p. 25.
73. G. A. Christensen, p. XIV f.
74. Kirkekampen, p. 183.
75. Buchwald, p. 94-95.
76. Forord af Jørgen Olrik til Øm
Klosters krønike i Valdemar

77.
78.
79.
80.
81.

82.
8384.
85.
86.

87.

88.
89.

90.

91.

92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.

99.
100.
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Sejrs sønner og den store ærkebispestrid, p. 249, 1906-8.
Jørgen Olrik, p. 6.
Gertz, p. 156.
Poul Rasmussen, p. 36.
C. A. Christensen, p. XIV.
S. M., p. 203, 1. 5 f. og Jørgen
Olrik, p. 6.
Gertz’ indices til S. M., 1922.
Jørgen Olrik, p. 6.
G. A. Christensen, p. XIV.
S. M., p. 203, 1. 16 f.
Om Tures valg og tiltrædelse se
Jørgen Olrik, p. 50-51 og S. M.,
p. 229-230. Om Tures arbejde
og lidelse handler resten af af
snittet: Jørgen Olrik, p. 51 f.
og S. M., p. 230, 1. 11—p. 263,
1. 16.
Egl.: oppløjet ved hans flid;
S. M., p. 203, 1. 6 f. og Jørgen
Olrik, p. 51.
S. M., p. 230, 1. ii og Jørgen
Olrik, p. 51.
S. M., p. 239, 1. 10 og Jørgen
Olrik, p. 54.
S. M., p. 229, 1. 31 f. og Jørgen
Olrik, p. 51.
C. A. Christensen, p. XIV;
S. M., p. 241, 1. 5 f. og Jørgen
Olrik, p. 55.
S. M., p. 203, 1. 15 f.
S. M., p. 259, 1. 12 f. og Jørgen
Olrik, p. 62.
S. M., p. 202, 1. 23 f. og p. 203,
1. 8 f.
S. M., p. 252, 1. 19 og Jørgen
Olrik, p. 59.
S. M., p. 259, 1. 7 og Jørgen
Olrik, p. 62.
Jørgen Olrik, p. 6.
»Dog havde det været bedre,
om der ej var appelleret«. S. M.,
p. 217, 1. 10 og Jørgen Olrik,
p. 42.
S. M., p. 202, 1. 25 f.
S. M., p. 216, 1. 26 f. og Jørgen
Olrik, p. 42.

238

Sv. E. Green Pedersen

i o i. Jørgen Olrik, p. 42 f. I den la
tinske tekst står: Insuper dixit
nos pulsasse campanum etc.,
S. M., p. 217, 1. 17 f.
102. C. A. Christensen, p. XIV.
103. S. M., p. 229, 1. 20 og Jørgen
Olrik, p. 50.
104. Jørgen Olrik, p. 48. I den la
tinske tekst står: In quadragesima . . . prohibuerat . . ., ne
inofficiarent ecclesias nostras,
sperans . . . nos uelle deserere
eas, ut uel per talem occasionem nobis eas posset auferre;
S. M., p. 225, 1. 3 f.
105. S. M., p. 222, 1. 12 f. og Jørgen
Olrik, p. 46 f.
106. C. A. Christensen, p. XIV. I
indledningen til afsnittet (S. M.,
p. 218, 1. uf. og Jørgen Ol
rik, p. 43) hedder det, at abbe
den først indfandt sig på tinge
for at rense sig og sine for den
nævnte falske beskyldning (for
at have jaget bispen af klosteret
med stokke og knipler og for
at have rørt klokken for at kal
de munkene sammen). Bispen
svor imidlertid på sin beskyld
nings rigtighed, og det hedder
derefter:
»Respondit
abbas,
etiam cum iuramento, dicens se
numquam uidisse episcopum
Arnfastum, postquam factus est
episcopus, nec campanum insonouisse ad aliquod detrimentum
episcopi Tukonis«. Rent filolo
gisk er det muligt at oversætte
sætningskonstruktionen således,
at abbeden bliver subjekt i de
3 sætninger; se skal i så fald
oversættes som han, d. v. s. ab
beden. Men vi må imidlertid
ikke glemme, at abbeden, der
netop repræsenterer munkesam
fundet, umiddelbart forinden
havde indfundet sig på tinge
for at rense sig og sine. Den
sidste sætning kan imidlertid ud

107.

108.

109.

11 o.

mi.

112.

mærket oversættes upersonligt,
idet den kan opfattes som en
akkusativ med infinitiv, som
Jørgen Olrik gør. Og dermed
er det ganske vilkårligt, om
man vil forstå Tyges anklage
som en personlig anklage mod
Bo eller som en anklage mod
munkesamfundet.
Se f. eks. 1. S. M., p. 209, 1. 22p. 210, 1. 2 og Jørgen Olrik,
p. 37 og 2. S. M., p. 213, 1. 1216 og Jørgen Olrik, p. 40.
S. M., p. 221, 1. i f. og Jørgen
Olrik, p. 45.
S. M., p. 216, 1. 15 og Jørgen
Olrik, p. 42.
S. M., p. 230, 1. 7 f. og Jørgen
Olrik, p. 51; endvidere S. M.,
p. 203, 1. 2 f.
Kirkekampen, p. 188 og 191.
Kronologien i grundlæggelseshi
storien er hentet fra det første
i 1207 skrevne afsnit i Øm-bo
gen, der bærer overskriften:
Grundlæggelsen af det kloster,
som hedder den Kære 0. Af
snittet, der herefter betegnes
som Grundlæggelsesafsnittet, er
af munkene inddelt i 36 kapit
ler, hvortil de følgende kapitel
henvisninger gælder. De faste
punkter i kronologien er her
udsendelsen af brødrelaget 16.
2.1165 (S. M., p. 160, 1. 25 h
og Jørgen Olrik, p. 7), 3 års
ophold i Veng (S. M., p. 169,
1. 9 og Jørgen Olrik, p. 12), 4
års ophold på Kalvø og ankom
sten til Øm i foråret 1172
(S. M., p. 177, 1. 6 f. og Jørgen
Olrik, p. 18). Oplysninger i
Colbalz-, Ryd- og Essenbækårbogen om, at brødrelaget alle
rede 1165 kom til Øm (Anna
les danici medii ævi, ed. Ellen
Jørgensen, 1920, p. 43, p. 85
og p. 145), skyldes sikkert
manglende viden om, at brødre-
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lagets udsendelse fra Vitskøl og
dets ankomst til Øm ikke er
identiske. De pågældende år
bogsforfattere har næppe haft
nogen skriftlige kilder til at ve
rificere deres oplysninger med.
De knappe årbogsnotitser for
tjener derfor i den forbindelse
ingen tiltro i forhold til grund
læggelsesafsnittet, der er skrevet
i Øm og samtidig langt fyldi
gere.
113. Kap. i, 7, 8 og 9.
114. Kap. 7.
115. Se i øvrigt Hal Koch, p. 528 f.
116. Kap. 12.
117. Kap. 8. Cistercienserklosteret i
Sminge har næppe haft status
som et selvstændigt kloster med
egen abbed. Af Grundlæggelses
afsnittet fremgår det nemlig, at
Brian først blev indsat som ab
bed, da brødrelaget kom til
Veng (S. M., p. 162, 1. 20 og
Jørgen Olrik, p. 8). Klosteret i
Sminge må da nærmest karak
teriseres som et priorat i af
hængighedsforhold til moderklo
sterets (Vitskøls) abbed Henrik.
118. Kap. i og 9.
119. Buchwald, p. 23.
120. S. M., p. 160, 1. 29 og Jørgen
Olrik, p. 7.
121. Kap. 4 og 5.
122. Kap. i, 3 og 12.
123. S. M., p. 163, 1. 17 f og p. 164,
1. 26 f. og Jørgen Olrik, p. 9.
124. Se Hal Koch, p. 529.
125. Kap. i og 3.
126. Kap. 2 og Buchwald, p. 24.
127. Kap. 4.
128. Kap. 5.
129. Sødskende: S. M., p. 169, 1. 11
og Jørgen Olrik, p. 12; slægt
skab med kongehuset: S. M., p.
175, 1- 23.
130. Erik grundlægger: S. M., p. 169,
1. 19L og Jørgen Olrik, p. 13.
Erik som ejer af 2/3 af Veng:
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S. M., p. 169, 1. 12 og Jørgen
Olrik, p. 12.
131. Poul Rasmussen, p. 52, har en
anden opfattelse af de juridisk
set indviklede ejendomsforhold
i forbindelse med klosterover
dragelsen. Da Erik Greve næv
nes blandt grundlæggerne af ci
stercienserklosteret, anser han
det for usandsynligt, at bene
diktinerne har ejet jorden i
Veng. Så vidt jeg kan se beror
denne opfattelse på, at en over
dragelse af gods til en kirkelig
institution opfattes som en fuld
overdragelse af ejerråden til
Kirken. Det var den kanoniske
rets krav, men det var næppe
den herskende retstilstand. Som
vi senere skal se, var det nem
lig skik, at donator fik donationsgæsteri som en art mod
ydelse; men det betød, at mod
tageren ikke havde fuldt domi
nium eller, om man vil, ejerråde
over donationen. Det er især
blandt tyske forskere alminde
ligt at kalde denne faktiske rets
tilstand for germansk ret. Vi
kan således vel forklare ejen
domsforholdet på den måde, at
kongehuset ved benediktinerklo
sterets grundlæggelse overdrog
ejerråden til benediktinerne med
den klausul, at den skulle gå
tilbage til donator eller hans
arvinger, hvis klosteret blev op
løst, som det netop skete, da
Århusbispen afsatte benedikti
nerabbeden. Denne tolkning
stemmer bedst med, at de sam
tidige breve nævner kong Val
demar som den, der overdrog
cistercienserne klosteret. Man
kan dog ikke udelukke Poul
Rasmussens
forklaring,
idet
spørgsmålet om kanonisk og ger
mansk rets faktiske anvendelse
er så dårligt undersøgt.
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132. Hal Koch, p. 528 f.
133. Træk af den politiske kamp
1131-82, Festskrift til Erik
Arup 1946, p. 80. Herefter ci
teret som John Danstrup.
134. Kap. 2. Poul Rasmussen, p. 34
og 55135. Poul Rasmussen, p. 52-53.
136. Kap. 6. Privilegiet må af flere
grunde være udstedt til benedik
tinerne. i. Valdemar 1. betoner,
at han lige har opnået enekon
gedømme. 2. Privilegiemodtager
ne omtales som »Veng Kloster
og samme munkebos brødre, som
tjener der efter den hellige Be
nedikts regel«. Selv om cister
cienserne levede efter Benedikts
regel, kan det ikke gælde dem,
da de ellers altid i privilegiebreve omtales som cisterciensere. 3. Brevet har invocatio og
intitulatio, der henviser det til
senest 1164 (jfr. D. D., 1. r.,
2. bd., nr. 123).
137. Kap. 3. Paven opholdt sig på
dette tidspunkt i Rom. Se: Jaf
fé, Reges ta pontificum romanorum, Graz 1956. Herefter cite
ret som Jaffé.
138. Indtil Henry Petersen i 1870
skrev sin artikel, var det almin
deligt antaget, at Øm-bogens
Calue var identisk med Kalvø
i Kalø Vig, og ikke med den
lille 0 Kalvø i Skanderborg Sø.
Imod den gamle antagelse taler
flere ting. 1. Klosterets jord
ejendomme lå koncentreret om
kring området mellem Veng og
Øm, hvorimellem der er ca. 10
km. 2. Munkene købte sig straks
i begyndelsen, da de kom til
Kalvø, græsning til 9 svin i
Bosthorp, der uden tvivl er
identisk med Kirkeby Båstrup,
Hylke Sogn, Vor Herred, År
hus Amt, lige syd for Skander
borg Sø. 3. Ved udgravninger i

139.
140.
141.

142.
143.
144.
145.
146.
147.

148.
149.

ny tid er der fundet rester af
en frådstenskirke på øen i
Skanderborg Sø; der er derimod
ikke fundet andre bygningsre
ster, hvad man heller ikke kun
ne forvente, da de bygninger,
munkene rejste under deres 4
år lange ophold på øen, i Øm
bogen
karakteriseres snarere
som hytter end huse. Se: grund
læggelsesafsnittet, kap. 21; Hen
ry Petersen, p. 27 f.; Jørgen Ol
rik, p. 66 og Harald Andersen:
Vejen til Øm, Skalk nr. 1, 1961.
Kap. 12, 17 og 18.
Kap. 18.
S. M., p. 174, 1. 35 f.; Jørgen
Olrik, p. 16.
Kap. 18.
Kap. 12.
Harald Andersen: Vejen til Øm,
Skalk nr. 1, 1961.
Kap. 12.
Kap. 13.
Kap. 12. Det er forkert når
der i Øm-bogen står Rom. Fra
22. 8. 1167 til 26. 2. 1170 er pa
ven i Benevent. Se: Jaffé.
Kap. 14, 15 og 16.
Kap. 17. John Danstrup, p. 81,
identificerer den omtalte Nils
Nødd med den hos Saxo om
talte Niels Okse (J. Olrik & H.
Ræder: Saxonis gesta danorum,
bd. i, 1931, p. 463. Herefter
citeret som Saxonis gesta dano
rum). Den utilfredshed, som
denne giver udtryk for over for
kongens vendertogter, sammen
kædes derefter med fru Mar
grethes anslag mod Veng Klo
ster, og det hele karakteriseres
derefter som jydernes modstand
mod Valdemars og Absalons
centraliserede krigspolitik. Den
ne jyske modstandspolitik beror
imidlertid på, at Danstrup iden
tificerer 2 stormænd, der begge
hedder Niels.
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150. Kap. 17.
151. Se i øvrigt Paul Rasmussen, p.
52.
152. Ibidem, p. 51.
153. Kap. 19.
154. Buchwald, p. 30.
155. Kap. 20.
156. Kap. 21.
157. Ibidem. Det er forkert, når det
i et fortællende afsnit af Øm
bogen hedder, at Brian var i
Rom. Fra 28.3.1173-25.10.
1174 var paven i Anagni, jfr.
Jaffé.
158. Kap. 17.
159. Buchwald, p. 33.
160. Kap. 32 og 33.
161. I landsbyen Østrup, nord for
Gudenåens udløb i Randers
Fjord, ligger voldstedet af Århus-bispens gård. Se: G. M.
Smidt, p. 33.
162. Bisp Svens grav er i dag ud
gravet. Ud fra skelettet anslår
dr. Kr. Isager, at han ved sin
død har været ca. 60 år. Se:
G. M. Smidt, p. 33 f.
163. Saxonis gesta danorum, p. 451;
Jørgen Olrik: Sakses danesaga,
bd. 2, 1925, p. 256. Herefter
citeret som Sakses danesaga.
164. Saxonis gesta danorum, p. 473 f;
Sakses danesaga, p. 296.
165. Saxonis gesta danorum, p. 475;
Sakses danesaga, p. 299.
166. Saxonis gesta danorum, p. 490;
Sakses danesaga, p. 325.
167. Saxonis gesta danorum, p. 528;
Sakses danesaga, p. 393.
168. Buchwald, p. 32 f.
169. S. M., p. 162, 1. 13 f. Jørgen Ol
rik, p. 8; S. M., p. 179, 1. 28 f;
Jørgen Olrik, p. 20.
170. Kap. i.
171. S. M., p. 161, 1. 22 f.; Jørgen
Olrik, p. 8; S. M., p. 163, 1.
19 f.; Jørgen Olrik, p. 9; S. M.,
p. 164, 1. 29 f.
172. Buchwald, p. 23 f.
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173. Ibidem, p. 23 f. og p. 103!. I
grundlæggelsesbrevet for Vitskøl
Kloster taler Valdemar 1. om
»det løfte, som jeg har givet
Henrik og hans brødre.« (S. M.,
p. 145, 1. 11). I fortællingen
om Vitskøls grundlæggelse hed
der det, at Valdemar 1. »havde
lovet, at han ville grundlægge et
cistercienserabbedi, hvis han
kom frelst ud af sit livs farer«.
(S. M., p. 140, 1. 3f.). Ifølge
dr. Buchwalds skarpsindige for
tolkning er der sket det, at bre
vets simple løfte er lavet om
til et under.
174. Kap. 18.
175. S. M., p. 162, 1. 11 f.; Jørgen
Olrik, p. 8; S. M., p. 174,1. 19 f;
Jørgen Olrik, p. 16.
176. Kap. 21.
177. S. M., p. 179, 1. i f.; Jørgen
Olrik, p. 20.
178. Kap. 29.
179. D. D., i. r., 2. bd., nr. 173.
180. Kap. 30.
181. Se i øvrigt Hal Koch, p. 551 f.
182. Dette bliver endnu mere sand
synligt, når man erindrer sig
Øm-bogens karakter og formål.
183. Kap. 32 og 33.
184. Kap. 32.
185. Jfr. visse annalers oplysninger
om Øm Klosters grundlæggel
seshistorie. Jfr. note 112.
186. Se afsnittet: Hvornår skete
overdragelsen af godserne.
187. Kap. 30.
188. Buchwald, p. 36.
189. Gelestinus 3. nævner i sit brev
(kap. 33), at Sven har anført
denne grund.
190. Buchwald, p. 36 og Schalling,
p. 126. Fuld dominium betød,
at munkene ikke skulle svare
herregæsteri af godserne til do
nator og hans efterfølgere.
191. Kap. 35.
192. Buchwald, p. 36.
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193. Hal Koch, p. 581 f.
194. Diplomatarium Arna-Magnæanum, i. bd., 1786., p. 30. Bre
vet dateres her til ca. 1170.
195. Den ældste af disse registratu
rer er formodentlig lavet 1554 i hvert fald ikke meget senere på Christian 3.S befaling, inden
klosteret endnu var nedlagt (P.
Rasmussen, p. 36 f.). Registra
turen, der nu opbevares på Rigs
arkivet, er i dag et fragment
uden begyndelse og slutning.
Den er trykt hos P. F. Suhm:
Nye samlinger til den danske
historie, 3. bd., 1794, p. 332~
33. Herefter citeret som Suhm.
I 1561 overtog Holger Rosen
kranz til Boller, der i 1560 hav
de fået Øm Kloster forlenet,
Skanderborg Len. Derfor kan
man også finde en del af klo
sterets breve i en registratur,
der 1606 på kongens ordre blev
lavet over de breve, der fand
tes på Skanderborghus (Poul
Rasmussen, p. 22 f.). Registra
turen er trykt hos T. A. Becker:
De ældste danske arkivregistra
turer, i. bd., 1854, p. 219 og
221. Herefter citeret som T. A.
Becker.
Af 61 breve fra den ældre regi
stratur findes 58 også i den
yngste. Regesterne svarer i næ
sten alle tilfælde ordret til hin
anden og har flere fælles fejl.
I et par tilfælde gengiver den
yngste arkivregistratur brevene
mere fyldigt end den ældste.
Da registraturerne gengiver bre
vene i en helt forskellig række
følge, er det sandsynligt, at de
som fælles kilde ikke har haft
en endnu ældre registratur, men
nogle korte regester på origi
nalbrevenes bagsider (P. Ras
mussen, p. 26 f.).
196. Kap. 23.

197. Kap. 28.
198. Kap. 25.
199. Absalons beskæftelsesbrev (kap.
27), som lægger sig til Svens
daterede testamente (kap. 24),
er udstedt samtidig med dette.
Wilhelm var abbed ca. 118093 (S. M., p. 193, 1. 5 f.; Jørgen
Olrik, p. 28).
200. Således af Jørgen Olrik, p. 66
og Poul Rasmussen, p. 54.
201. S. M., p. 193, 1. 5 f. Jørgen Ol
rik, p. 28.
202. Kap. 27.
203. Ordet series i stadfæstelsesbre
vets (kap. 28) corroboratio:
»Vt ergo huius donationis et
nostre confirmationis series perpetuata consistat, sigilli nostri
testimonio confirmamus«, skal
oversættes med ordet sammen
hæng. Corroboration kommer
derefter i oversættelsen til at
lyde: »For at sammenhængen
mellem denne donation og vor
bekræftelse kan bestå evindelig,
bekræfter vi den med vort segl
som vidnesbyrd.« Det er umu
ligt rent filologisk at forsvare
en oversættelse med ordet al
vorlig eller brev. Det kan imid
lertid ikke rent filologisk afvi
ses at oversætte ordet med serie.
Det ville i så fald betyde, at
bekræftelsesbrevet var et i en
serie af bekræftelsesbreve an
gående donationen og derfor
sandsynligvis yngre end Absa
lons daterede bekræftelsesbrev.
I teksten ovenfor er der imid
lertid anført en række ting, der
taler imod en sådan tolkning.
I bekræftelsesbrevets narratio
hedder det, at Sven »af sin sid
ste vilje forfattede en tilføjelse
i testamentet« (ultime uoluntatis condens elogium in testamento). Øm-bogens beretning
om, at Sven på sit dødsleje be-
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205.

206.

207.
208.
209.
210.
211.
212.

213.
214.

215.
216.

217.

218.

219.

220.
221.
222.
223.

stemte, hvad han ville give en
hver, er muligvis blot skrevet
af herfra (S. M., p. 191, 1. 30 f.;
Jørgen Olrik, p. 27). Indholdet
i denne narratio er muligvis et
fingerpeg om, at Absalons be
kræftelsesbrev gælder nogle do
nationer, hvortil vi ikke kender
Svens gavebrev.
Kap. 25.
På grund af reliquit kan inscripta ikke oversættes uskrevne.
Testamentets Karlebu er for
modentlig identisk med Kalbygård, Gjern Herred, Skander
borg Amt. Se: Paul Rasmussen,
P- 34 og 55Schalling, p. 123.
Kap. 24.
Hoed, Sønder Djurs Herred,
Randers Amt.
Poul Rasmussen, p. 32.
Kap. 27.
Suhm, p. 333; T. A. Becker, p.
221.
Kap. 26.
Suhm, p. 332; T. A. Becker,
p. 219.
Suhm, p. 332 og 333; T. A.
Becker, p. 219.
T. A. Becker, p. 219; grundlæg
gelsesafsnittet, kap. 28.
Se f. eks. S. M., p. 201, 1. 13
og 1. 18; Jørgen Olrik, p. 34 og
35S. M., p. 213, 1. 8 f.; Jørgen
Olrik, p. 40; S. M., p. 215,
1. 7 f.; Jørgen Olrik, p. 41.
Suhm, p. 333; T. A. Becker, p.
221. Hos Suhm dateres det til
1281, men det må være en fejl
skrivning for 1291. Se: D. D.,
2. r., 3. og 4. bd., hvoraf det
fremgår, at Lauritz tidligst kan
være blevet bisp i Viborg 1286.
Paul Rasmussen, p. 54 f. og 62.
Kap. 22.
Se kildebilaget.
Kap. 7. Her tales der om, at
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225.
226.
227.

228.
229.
230.
231.
232.

233.

234.

235.

236.

237.
238.

239.
240.
241.

242.
243.
244.
245.
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hans forgænger har været skis
matiker; desuden er det oven
for anført, at Sven i begyndel
sen næppe var munkene venligt
stemt.
Kap. 23: »efter min bortgang«;
kap. 24: »når jeg er død«.
Kap. 25.
Kap. 22.
Se afsnittet: Grundlæggelsesaf
snittets konkrete oplysninger om
bisp Sven.
S. M., p. 213, 1. 4 f.; Jørgen Ol
rik, p. 39 f.
S. M., p. 213, 1. 26 f.; Jørgen
Olrik, p. 40.
S. M., p. 215, 1. i f.; Jørgen Ol
rik, p. 41.
S. M., p. 221, 1. 17 f.; Jørgen
Olrik, p. 45-46.
S. M., p. 222, 1. 16 f.; Jørgen
Olrik, p. 46-47. Det her cite
rede afsnit er et referat i appel
len til paven af et brev fra Bo
til Tyge.
S. M., p. 229, 1. 8 f.; Jørgen Ol
rik, p. 50 f.; Ortved, bd. 1, p.
18.
S. M., p. 239, 1. 26 f.; Jørgen
Olrik, p. 54-55.
S. M., p. 198, 1. 9L; Jørgen
Olrik, p. 32; G. M. Smidt, p.
29 fS. M., p. 200, 1. i f.; Jørgen
Olrik, p. 33.
S. M., p. 207, 1. i f. og 1. 27 f.;
Jørgen Olrik, p. 35-36.
S. M., p. 209, 1. 11; Jørgen Ol
rik, p. 37.
Buchwald, p. 38 f.
A. D. Jørgensen, p. 119L
S. M., p. 259, 1. 22; Jørgen Ol
rik, p. 62.
Schalling, p. 132.
N. K. Andersen, p. 144.
Kirkekampen, p. 192.
I referatet ovenfor af Tyges ud
talelse i klosteret ved kyndel
missetid 1263 skelner han mel-
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251.

252.
253.

254.
255.
256.
257.

258.

259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

Sv. E. Green Pedersen

lem gæsteri »i kraft af gammel
vedtægt« og gæsteri »for ejen
dommene i Djursland« (S. M.,
p. 213, 1. 4L; Jørgen Olrik,
p. 39-40). Man kan næppe byg
ge noget på denne skelnen, thi
vi kender kun Tyges ord fra
Øm-bogen, der er et partsindlæg
i striden.
S. M., p. 210, 1. 23 f.; Jørgen
Olrik, p. 38.
Kirkekampen, p. 187.
S. M., p. 211, 1. 23 f.; Jørgen
Olrik, p. 39 f.
Kap. 2.
Kap. 23: tilfalden mig ved arv
eller køb. Kap. 24: som jeg har
erhvervet ved arv eller køb.
Kap. 25: som enten stammede
fra hans arv, eller dem, som
han havde købt eller ville købe.
Kap. 26: som han dels havde
erhvervet ved arv, dels ved køb.
Kap. 27: som han enten havde
fået som arvegods eller med an
den ret. Kap. 28: hvad der til
hører . . . Sven ved arvs ret,
eller hvad han har samlet ved
ærligt køb.
D. D., 2. r., 4. bd., nr. 339.
D. D., 2. r., 4. bd., nr. 339;
5 bd., nr 10; 8 bd, nr 134
Buchwald, p. 46 f.
A. D. Jørgensen, p. 121.
N. K. Andersen, p. 131 f.
Schalling, p. 130, hvor flere
eksempler nævnes.
Corpus Juris Canonici, ed.
Friedberg, Graz 1959, vol. II,
liber III, tit. XXXIX, cap. XXI.
Kirkekampen, p. 312.
Kap. 23.
Kap. 24.
Kap. 28.
Kap. 25.
Kap. 26.
Kap. 27.
Se kildebilaget. Det er før trykt

266.
267.

268.

269.
270.
217.

272.

273.
274.

275.

af Kr. Erslev i testamenter, p.
2 f.
Ibidem.
Schalling (p. 122) mener ikke,
at der er identitet mellem hen
holdsvis Omero Burlanensi episcopo og Omero Burlaneo electo
og henholdsvis Walberto abbate
de Esrom og Alberto abate de
Esserom. Da brevene ellers på
så mange måder falder sam
men, er det urimeligt at operere
med 4 personer, blot fordi nav
ne og titler afviger lidt fra hin
anden.
Hverken Buchwald, Henry Pe
tersen
eller
A. D. Jørgensen
kendte brevet fra Anne Krab
bes kopibog.
Kirkekampen, p. 312.
Schalling, p. 126 og p. 130L;
N. K. Andersen, p. 135.
Wilhelm Peitz S. J.: Untersu
chungen zu Urkundenfälschun
gen des Mittelalters, 1. Teil,
Die Hamburgerfälschungen. Frei
burg im Breisgau 1919.
D. H. T., 9. r., 2. bd., p. 352 og
358.
N. K. Andersen, p. 135 f. og
Schalling, p. 122 f.
S. M., p. 193, 1. 22 f.; Jørgen
Olrik, p. 29.
En invocatio af denne art ken
des kun én gang fra Øm-bogen.
1263 bruger abbed Bo (!) den
(S. M., p. 222; Jørgen Olrik,
p. 46). Fra 1053-1169 findes
den ifl. D. D. 4 gange. Knud
den Hellige bruger den 1085,
grev Robert af Flandern 1096,
ærkebisp Adelbero af Hamborg
1141 og Eskil af Lund 1158.
Fra 1200-1223 findes den ifl.
D. D. ikke. Fra 1250-80 findes
den ifl. D. D. 3 gange. Jakob
Erlandsen bruger den 1253,
Ribe Kapitel 1261 og abbed Bo
(!) 1263. Fra 1280-1350 fin-
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276.
277.

278.

279.

280.

281.
282.
283.

284.

des den ifl. D. D. 1 gang. An
ders Torkilsen, kannik i Lund,
bruger den 1291.
For sammenhængens skyld er
dele af narratio medtaget her.
Schalling, p. 122 f.; N. K. An
dersen, p. 134 f.; Kirkekampen,
p. 187 f.
S. M., p. 221, 1. 25 h; Jørgen
Olrik, p. 46; Schalling, p. 129;
N. K. Andersen, p. 140; Kirke
kampen, p. 187 og p. 312; Lau
ritz Weibull: Diplomatarium
Danicum, Tiden indtil år 1201,
Scandia 1963, p. 388. Herefter
citeret som Lauritz Weibull.
N. K. Andersen, p. 143, mener
yderligere, at Tyge anfægtede
selve dokumentbeviset. Dette
kan imidlertid ikke være rigtigt,
da Tyge selv har udstedt flere
breve. Da han 15. 7. 1266 stif
tede et kantori ved domkirken i
Århus, brugte han i stiftelses
brevet følgende arenga: »Time
lige handlinger plejer at gå til
grunde i ælde og glemsel, hvis
de ikke værnes af skriftligt vid
nesbyrd«. D. D., 2. r., 2. bd.,
nr. 18.
S. M., p. 219, 1. 29 f.; Jørgen
Olrik, p. 44. Brugt af Lauritz
Weibull, p. 388, som bevis på
munkenes falskneri.
Jørgen Olrik, p. 71, mener, at
Tyge sigtede til grundlæggelses
afsnittets kap. 4. Dette an
går imidlertid »klosterskiftet i
Veng«.
D. D., i. r., 5. bd., nr. 105.
Kirkekampen, p. 187.
S. M., p. 213, 1. 9; Jørgen Ol
rik, p. 40. Skyum-Nielsen: Kir
kekampen, p. 187, mener der
imod, at ordene næppe skyldes,
at »han manglede bedre argu
menter«.
Schalling, p. 129; N. K. Ander
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sen, p. 140; Kirkekampen, p.
312.
285. S. M., p. 215, 1. 3; Jørgen Ol
rik, p. 41.
286. Skyum-Nielsen: Ærkekonge og
ærkebisp, Scandia 1955-57, p.
Hf.
287. Erik Arup: Danmarks historie
II A, 1961, p. 277.
288. Repertoriet, 1 r., nr. 6168.
289. Acta pontificum danica 1316—
1536, bd. 7, supplementum,
Kbh. 1953, nr. 5848. Herefter
citeret som Acta pontificum.
290. Acta pontificum, bd. 4, nr.
2726.
290 a. Repertoriet, 2. r., nr. 4382.
291. Ibidem, nr. 6137.
292. Acta pontificum, bd. 3, nr.
1939293. Dansk biografisk Leksikon, red.
af Povl Engelstoft 1933 f., XIII,
p. 566. Herefter citeret som
D. B. L.
294. Acta pontificum, bd. 7, supple
mentum, nr. 5884, 5885 og
5886.
295. D. B. L., XX, p. 125.
296. D. B. L., VIII, p. 486.
297. Acta pontificum, bd. 7, supple
mentum, nr. 5884.
298. Ibidem, nr. 5885.
299. Skyum-Nielsen: Ærkekonge og
ærkebisp, Scandia 1955-57, p.
14 f.
300. Acta pontificum, bd. 7, supple
mentum, nr. 5886.
301. S. M., p. 263, 1. 17 f.
302. Se afsnittet: Håndskriftets ind
retning.
303. Anne Krabbes Kopibog, p. 348.
304. D. B. L., XIII, p. 163 f. og XX,
p. 47 f.
305. T. A. Becker, bd. 1, p. 222!.
og p. 252. Jfr. Troels Dahlerup:
Bursfelderkongregationen
og Danmark, Kirkehistoriske
Samlinger, 7. r., 5. bd., p. 67 f.
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312.

313.

314.

315.
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Poul Rasmussen, p. 23.
D. B. L., XX, p. 47 f.
Se kildebilaget.
Albert Fabritius: Fru Anne
Krabbe, Humanister i Jylland,
i959>P-i54fForfalskningen er tidligere trykt
af Kr. Erslev, testamenter, p. 2.
Det med kursiv skrevne er i ver
baloverensstemmelse med Svens
testamente fra 27. 8. 1183.
Ved siden af står: »Thenne
Bisp Suend haffuer werrit en
aff de Wdsønner«. Denne op
lysning kan desværre ikke nær
mere verificeres.
Erslev retter til indicio, således
at det stemmer med testamentet
fra 27. 8. 1183.
Erslev retter til rectoribusque,
således at det stemmer med te
stamentet fra 27.8. 1183.
Erslev skriver: »liberam reddidi
pleno jure«, men over ordene
står der i håndskriftet tal, der
retter det til den her anvendte
ordstilling.
Under brevet står der »legi«,
der muligvis er skrevet af Erik
Lauridssen Lunov til Viskumgård (f formodentlig 1674). Se:
William Christensen: Nogle be
mærkninger om den historiske
interesse hos den gamle danske
adel, Festskrift til Kristian Er
slev, 1927, p. 325. Herefter ci
teret som William Christensen.
Sammenlign endvidere skrift
trækkene med de der anførte
pergamentbreve, som Lunov vi

316.
317.

318.

319.

320.

des at have læst og påskrevet.
Desuden står der nederst på si
den: »Ther nest epter findes den
danske forklaringh paa samme
Breff«.
Her mangler et »ikke« i for
danskningen.
Formodentlig Jørgen Eriksen
Kaas til Meilgård (1555-1619).
Se Personalhistorisk Tidsskrift,
i. r., 5. bd., 1884, p. 258.
Her mangler et »ikke« i for
danskningen ligesom i det fore
gående brev. Denne fælles fejl i
forbindelse med de mange fæl
les ord og vendinger i de to for
danskninger tyder på, at Jørgen
Eriksen Kaas blot har fordansket en fordanskning. I alt fald
har han set på den anden for
danskning, da han lavede sin.
Umiddelbart efter dette årstal
har en anden hånd skrevet føl
gende kommentar: »Denne Aarsthall maa vist vere forfeelt melt,
thi Rex Danor. Volldemarus,
som her cit: att skall haffue weridt presens, døde neste Aar thill
forne 4. idus Maij«. Denne hånd
er måske Axel Jørgensen Urnes
(t 1653). Se: William Christen
sen, p. 324, og sammenlign
skrifttrækkene med fol. 46v,
48r, 49r’v og 367r i kopibogen,
hvor Urne også har gjort til
føjelser.
Samme hånd, som har skrevet
»legi« efter det latinske brev,
har gjort det her. Se note 315.

Krigskassen i Stilling Sø
Af August F. Schmidt.

I Tilslutning til Hr. Aage Skjelborgs lærerige Afhandling: »Krigs
kassen i Stilling sø« (Århus Stifts Årbøger 1963, 132-146) skal frem
sættes nogle få Bemærkninger.
Sagnet fra Svenskekrigene om en Krigskasse, der blev nedsænket
i Stilling Sø, er udformet under Påvirkning af Carit Etlars Sven
skekrigsroman »Gøngehøvdingen«, der udkom 1853. Stilling Sø’s Be
liggenhed i Landskabet har gjort det nemt at udpege den som et
Vand, man vilde passere, medens den var isdækket, og for at for
hindre, at Fjenden skulde få fat i Kassen med dens kostbare Indhold,
lod man den gennem en Våge synke til Søens Bund. Stedet her
angives (i en Sagnoptegnelse fra o. 1890) på en Linje mellem
Gram By og Stilling Kirke1). Mærke på Skattens Plads er et inter
nationalt Lån, kendt fra mange Tider og Lande. Dette Sagnmotiv
er undersøgt af C hr. Blinkenberg2), der kun fra Danmark kender
Sagnet fra Oddum Kirke ved Tarm. Det er dog også overleveret foruden fra Stilling Sø - fra Hårup Bakker ved Silkeborg og fra
Bramdrup Skov ved Kolding3). Dette Sagn har, som alle andre
Sagn om nedgravede Skatte, vandret viden om og er i Danmark ble
vet stedfæstet til de nævnte Lokaliteter. De øvrige Sagn om Skatte
i Stilling Sø er, på Grund af Naturforholdene, blevet fastholdt her.
De har ingen Forudsætning i Virkeligheden. Det er således utæn
keligt, alt overvejet, at en kongelig Kasse med Penge i Krigstid er ble
vet slæbt op gennem Jylland. Forfatteren Johannes Therkelsen, Hørning, der havde læst om Stillingsø-Sagnene, fandt her et godt Emne
til en historisk Fortælling: »Kongen og Bondepigen« (1929), hvori
han beretter, hvad det passede ham, om Emnet. Jeg har kendt Jo
hannes Therkelsen og véd, at han gjorde sig ingen Skrupler, men
kombinerede en Handling, der skulde være spændende, så han kunde
få sin Bog solgt. Det samme gjaldt hans Bog: »Ridderen fra Orm
slev«. Hans Studier var ingenlunde tidsrøvende, - man kan i det
hele taget ikke bruge ham som Kilde. Han forfulgte sit Held og skrev
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i Dagblade Artikler om Krigskassen i Stilling Sø4), og i Egnen her
interesserede Befolkningen sig for Sagnet og troede vel på dets Ind
hold. I 1954 gik det så vidt, at Frømænd dykkede ned på Søbunden
i Egnen ud for Stilling Kirke, men de fandt naturligvis ingen Krigs
kasse. Aarhuus Stiftstidende var meget ivrig for Sagen og afæskede
mig en Udtalelse5), der til manges Skuffelse frakendte Sagnet al
historisk Sandhed. Derefter blev Eftersøgningerne opgivet.
I de gamle Kulturlande har Folkefantasien overalt og til enhver
Tid haft travlt med Fund af skjulte Skatte og Måden, hvorpå de
kommer for Dagen. Fortællinger herom findes i stort Tal og i veks
lende Former. Sagnene fra Stilling Sø hører til Rækken af Krigssagn,
hvori berettes om nedgravede (nedsænkede) Skatte. Naturligvis
blev der i enhver Krigsperiode bortgemt Skatte, det har talrige Fund
fra Danmarks forskellige Egne vist, men om disse fremdragne, til
fældigt gjorte Jordfund synes der ikke at have verseret Sagn. Ende
lig kan det nævnes, at Kostbarheder, der skulde gemmes, fortrinsvis
er blevet nedgravet på et for Ejerne mærket Sted. Skatte kastet i
Søer, Fjorde, Havstok og Havne har det været meget vanskeligt
at genfinde, men enkelte Kostbarheder er jo altid senere blevet frem
draget, også fra Stilling Sø og Mossø, hvad man kan læse om i
Aage Skjelborgs Afhandling, men de har ingen Forbindelse med
Vandresagnet om Krigskassen fra 1600-Tallet.

NOTER
i. Evald Tang Kristensen: Danske
Sagn III (1895), Nr. 2431.
2. Danske Studier 1928, 97-113.
3. Danske Sagn III, Nr. 2411, 2413,
2415. Se også Vejle Amts Årbog
1950, 86.
4. Se således Kolding Folkeblad 18/8
1932.

5. Trykt i Aarhuus Stiftstidende 16/7
1954. I min Bog: Fra Aarhusegnens gamle Landsbyer (i960),
126-28 har jeg skrevet kortfattet
om Emnet i Overensstemmelse
med, hvad her er blevet fremført.

KontorchefJohan Richter 1892-1964
Søndag den 6. december 1964 døde Historisk Samfunds kasserer gen
nem de sidste 13 år, kontorchef Johan Richter, Arhus.
Johan Richter, der var født i 1892, fik sin kontoruddannelse på
Jens Ormslevs spritfabrik i Mejlgade. Efter et par år i Horsens kom
han tilbage til Arhus, hvor han tog ansættelse ved Livsforsikrings
selskabet Jylland. I 1915 fandt han det sted, hvor han skulle komme
til at lægge sit livs hovedindsats - hjembyens skattevæsen. Her var
han de første 16 år assistent; derefter avancerede han hurtigt: 1931
til fuldmægtig, 1938 til ekspeditionssekretær og 1939 til kontorchef.
Efter 45 år i kommunens tjeneste tog han sin afsked pr. 1. januar
1961.
Som regnskabsmand var kontorchef Richter meget sikker og sirlig
og meget vidende. Det var egenskaber, som påførte ham flere tillids
hverv bl. a. i Arhus Gymnastik Forening (AGF), hvor han en år-
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række var revisor og kasserer for banekomiteen. Gennem arbejdet
med det store by historiske værk »Arhus gennem Tiderne« kom han
i slutningen af 1930-erne i kontakt med lektor Jens Clausen, der var
en af værkets hovedforfattere og desuden dets sekretær. Clausen kom
til at sætte stor pris på Richter, og da han i 1952 blev formand for
Historisk Samfund overtalte han denne til at påtage sig kasserer
hvervet. Johan Richter har udført et overordentlig omfattende og
samvittighedsfuldt arbejde både for Samfundet selv og for Øm Klo
ster Museum, der havde hans særlige interesse. Med sin aldrig svig
tende pligtfølelse og med sit smittende humør mødte han op, når
der var noget at gøre, selv om det i de senere år, hvor sygdom pla
gede ham, ikke altid faldt ham let.
De mange års praktisk omgang med de ting, han også for os skulle
beskæftige sig med, gav ham en autoritet, som mere end én gang
kom til nytte, når et problem skulle diskuteres eller en sag afgøres.
Historisk Samfund og dets bestyrelse vil bevare mindet om en trofast
og nidkær medarbejder.
Finn H. Lauridsen,

Historisk Samfund 1963-64
Det forløbne år omfattede 10 arrangementer, nemlig 6 udflugter,
3 foredrag og 1 filmaften. Udflugtssæsonen indledtes lørdag den 18.
maj med et besøg på Randers Museum, der blev forevist af museums
inspektør Bjørn Stürup. Lørdag den 8. juni var der eftermiddags- og
aftentur til Mossø- og Himmelbjergegnen. Ved Fuldbro Mølle for
talte formanden om træfningen her i juli 1849, få dage efter Fredericiaslaget, i Vorladegård gennemgik museumsinspektør Gunner Ras
mussen kirken. Tredie ophold var ved Klostermølle, hvor fabrikant
S. A. Schouboe-Madsen og frue gæstfrit tog imod; fabrikanten for
talte og fremviste en række jordfundne genstande fra fabrikkens om
råde. Sidste station før aftensmaden i GI. Ry Kro var Gudenåmuseet;
her berettede gårdejer Rs. Hull om faderen og hans store samlerværk.
Turen sluttede i den smukke Bøgedal ikke langt fra Himmelbjerget.
Om det glasværk, der en gang har ligget i dalen, og som udnyttede
brændslet i de omliggende skove, talte arkivar Peder Jensen. Årets
første aftentur fandt sted torsdag den 27. juni og havde Randlev
kirke til mål. Her skildrede formanden St. St. Blichers far, præsten
Niels Blicher, og arkivar Peder Jensen omstændighederne ved præste
gårdens brand i 1749. Efter en pause i sommerferien aflagdes torsdag
den 22. august besøg på den landbrugshistoriske samling ved Malling
Landbrugsskole. Samlingen blev fremvist af museumsinspektør N. C.
Heine fra Landbrugsmuseet. Heldagsturen fandt sted søndag den 8.
september og formede sig som en rundtur på Djursland, tilrettelagt
af arkivar Peder Jensen. På Skaføgård fortalte fhv. godsinspektør
Aage Lind om godset og foreviste enkelte interiører bl. a. det berømte
renæssanceskab, ved Kolindsund gennemgik Gunner Rasmussen de
geografiske forhold og udtørringens historie, og formiddagen sluttede
på Grenå Museum. Eftermiddagen og en del af aftenen gik med
mindre ophold med Peder Jensen som leder: Tyvhøj, Karleby klint
Kukkerhuse og Mejlgård skov: ved Tustrupstensætningerne var Gun
ner Rasmussen påny foreviser. Sæsonen sluttede i Venge kirke lørdag
den 28. september med pastor Hal vor Bundgaard som foredrags
holder.
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Vintermøderne startede mandag den 11. november, hvor borgme
ster Bernhardt Jensen berettede om »Århus-forlystelser omkring år
hundredskiftet«. Filmaftenen var torsdag den 5. december; den rum
mede fem film: Jyske kyst, Slottefiskeri, Kalkmalerier, Landbageren
og Blichers Jylland. Med grundlag i sin doktordisputats, der var an
taget ved Århus Universitet, holdt afdelingsleder F. Hastrup fredag
den 20. marts 1964 et lysbilledforedrag om landsbytyper. Generalfor
samlingen fandt sted torsdag den 16. april. De afgående bestyrelses
medlemmer: overretssagfører Otto Bisgaard, Silkeborg, gårdejer Ny
dam Jensen, Lyngå, arkivar Peder Jensen, kontorchef Johan Richter
og forfatteren August F. Schmidt, Brabrand, blev alle genvalgte.
Efter kaffebordet fortalte Th. W. Arnrot erindringer fra øen Hjelm
hvortil han en årrække som forvalter på Ryomgård havde haft til
knytning.
Der er til arbejdet modtaget tilskud fra Undervisningsministeriet,
Skanderborg og Århus amter, købstadkommuner, enkelte sognekom
muner og private. Historisk Samfund bringer sin hjerteligste tak for
disse tilskud, og det takker lige så hjerteligt alle, der ved medlems
skab støtter årbogen eller deltager i og medvirker ved møder og ud
flugter.
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Historisk Samfund for Århus Stift
Driftsregnskab i. marts I9^3~29- februar 1964.
Udgifter:
Årbogen 1963:
Forfatterhonorarer .... 1.500,00
Redaktion .....................
900,00
Trykkeri og klicheer . . 9.485,00
---------- 11.885,00
Forsendelsesudgifter ...................
i .595,12
Porto, telefon, tryksager ..........
495,77
Bestyrelsesmøder og repræsent...
353,53
Dansk hist, fællesforening ........
184,40
Foredrag.............................
382,97
Ekskursioner......................
405,44
Tab ved kontingentrestancer ....
40,00
Driftsoverskud .............................
527,02

Indtægter:
Kontingent 911 medl...................
Salg af gl. årbøger m. v..............
Nye medlemmer 1963.................
Refunderet porto .......................
Deltagere i ekskursioner ..........
Renter, sparekassen .....................
Renter, giro .................................
Refusion af papirafgift...............
Tilskud:
Min. f. kulturr. anligg. 1.600,00
Århus byråd ...............
400,00
Landbosparekassen . . .
200,00
Øm kloster museum . . 1.200,00
Horsens byråd ...........
100,00
Skanderborg byråd . . .
100,00
Hammel-Voldby-Søby
sogneråd ...................
75,00
Århus amtsråd ..........
250,00
Silkeborg byråd ..........
50,00
Viby sogneråd .............
10,00
Rye sogneråd ...............
50,00
Skanderborg amtsråd . .
75,00
Åby sogneråd ...............
50,00
Hasle sogneråd ..........
45,00

9.150,00
997,07
230,00
662,60
395,00
i°9,79
26,15
93,64

4.205,00

15-869,25

15.869,25

Status i. marts 1964.
Landbosparekassen, kt.22444 • • 2.250,59
Postgiro, kt. 77657
................. 9-045,69
Kontingentrestancer 1964............
2.730,00
Debitorer ......................................
172,50
Kassebeholdning .........................
48,77

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie........
Formue V3 63.............. 3-984,07
+ driftsoverskud ....
527,02
----------

14-247,55

9-739,40

4.508,09

14-247,55

Århus, den 10. april 1964,
Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebog og bilag.
Århus, den 14. april 1964,

S. Lauge Jørgensen.

Øm Kloster Museum
Driftsregnskab i. januar-31. december 1963.
Udgifter:
Gage til Holger Nielsen .......... 14.210,60
Provision til fru Nielsen ..........
1.993,60
Forsikringer og ejendomsskat .. .
304,05
Udvalgets rejseudgifter..............
48,20
Tilskud til administration ........
1.200,00
Tryksager og fragt.............
2.883,46
Vedligeholdelse af bygn. og anlæg 4.162,40
Telefon .........................................
421,30
Renter til kreditforeningen ....
132,03
Pensionsbidrag .............................
1.111.05
Annoncer .....................................
163,50
Konto for hensætning ............... 3.000,00
Driftsoverskud .............................
6.948,27

Indtægter:
Billetsalg......................................... 25.965,05
Salg af bøger................................. 5.141,50
Salg af postkort.............................
839,30
Renter: Sparekassen ....................
2.169,63
Renter: Obligationer....................
675,00
Husleje ...........................................
1.200,00
Kustodens andel af telefon............
217,63
Kustodens andel af pensionsbidrag
370,35

36.578,46

36.578,46

Status i. januar 1964.
Aktiver:

Passiver:

I3-500 kr. obligationer
.. 12.104,23
Ejendomme ................................. 43.000,00
Landbosparekassen kt.
18.746 .. 9.604,39
Landbosparekassen kt.
29.257 . . 32.372,26
Landbosparekassen kt. 24.592 .. 6.205,57
Kassebeholdning v. museet ....
200,00

Jysk Husmandskreditforening ..
2.820,64
Konto for vedligeholdelse...........
5.500,00
Formue Vi 1963 .... 88.217,54
+ driftsoverskud .... 6.948,27
------------ 95-165,81

103.486,45

103.486,45

Århus, den 2. januar 1964,

Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebøger og bilag.
Århus, den 12. januar 1964,
S. Lauge Jørgensen.

