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Kalk til Øm Kloster
Af E. Bavngaard og H. N. Garner

Rullesten i klostermure
Ved opførelsen af det vidtløftige kloster
klosterkompleks i Øm har cisterciensermunkene hovedsagelig benyttet sig af ste
dets egne ressourcer.
Gennem de forskellige byggeperioder1
har man hentet tømmer i de vidtstrakte
skove omkring klostret og gravet ler til
teglproduktion i klostrets nærhed.
Kampesten til fundamenter og sokler
har man kunnet fiske op på stengrunde på
lavt vand i Mossø, og fund af mange jern
slagger viser, at der ved klostret har væ
ret en lokal produktion af jern (af myre
malm), bl.a. til fremstilling af søm, nagler
og beslag.
Men ét nødvendigt materiale har man
været nødt til at skaffe sig udefra, nemlig
bygningskalken.
Til de anselige bygninger er anvendt
store mængder af kalk, og klostertomtens
jord er overalt gennemsat med ruinkalk
i form af grus og småstumper.
Det har hidtil været en almindelig an
tagelse, at Øm Kloster, i lighed med en
række andre større jyske byggeforetagen
der i middelalderen, har fået sin kalk fra
gruberne i Daugbjerg-Mønsted på Viborgegnen.
Det er imidlertid nu lykkedes at påvise
kalkens virkelige oprindelsessted.
Nogle prøver på hvidtekalk og mørtel
fra Øm Kloster, indsendt til Københavns

Råkalk fra Øm Kloster. Strandrullesten, de to
med borehuller af marine dyr, børsteormen Polydora ciliata og boremuslingen Zirphaea crispata.

Universitets Geologiske Museum, viste sig
for kraftigt forarbejdede til at kunne give
oplysninger om alder og oprindelse. Af
delingsleder, mag.scient. Søren Floris fo
reslog derfor en eftersøgning ved kloster
tomten og dens nærmeste omgivelser efter
eventuelle fund af uforarbejdet kalk.
En gennemgang af det i 1975-78 ud
gravede ruinområde i Øm Kloster resulte
rede i fund af talrige kalksten, hovedsage
ligt uforarbejdede, enkelte dog med spor
efter brænding. Kalkstenene fandtes hist
og her blandt fundamenternes kampesten
og i større antal blandt nedrivningsmate
rialet, øjensynligt stammende fra murker
nen i klosterbygningernes kassemure af
tegl.

7

I Djurslands klintekyster når lagene af Danienkalk (Øvre kridt, 70 millioner år) frem i dagens
lys, her i Karleby Klint.

En del af fundene er til en vis grad da
terbare, hvilket i høj grad forhøj er deres
værdi. Således stammer nogle af kalkste
nene fra fundamentet af klostrets hoved
fløj. Grundstenen til munkenes statelige
våningshus blev lagt i 1246.
Under Nationalmuseets udgravninger
på Øm Klosters tomt afdækkede muse
umsarkitekt C. M. Smidt i 1919 en kalk
slagningsplads på området umiddelbart
uden for klosterkirkens vestgavl, tæt inde
under ydersiden af korsgangens nordmur.
I 1977 blev stedet på ny afdækket og
gjort til genstand for en nøjere undersø
gelse, idet pladsen blev gennemskåret af
en profilgrøft. Foruden et tykt, uregel
mæssigt lag af forarbejdet mørtelkalk
fandtes der da en del kalksten af samme
type som de øvrige fra klostertomten.
Også kalkslagningspladsen kan tidsbe
stemmes, idet der her er fundet en mønt,
slået i Erik af Pommerns regeringstid
8

(1397-1439). Med andre ord: Den samme
slags råkalk er anvendt ved byggeri på
Øm Kloster i løbet af to hundrede år.
De fundne kalksten er afrundede af
form og med en oprindelig glat afslebet
overflade. På en del af stenene er overfla
den tæt perforeret af ovale huller eller bo
regange af ca. IV2 mm bredde.
En del af materialet afsendtes til nær
mere undersøgelse på Geologisk Museum,
sidst en enkelt kalksten fra Øm Klosters
magasin, fund fra C. M. Smidts udgrav
ning af klostrets gæstefløj i 1924.
Denne sten var foruden af små aflange
huller gennemboret af enkelte store, cir
kelrunde, af konisk form, og med en dia
meter på 15-35 mm.
Kalkstenene fra Øm Kloster består dels
af bryozokalk, dels af kalksandsten, begge
af Danien-formationen (70 mill. år). Stennene er ikke brudt i et kalkleje, men er
rullesten fra havstokken, opsamlet på den
åbne strand.
De talrige små borehuller skyldes den
nutidige havorm Polydora ciliata, de store
huller derimod boremuslingen Zirphaea
crispata.
Sporene efter havdyrene beviser, at
stenene er rullet i havet og ikke i smelte
vandsfloder eller lign.
Djurslands klintekyster
Kun to steder går kalkstenen af den yng
ste danskekalk direkte ud til stranden,
nemlig ved Djurslands klinter og på Salt
holm. Saltholm synes imidlertid at kunne
udelukkes som oprindelsessted for kalken
i Øm, alene af den grund at boremuslin
gen Zirphaea crispata ikke er fundet i far
vandet ved denne ø2.

Muslingen stiller større krav til havvandets saltholdighed end børsteormen
Poly dor a.
Kalksten af samme slags er fundet ved
Valdemarsmuren i Dannevirke. I en af
handling om dette fund foretager Hilmar
Ødum en vurdering af kalkens mulige op
rindelseslokalitet og når til det resultat, at
den efter alt at dømme stammer fra Grenåområdet, sandsynligvis Bredstrup Klint.
Transporten gennem Kattegat-Samsø
Bælt og Lillebælt var på dette tidspunkt
(o. 1160) sikrere end sejlads med kalk fra
sjællandske forekomster, idet man på Val
demar den Stores tid bestandigt har måt
tet regne med muligheden af vendiske flå
deangreb på fragtskibene.
For Øm Klosters vedkommende har
Djurslandskalken simpelt hen været den
lettest tilgængelige. Dertil kommer, at
klostret allerede ved arv fra biskop Svend
af Århus (+1191) kom i besiddelse af ud
strakte jordegodser i Djursland, netop i
»kalkdistriktet«. I biskoppens testamente3
opregnes Attrup, Ørum, Rosmus, Hoed,
Glatved, Ennegårde og Hyllested som
ejendomme, der skulle overtages af Øm
Kloster. Senere udvidede klostret sit jorde
gods i Djursland, bl.a. med fire gårde i Gi.
Grenå sogn, just i nærheden af Bredstrup
Klint. Om det Karleby, som ligeledes næv
nes i testamentet, er det nær klinten af
samme navn i Djursland beliggende, eller
Karlbygård i Låsby sogn, Gjern herred,
hersker der delte meninger om4.
Søvejen til Øm
Imedens en af de vigtigste byggefaser af
klostret i Øm fandt sted, nemlig opførel
sen af klosterkirken5 og den statelige ho-

Bredstrup Klint m. rullesten af kalk-sandsten fra
Danien-formationen, magen til de i Øm Kloster
fundne kalksten.

vedfløj, østfløjen, erhvervede munkene
»øen« Sødring på nordsiden af Randers
Fjords udløb i Kattegat. En tredjedel af
dette gods havde klostret modtaget af bi
skop Peder Elafsen6 som sjælegave, en
tredjedel havde man regulært købt af
biskoppen »for rede penge«, medens man
tilbyttede sig den sidste tredjedel for
Horndrup i Tåning sogn.
Øm Kloster ejede da Sødring i »Peder
Elafsens tid«, de otte-ni år fra 1241 ind
til 1249, da det under pres fra den nye
Århus-bisp Peder Ugotsøn atter måtte af
stå godset. Det nærliggende er at antage,
at Øm-munkene har tænkt sig at benytte
Sødring som ladeplads og mellemstation
for den søværts transport mellem Djurs
land og klostret, akkurat som man i 1200årene begyndte at samle sig gods i Skæring-Egå området nord for Århus. Her
havde man en mellemstation for den land
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værts rute mellem klostret og dets »kornkammer« på Grenå-egnen.
Man må da formode, at kalkstenen er
indskibet fra den åbne strand ved Djurslandklinterne og sejlet til Randers Fjord.
Her er kalken i Sødring eller Randers om
ladet til pramme og sejlet op ad Gudenåens flodvej til klostret7.
Denne antagelse forstærkes af, at man
ved klosterbyggeriet har haft et meget
stort kvantum kalk til rådighed, så meget
at man, som ovenfor nævnt, på kloster
tomten har kunnet finde hundreder af
uforarbejdede kalksten, stammende fra
fundamenter og murkerner.
Det synes usandsynligt, at man har
transporteret disse mængder af kalksten
over land fra Djursland med middelalde
rens vognmateriel, der kun kunne med
føre yderst beskedne læs. Så sent som på
Christian IV's tid var f.eks. et vognlæs
mursten på bare 60 stykker8.
Derimod kunne Gudenå inden uddyb
ningen mellem Silkeborg og Randers i før
ste halvdel af 1800-årene befares af pram
me med en lasteevne på op til en halv snes
tons9.
I Øm Klosters jordebog af 1554, der
omhyggeligt opregner klostrets indtægter
ejendom for ejendom, støder man gang på
gang på ordet Lymstinn (limsten). Der
menes hermed en ydelse i form af kørsel
med råkalk10. De fæstere, der skulle levere
denne ydelse, var klostrets bønder i Sø
balle og Galten (Framlev herred), i Gern
og Hjemslev herreder, i Rye (Tyrsting
herred) og i Tåning (Vor herred). Med
andre ord de af klostrets fæstere, som bo
ede i nærheden af Gudenåsystemet med
dets sejlbare løb og søer. Måske skal ydel
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sen i dette tilfælde ikke udelukkende op
fattes som kørsel, men tillige transport
med pramme på åen. I Vestre- og ØstreLisbjerg herreder, hvor Øm Kloster især i
Egå sogn var i besiddelse af et større jor
degods, skulle fæsterne ligeledes yde kør
sel med kalk. Egåens munding er en na
turlig havnemulighed, også her har man
kunnet modtage kalk ad søvejen fra
Grenå-området. Der findes ganske vist
kalkrullesten løst i stranden ved Egåens
udløb, hvor der ellers ikke forekommer
nogen jordfast kalkformation. Men de
kan ligesåvel være transporteret hertil af
istidens gletchere som af mennesker i hi
storisk tid, og udgør derfor ikke noget
særligt godt bevis for, at man har losset
kalkladninger på dette sted.
Man kan imidlertid se, at Øm Kloster
har haft så mange folk beskæftiget med
kalktransport, at det langt har oversteget
det behov, munkenes egne byggeforeta
gender måtte have. Derfor må man sik
kert gå ud fra, at klostret har solgt en del
af kalken11.
En stabelplads ved Egå har været vel
egnet for eventuelle leverancer til Arhus
området.
Stiftsbyen må i perioder med større
byggeaktivitet have kunnet aftage en del
råkalk.
Det er påfaldende, at Øm Klosters fæ
stere i Sønder og Nørre Dyrs herreder, alt
så i selve kalkdistriktet, ikke i Øm Klo
sters jordebog er opført som leverandører
af limsten. Man har formodet, at disse
klosterbønder i stedet for kørsel har måt
tet stille arbejdskraft til rådighed for
»klostrets kalkbrud«12.

Udgravning 1919 af en kalkslagningsplads lige vest for Øm Klosters kirke. Fot.: C. M. Smidt, National
museet.

Da det er uvist, hvornår den egentlige
kalkbrydning i Hoed-Glatved lejerne er
påbegyndt, kan der ligesåvel være tale om
opsamling og indskibning i fartøjer af
kalkrullesten fra Djurslands klintekyster.
St. Søren i Rye
11400-årene byggedes den anselige pil
grimskirke, viet til St. Søren i Rye. Øm
Kloster har været kirkens egentlige byg
herre og leveret teglstenene fra sit tegl
værk.
Dette kirkebyggeri har krævet et større
kvantum kalk, som man måske kan sætte
i forbindelse med fundet af en middelal

derlig kakkelovn, Silkeborg Museum i
1975 har udgravet i Rye Sønderskov.
Endnu har man ikke fundet selve råmate
rialet. Vurderingen af ovnens anvendelse
beror på en kemisk analyse, men det er
højst sandsynligt, at en udvidet arkæolologisk undersøgelse på stedet vil kunne
bringe endnu flere spor efter produktio
nen for dagen.
Det billede, der danner sig ved sam
mensætningen af de mange brudstykke
vise oplysninger om Øm Klosters byg
ningskalk, udgør endnu en detalje af vor
opfattelse af abbediets betydning og virk
somhed. Det er et stykke bygnings- og
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Kørslen fra ladepladserne ved åbredderne og endelig forarbejdningen af den
rå kalksten med brænding, læskning, slagning og lagring inden anvendelsen til
mørtel, hvidtekalk og kalkmaleri. Eller
handelen med kalk, læs efter læs, til kir
kefolk, herremænd, borgere og bønder.
Endnu et tankevækkende aspekt af livet
i »Den Kære Ø's Kloster«.

Kronvidnerne, der har skaffet om ikke beviser,
så dog indicier til veje, som fortæller os, at Øm
Klosters kalk kom fra Djursland-klinterne, er be
skedne væsener. Men selv en orm, skal man ikke
foragte. Tegningen viser Polydora ciliata, der
hører til børsteormene, og ligesom sin »kollega«,
den store boremusling, er den i stand til at bore
gange selv i den ret hårde kalksandsten. Zool.
Museum.

transporthistorie med en ganske bred,
geografisk spændvidde.
Man ser for sig den målbevidst organi
serede kalk-»udvinding« og transport.
Travlheden på stranden nedenfor de brat
te klinter på Djurslands østkyst, hvor rul
lestenene blev indladet. Fragtskibene, der
tungtlastede sejlede mod Randers Fjord,
mod Egå og - i Valdemar den Stores re
gie - mod Slien og Slesvig. Og man ser
prammene langsomt gå op ad flodløbet på
vej mod klostret ved Mossø.
12

NOTER
1. Øm Kloster blev grundlagt i 1172, og endnu
i 1400-årene opførtes dele af klostret, idet
ældre, lettere bygninger erstattedes af grund
murede, f.eks. den store yngste fratergård.
2. Hilmar Ødum: Et træk af Danevirkes histo
rie. Naturens Verden 1938, s. 199.
3. Øm Klosters Krønike (J. Olrik overs.). Arhus
1968, s. 20-21, hvor der er tale om to næ
sten enslydende testamenter.
4. Øm Klosters Krønike, note 75, s. 66, samt
Poul Rasmussen: Herreklostrene i Arhus Stift,
Kbhv. 1955, s. 55.
5. Indviet 1257.
6. Biskop af Arhus 1124—46.
7. Ved det senere byggeri, efter at klostret har
afstået Sødring, er Randers formentlig den
eneste mulighed.

Kalkslagning ved et klosterbyggeri. Detalje fra
sydtysk træsnit o. 1500.

8. Elna Møller: Tegl 8. Kbhv. marts 1964, s. 23.
9. K. Dahl: Langs Gudenåen, Kbhv. 1960, s. 6769.
10. Poul Rasmussen, s. 50, 64, 72.
11. Poul Rasmussen, note 43, s. 72.
12. Poul Rasmussen, s. 72.

Vi vil gerne til slut rette en tak til afde
lingsleder mag. S. Floris, Universitetets
Geologiske Museum, for venlig hjælp ved
opklaringen af bygningskalkens oprin
delse m.v.
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Ry Mølle i sidste halvdel af det
syttende århundrede

Af Aksel Nellemann

Ry mølle og flere af de mennesker, der
har haft tilknytning til den, er omtalt ad
skillige steder i den lokalhistoriske litte
ratur - ikke mindst i artikler optrykt i
Aarbøger udgivne af Historisk Samfund
for Aarhus Stift. De følgende linier kan
betragtes som et supplement til den arti
kel, som Chr. Heilskov fik trykt i årbogen
1917 (side 108-125) under titlen Ry
Mølle (Glentholm), men de kan udmærket
læses uden forudgående kendskab til Heilskovs fremstilling, idet de hovedsagelig
bygger på kilder, som Heilskov ikke har
benyttet.
Ry mølle var en vandmølle, der lå ved
en snævring mellem Ry mølle Sø og Birk
sø. Den var i sin tid kongelig ejendom og
hørte før statsomvæltningen i 1660 admi
nistrativt under lensmanden i Skander
borg; siden sorterede den under amtman
den over Skanderborg amt, indtil den i
1692 indlemmedes i det skanderborgske
rytterdistrikt.
I en årrække var Hagen Johansen møl
ler i Ry mølle. Det kan sikkert ikke op
klares, hvornår han begyndte sin virk
somhed i møllen, men i 1661 var han der
i hvert fald. Det fremgår af en jordebog,
der blev indsendt til rentekammeret i hen

14

hold til kongelige missiver af 4. og 18.
september 1661. Regeringen havde håbet,
at jordebøger, indsendt af lensmænd,
domkapitler og private godsejere, kunne
danne grundlag for en matrikel, efter
hvilken der hurtigst muligt kunne pålignes befolkningen de skatter, som det
fandtes højst fornødent at få indkrævet
som følge af rigets forarmede tilstand ef
ter de nys afsluttede krige mod Sverige.
Hagen Johansens kone hed Sidsel Jens
datter. Hun var fra Nykøbing Mors, hvor
hendes far Jens Pedersen havde været
rådmand. Sidsel Jensdatters mor, der hed
Bodil Nielsdatter, boede som enke i Ry
mølle og blev efter sin død begravet i Ry
kirke.
Gennem adskillige år virkede Hagen Jo
hansen som møller i Ry mølle uden at
være fæster af møllen. Fæsteren var en
skovrider ved navn Christopher Jensen
Spydstrup. Han måtte ifølge sit fæstebrev,
der var udstedt den l.juli 1660, »nyde«
og »bruge« Ry mølle i »sin og sin tilkom
mende hustrus Vibeke Nielsdatter begge
deres livstid« med al møllens tilliggende,
herunder møllerens »anpart« af den ved
møllen liggende ålekiste.
Senere fik Spydstrup råderet over en
ejendom mere, idet han - med kongelig

Udsnit af notaterne om Ry mølle i Skanderborg
jordebog 1667. Landsarkivet for Nørrejylland.

godkendelse af 4. april 1661 - fæstede »en
afbrændt gård i Skanderborg amt, som
Jens Laursen Skade tilforn påboede«.
Christopher Spydstrup var blevet ud
nævnt til skovrider i Skanderborg len den
29. juni 1660, d.v.s. samtidig med at han
fik fæstebrev på Ry mølle. Den 6. maj
1664 forflyttedes han og blev skovrider
i Frederiksborg amt. Han døde den 2.
marts 1675. Da han flyttede i 1664, be
holdt han både gården »i Skanderborg
amt« og Ry mølle. Et kongeligt brev af 6.
maj 1664 »bevilger og forunder«, at han
må beholde gården og bortleje den, til
hvem han lyster. Et lignende brev vedrø
rende Ry mølle er ikke fundet, men det
kan alligevel konstateres, at han beholdt
møllen, idet hans fæste blev bevilget på ny
i anledning af kongeskiftet i 1670. Den
14. marts dette år blev ordlyden af hans
fæstebrev fra 1660 indskrevet nok en
gang i rentekammerets ekspeditionsproto
kol, nu med den tilføjelse, at kongen kon
firmerede og stadfæstede denne »benåd
ning« i »alle dets ord og indhold«.
Senere fik Hagen Johansen møllen i
fæste. Det fremgår af en skrivelse, date
ret 6. februar 1683, hvori rentekammeret

meddelte amtsskriver Just Hansen i Skan
derborg, at når Hagen Johansen leverer
Ry mølle fra sig, kan den tillige med de
parter i ålegården og fiskevandet, som
»Hagen Johansen efter hans fæstebrev det
forhen haft haver forundes hans søn Jo
han Hagensen i fæste ...«. Beklageligvis
er det ikke lykkedes at finde et kildested,
der kan oplyse, hvornår Hagen Johansen
modtog sit fæstebrev.
Der er træk i overleveringen, som viser,
at Ry mølle var et værdifuldt aktiv for
staten. Den 4. april 1661 udstedte kongen
en befaling, der gik ud på, at »alle og
enhver« af tjenere i Skanderborg og Silke
borg len skulle hjælpe med arbejde, så
dæmningen og den alfare vej ved Ry
mølle kunne forfærdiges og vedligeholdes.
Og den li>. februar 1664 udsendtes et
åbent brev med følgende indhold: Al
muen, som »tilforn besøgte« Ry mølle for
at få korn malet, har til største skade for
»vor landgilde« begivet sig til andre møl
ler formedelst Ry mølles brøstfældighed
under krigen, men da møllen »igen befin
des at være repareret«, skal »vore under
såtter« dér omkring - i særdeleshed dem
i Ry, Dover, Venge, Låsby, Alling og Tulstrup sogne - herefter søge samme mølle
som »i forrige tider«.

Som før nævnt tog regeringen i tiden ef
ter statsomvæltningen i 1660 fat på at
skabe et fast skattegrundlag. Bestræbel
serne resulterede i første omgang i udar
bejdelsen af matriklen 1662, den såkaldte
kommissionsmatrikel. Da den snart fand
tes uegnet til sit formål, fik man lavet
matriklen 1664, også kaldet amtstuema
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triklen. Den anvendtes herefter, indtil den
overordentlig grundigt forberedte matrikel
af 1688 fremkom.
De vigtigste oplysninger om Ry mølle
i matriklerne 1662 og 1664 samt i den
førnævnte jordebog fra 1661 er følgende:
Jordebogen og matriklen 1662 fortæl
ler, at landgilden af selve møllen var 40
ørte mel samt opfedning af to af kongens
svin. Matriklen 1664 anfører ikke land
gilden, men viser, at selve møllen var tak
seret i hartkorn til 25 tønder og 2 skæp
per.
Både jordebogen og begge matrikler vi
ser, at ålegården ved møllen var fordelt
blandt fire mand. Hver af disse skulle
ifølge jordebogen og matriklen 1662 yde
2V2 tønde ål i landgilde. Matriklen 1664
oplyser, at værdien af hver enkelts part
i ålegården var takseret til 5 tønder hart
korn.
Både matriklen 1662 og matriklen 1664
viser, at Hagen Johansen og Christopher
Spydstrup havde hver én af de fire andele
i ålegården.
Såvel jordebogen som matriklen 1662
og matriklen 1664 anfører Hagen Johan
sen som den, der sad i møllen, og kun
i matriklen 1662 er der yderligere tilføjet:
»Denne mølle er bevilget Christopher
Spydstrup og hans hustru deres livstid«.

hansen død, men hans enke og en søn sad
stadig i møllen.
Matriklen 1688 anfører, at selve møl
len - »maaleværket«, som den benævnes
- stod i hartkorn til 15 tønder, 7 skæpper
og 2 fjerdingkar, og at ålefiskeriet stod
i hartkorn til 10 tønder og 5 skæpper. Til
møllen hørte også noget mose, eng og
skov samt et mindre stykke jord, hvis
hartkornsansættelser her lades ude af be
tragtning. Matriklen har intet notat om,
at ålefiskeriet således som i 1660erne var
delt ud på fire mand.
Møllens værdi fremtræder klart, hvis
man sammenligner den med ryttergårde
nes værdi. I 1692 indlemmedes Ry mølle
som før nævnt i det skanderborgske ryt
terdistrikt. Dér sattes en ryttergård, som
skulle underholde en fuldt rustet rytter
med hest, oprindelig til 8 tønder hartkorn.
Mange ryttergårde var dog kun halv
gårde, men også en halvgård kunne føde
en familie. Hartkorntallene viser således,
at mølleren i Ry mølle socialt set var ad
skilligt højere placeret end rytterbønder
ne. Specielt er det bemærkelsesværdigt,
hvor værdifuldt et aktiv ålefiskeriet ved
møllen var. (Under Store nordiske Krig
omorganiseredes det nationale rytteri, så
rytterbøndeme slap for at have ryttere
boende hos sig mod at betale en afgift).

Det vil føre for vidt at sætte de nævnte
landgilde- og hartkornsopgivelser vedrø
rende Ry mølle i relation til 1662- og
1664-matriklernes tilsvarende oplysninger
vedrørende andre ejendomme. En sam
menligning af denne art kan lettere fore
tages med udgangspunkt i matriklen fra
1688. Da den fremkom, var Hagen Jo

Det kan næppe fejle, at Hagen Johansen
økonomisk set har haft gode år i Ry
mølle. Hertil kom, at han havde (eller
skaffede sig) formue i form af ejendom
me. I 1677 købte han halvparten af Over
gården i Linå, og formodentlig har han
sidenhen erhvervet resten af den. I hvert
fald kunne Sidsel Jensdatter som enke i
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1694 pantsætte den til sin søn Jens til
gengæld for 187 sietdaler, som sønnen
i tidens løb havde forstrakt hende med.
Nogle taksationer fra 1682 viser, at
Hagen Johansen havde ejendomme i visse
købstæder. I Skanderborg ejede han et
hus, der dog var øde og kun ansat til en

værdi af 4 rigsdaler. I Nykøbing Mors
havde han tre ejendomme, den ene var øde
og kun 1 rigsdaler værd, de to andre var
henholdsvis 20 og 16 rigsdaler værd. I
Viborg havde han tidligere ejet en gård,
men han havde solgt den til en mand ved
navn Søren Steen. Den blev i 1682 an
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slået til at være 106 rigsdaler og 4 mark
værd.
Det kan tilføjes, at en taksationsliste fra
Nykøbing Mors fortæller, at Hagen Jo
hansen i Ry mølle havde ejendomme i
byen til en værdi af 63 rigsdaler og 2
mark. Listen blev udarbejdet i 1674 i an
ledning af en påbudt kobberskat.
En anden form for skat var krigsstyren,
som kun ramte folk af indtægt, formue og
rang samt embedsmænd. At Ry mølle i
1676 sattes til 5 rigsdaler i krigsstyr for
tæller således også lidt om Hagen Johan
sens økonomiske stade.
Ry sogn har ikke bevaret en kirkebog, der
oplyser, hvornår Hagen Johansen døde,
men ved hjælp af ekstraskatteregnska
berne kan man slutte, at han gik bort
enten sidst i 1683 eller først i 1684. En
liste over de personer i Ry mølle, som
skulle betale kop- og kvægskat i 1683,
anfører »Hagen Johansen og hustru«
(samt »4 folk«), medens den tilsvarende
liste fra 1684 anfører »Sidsel Jensdatter«
(samt »2 døtre« og »2 tjenere«). Listen
1686 anfører »Johan Hagensen med mo
deren« (samt »2 søstre« og »3 tjeneste
folk«) og listen 1687 »Sidsel Jensdatter
enke« (samt »2 børn og folk«).
Som tidligere omtalt sendte rentekamme
ret i februar 1683 en skrivelse til amts
skriver Just Hansen og meddelte, at Ry
mølle med tilhørende andele af ålegård og
fiskevand kunne forundes Johan Hagen
sen i fæste, når Hagen Johansen leverede
møllen fra sig. Med denne meddelelse be
svarede rentekammeret en skrivelse »med
deri gjort relation«, som Just Hansen
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havde indsendt nogen tid før. Korrespon
dancen mellem amtsskriver og rentekam
mer lader ane, at Hagen Johansens om
givelser har været klar over, at den gamle
møllers tid var ved at rinde ud.
Aret efter tilkendegav rentekammeret
på ny, at Johan Hagensen måtte få møl
len i fæste. I Rigsarkivets dokumenter an
gående Ry mølle ligger en kopi af en ren
tekammerskrivelse, dateret 26. juli 1684
og stilet til amtmanden over Skanderborg
amt, generalmajor Jochum Schack. Dens
indhold er i hovedtræk følgende: Rente
kammeret har modtaget amtmandens skri
velse af 22. hujus og forstået, at amtman
den og amtsskriveren har haft Johan Ha
gensen »for sig« og forelagt ham betin
gelserne for at overtage Ry mølle (betale
mølleskyld og skatter, holde mølle, broer
og ålekister ved lige og reparere dem, når
brøstfældighed opstår, mod at modtage
gratis bygningstømmer dertil fra kongens
skove). Da amtmanden ikke kender no
gen anden, »som møllen med bedre kon
ditioner udi fæste vil antage, kan derom
på forskreven måde med Johan Hagensen
endelig sluttes og hannem fæstebrev der
på gives ...«.
Det, som denne skrivelse fortæller dens budskab - er ganske klart og ikke
til at misforstå. Rigets centraladministra
tion qua rentekammeret havde besluttet,
at Johan Hagensen måtte overtage fæstet
på Ry mølle. Tre år senere bekræftede
rentekammeret endda beslutningen (mere
herom i det følgende). Alligevel gik der
godt ti år, inden Johan Hagensen fik sit
fæstebrev. Årsagen til denne nølen kan
næppe mere påvises, skønt der foreligger
adskillige kilder, som fortæller, at amtet,

ryttersessionen, rentekammeret, ja kongen
selv, flere gange beskæftigede sig med
problemet Ry mølle, indtil majestæten en
delig satte punktum i sagen i 1694.
Lad os se på noget af det, der skete i de
ti år.
Den 3. november 1686 sendte Sidsel Jens
datter en skrivelse til kongen (som hun i
tidens stil titulerede: Stormægtigste, højbårne allernådigste Arvekonge og Herre)
og anmodede om at få eftergivet landgil
den for 1683, 1684 og 1685, som hun
endnu skyldte. Hun begrundede ansøg
ningen med, at ålekisterne længe havde
været øde og slugte vandet, så der mang
lede malevand, at broernes brøstfældighed skræmte møllegæsterne bort, så ma
lingen aftog, at landmændene intet havde
haft at male i 1684 på grund af misvækst,
og at hun nylig havde måttet købe to
møllesten, som havde kostet 90 rigsdaler.
Kongen fremsendte ansøgningen til »vo
res tilforordnede i kammercollegio« og
udbad sig deres erklæring. De svarede den
5. februar 1687 således: Ansøgningen er
fremsendt af den forrige møllers enke,
»men møllen er bortfæstet til hendes søn
alt i juli 1684 og ikke er at vente, at
hun eller han skal behøve denne aller
nådigste tilladelse«, dels fordi Ry mølle
er »et begærligt sted«, dels fordi amtman
den utvivlsomt havde attesteret ansøgnin
gen, hvis »de det endelig havde behøvet«.
Kongen tiltrådte rentekammerets indstil
ling.
Sidsel Jensdatters ansøgning fremkal
der uundgåeligt et spørgsmål, som de til
forordnede i rentekammeret åbenbart også
har stillet sig: Stod Johan Hagensen bag

ansøgningen, eller handlede den gamle
møllerenke egenrådigt? Kan svaret herpå
være, at Johan Hagensen lod sin mor
søge, fordi han endnu ikke havde fået
fæstebrev?
At han faktisk ventede i årevis på sit
fæstebrev fremgår af et svar, han i 1690
afgav på en »memorial«, som rytterses
sionen »højgunstigt« havde »overleveret«
ham. Hans skrivelse er lidt uklart formu
leret, men følgende fremgår med sikker
hed af den: Trods ofte »gjort ansøgning«
har jeg ikke fået fæstebrev, og bro og åle
gården har været øde; min mor har pas
set møllen og svaret afgiften; »om det
højgunstig kunne behage de højbydende
herrer, at jeg måtte vinde fæstebrev på
møllen, og bro og ålegården kunne blive
færdiggjort«.
Herpå reagerede sessionen således: Da
Johan Hagensen har indleveret Supplika
tion angående Ry mølles broers og dæm
ningers brøstfældighed, »og vi ej er vit
terligt, om han samme mølle bebor eller
ikke ... så ville bemeldte Johan Hagensen
herpå tegne, om han kender sig for møller
i bemeldte Ry mølle fra rentekammerets
befalingsdato eller ikke, at man kan vide,
hvem man ved møllen har at søge og
svare, og hvis han ved møllen kendes«,
skal der blive meddelt ham fæstebrev.
Der er noget, som tyder på, at Johan
Hagensen ikke ville tage sig af møllen
og dens drift, når han ikke fik sit fæste
brev, og at ryttersessionen, hvor også
amtmanden havde sæde, på sin side mod
satte sig, at der udstedtes et fæstebrev,
fordi møllen med ålegård og bro ikke blev
passet tilfredsstillende. - Mon parterne
har været uenige om, hvorvidt det var

19

staten eller fæsteren, der skulle bekoste
broens og ålegårdens reparation?
Johan Hagensen besvarede ryttersessio
nens noget skarpt formulerede skrivelse
med følgende erklæring, der er dateret
Skanderborg slot den 4. september 1690:
Da det er majestætens tilladelse, at jeg
skal have den uden fæste, »erbyder« jeg
fra denne dato at holde møllen ved lige og
svare de påbudne afgifter.

Efter dette intermezzo forløb atter tre år,
uden at Johan Hagensen fik fæstebrev, og
uden at ålegård og bro blev gjort i stand.
Men så hændte der noget, som satte skub
i udviklingen. En enke ved navn Margrete
Wilders, som kongen (staten) skyldte
penge, anmodede om at måtte overtage
Ry mølle som ejendom og få skattefrihed
for den i tre år mod, at hun afskrev 1000
rigsdaler på sin fordring og forpligtede
sig til at opbygge møllen »til det alge
mene bedste«. I en skrivelse til kongen
af 1. juli 1693 forklarede hun, at da møl
len var ganske brøstfældig og mølledam
og ålegård »udbrudt«, ville 1000 rigsdaler
ikke forslå til en reparation, så kongen
kunne opnå ikke blot at spare et sådant
beløb i reparationsudgifter, men yderli
gere vinde de 1000 rigsdaler, hun var vil
lig til at betale for møllen.
Margrete Wilders' skrivelse satte de
administrative myndigheder i funktion.
Rentekammeret fik den til erklæring, og
kammeret pålagde ryttersessionen i Skan
derborg at udtale sig om den. Sessionen
meddelte den 10. februar 1694, at da møl
len i nogle år havde været ubrugelig, ville
det være fordelagtigt for hans kongelige
majestæt at afstå den forudsat, »at den
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købende sig måtte tilforpligte straks at
lade forfærdige møllebroen og den ud
brudte dæmning, så at landevejen for re
gimenterne og andre rejsende... kunne
blive passabel«. Imidlertid greb også Jo
han Hagensen ind i sagen. Allerede i no
vember 1693 udarbejdede han et tilbud,
som gik ud på, at han ville reparere dæm
ning, bro og ålegårde på visse nærmere
fastsatte betingelser. Han skrev i forbin
delse hermed: »...jeg fornemmer, at en og
anden skal have gjort forslag og tilbudt
sig samme værk at færdiggøre i tanke
muligt at fordrive mig fra stedet ...«.Hvor
dan administrationen behandlede Johan
Hagensens tilbud fra november 1693 står
ikke klart; man kan blot konstatere, at det
blev omarbejdet, og at Johan Hagensen
den 16. april 1694 fremsendte et nyt til
bud, som nåede frem til »det kongelige
kammercollegio«. Derefter fandt kamme
ret det fornødent på ny at indhente en ud
talelse, denne gang fra amtmand Schack,
der fik pålagt at konferere med sine kol
leger i ryttersessionen, om kongelig maje
stæt »kunne være bedre holden« ved at
antage Johan Hagensens tilbud end ved
at afhænde møllen til Margrete Wilders.
Johan Hagensens tilbud fra april 1694
lød kortfattet refereret således:
Han var villig til »Ry mølle med åle
kisterne samt de tvende derved beliggende
broer af nyt at lade opbygge« imod føl
gende »conditioner«:
1) at han måtte nyde det tømmer, hans
kongelige majestæt forhen havde be
vilget dertil,
2) at regimentets bønder måtte føre tøm

I øvrigt tilbød han at holde møllen, åle
gården og broerne ved lige og at betale
100 rigsdaler årlig i skatter og landgilde,
når arbejdet var færdigt. Skattebetalingen
skulle således begynde den l.maj 1696,
hvis han fik bevilget de 300 rigsdaler,
ellers den 1. maj 1702.

dertil hørende ålekister, »end at sådan
kostelig mølle og herlighed skulle fragå
amtet for de budne 1000 rigsdaler« - den
skov, der findes ved møllen med gode
træer af eg og bøg samt underskov, er
alene mere end 1000 rigsdaler værd! Af
de conditioner, Johan Hagensen har op
stillet, er nr. 1 og nr. 2 acceptable, nr. 3
bør ændres derhen, at han selv skaffer de
300 rigsdaler, og at han må nøjes med
fire års skattefrihed foruden de to år, der
vil forløbe, inden arbejdet er tilendebragt,
condition nr. 4 om bropenge bør afvises,
han bør betale 110 rigsdaler i alt i land
gilde og skat af møllen og ålekisterne,
hvorimod de tvende års restancer »allernådigst« kunne eftergives ham, mølle og
ålekister kan efter hans død forundes hans
hustru uden fæste og hans børn mod »til
børlig fæstes erlæggelse«.
To dage senere - den 30. juli 1694 underskrev kong Christian den Femte re
solution i sagen. Det skete på Frederiks
borg slot. Kongen tiltrådte i et og alt ind
stillingen fra sine embedsmænd og pålagde dem »videre fornøden anstalt at
gøre«. Otte dage senere sendte rentekam
meret en skrivelse til amtmand Schack og
underrettede ham om den kongelige reso
lution samt overlod ham at foretage det
fornødne.

Resultatet af ryttersessionens og rente
kammerets overvejelser i sagen blev, at
kollegieembedsmændene - »kongl. Maj.
allerunderdanigste og tropligtigste tje
nere« - den 28. juli 1694 afgav en ind
stilling med følgende indhold:
Majestæten vil være bedre tjent med,
at Johan Hagensen forundes møllen med

Med den enevældige monarks afgørelse
var Johan Hagensens position sikret, og
han tog derefter hurtigt fat på at få møl
len retableret. Den 14. januar 1695 slut
tede han kontrakt med tømrerne Burkart
Hofman og Hans Møller, som påtog sig
»af ny at opbygge og ganske færdiggøre
den sluse, bro og ålegård ved møllen næst

meret og andre til arbejdet nødven
dige materialer til stedet,

3) at han forud måtte modtage 300 rigs
daler eller i stedet for få bevilget seks
års skattefrihed, der skulle regnes fra
den 1. maj 1696, som var det tidligste
tidspunkt, på hvilket arbejdet kunne
forventes færdiggjort,
4) at han måtte opkræve bropenge af
kørende og af kvæg, som benyttede
broerne - dog de militære, de konge
lige betjente og de bønder, som holder
dæmningen ved lige og søger møllen,
undtagen,
5) at han måtte få eftergivet, hvad han
skyldte regimentet,
6) at hans hustru og hans børn efter
hans død måtte »nyde møllen at bebo
med alle de tillæg, som til møllen er«.
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er beliggende i sin bredde og længde, som
den nu befindes ...«. På sin side forplig
tede Johan Hagensen sig til at betale »to
hundrede og tyve rigsdaler courant mønt«
samt skaffe »de fornødne materialer af
træ, tømmer, sand og ler ... i lovlig tider
til åstedet...«.
Materialerne blev skaffet, men frem
skaffelsen blev en omfattende affære. Det
fremgår af en skrivelse, som generalkom
missariatet den 10. oktober 1696 sendte
til sessionen i Skanderborg. Af specifika
tionen over ægterne ved Jørgen Rantzaus
regiment havde generalkommissariatet be
mærket, at der til Ry mølles forbedring
Var brugt 250 vogne i dette og 310 vogne
og 24 bønder til »plitzfolk« i forrige kvar
tal samt 80 vogne af oberst Prehns regi
ment. I den anledning erindrede general
kommissariatet sessionen om, at den ikke
så aldeles måtte hengive bønderne til møl
lerens hoveri.
Møllen blev færdig, og den 25. septem
ber 1696 anmodede tømrer Hans Møller
skriftligt amtmand Schack om at udpege
mænd, der kunne »syne og besigtige«
arbejdet. Det skete, og en dag mødte nogle
synsmænd
(regimentsskriver Gyberg,
amtsskriver Just Hansen, Verner tømmer
mand fra Bredvadmølle og Jens Nielsen
tømmermand fra Lundum mølle samt
endnu flere) op ved Ry mølle og gennem
gik nøje alt. De fandt, at der var udført
et forsvarligt og velgjort arbejde.

Som før nævnt synes det ikke muligt at
fravriste kilderne noget svar på, hvorfor
der skulle gå så lang tid, inden den store
værdifulde Ry mølle blev restaureret,
men det er tydeligt, at da der opstod fare
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for, at kongen skulle sælge møllen, for
stod Johan Hagensen, at nu gjaldt det
hans position, så det blev nødvendigt for
ham at gå i aktion og fremsætte et øko
nomisk tilbud af en rimelig størrelse.
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Bidrag til urmageriets historie i det
tidligere Skanderborg amt1’
Af Jens Lampe

Oldtidens mennesker kendte ikke meka
niske tidsmålere, men følte sig til gen
gæld mere forbundet med den evigt skif
tende rytme i naturen og beregnede årets
og dagens inddeling af solens, månens og
stjernernes stilling på himlen. Et egentligt
behov for præcis tidsangivelse opstod
egentlig først i midten af forrige århun
drede med industrialismens gennembrud
og samfærdselsmidlernes udvikling i tek
nisk-mekanisk retning. Langt ind i 1800årene forekom det, at man på landet
målte tiden efter solskyggen i vindues
karmen. - »Når Syvstjernen var over
»Per Knudsens gård«, var klokken 12«,
fortalte en gammel mand fra Skanderborg-egnen til folkemindeforskeren Evald
Tang Kristensen (1843-1929) endnu i
1890'erne, »Vi havde ingen klokke hjem
me hos os, og vi var endda ikke fattige
folk. Vor nabo havde et bitte viserværk,
og der skulle vi hen, når vi bagte, og se
efter deres klokke, for brødet skulle være
inde i to timer. Når vi kogte æg, og de
skulle være blødkogte, var det alminde
ligt at læse Fadervor to gange baglæns;
så var de færdige. Der var endda dem,
der mente, at de blev bedre på denne
måde, end hvis man brugte uret«2.
A. J. Gejlager fortæller: »Det var ikke
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alle steder, man var så velhavende, at
man havde »en klok'«; men så hjalp man
sig på anden måde for at holde nogen
lunde rede på tiden. Husmand Niels Vin
ding, Stensballe Sundmark, lavede skurer
i en bjælke i laden og indrettede sig på
den måde et solur. Laust Bertelsen, Toftum i Søvind sogn, kendte en endnu
simplere metode: Somme steder, hvor de
ingen klok' havde, brugte de om aftenen
en »vøg« (tynd tælleprås), der blev gjort
fast til bjælken og nåede til gulvet. Når
den var brændt ud, var det sengetid«3.
I de større byer rettede de lidet bemid
lede sig efter slagene på kirke- eller råd
husurene og om aftenen og natten efter
vægternes råb og salmevers. I Horsens
benyttede mange »kugleposten« eller
»ballonen«, som den også kaldtes, som
tidsmåler. I foråret 1834 oprettedes nem
lig dagvognsbefordringen Ålborg-Fredericia-Ribe med forbindelse mellem Arhus,
Horsens og Vejle to gange om ugen i
begge retninger. Dens ankomst og navn
lig afgang fra posthuset var ganske be
stemt på klokkeslættet. Stod nogen ved
vinduet og så den køre forbi, råbte han
ind i stuen: »Nu går ballonen!«, og på
dette tidspunkt reguleredes urene4.
Om dagen blev de forskellige tidspunk
ter konstateret ved, at man lagde mærke
til, når solen stod over visse genstande

i terrænet: træer, buske, møller, kirke
tårne eller huse i synsranden, og disse
»solemærker« var som regel meget påli
delige og tilstrækkelige til at dække da
tidens behov for tidsangivelser Især ret
tede man sig efter middagsmærket. Nat
tens tider blev betegnet efter stjernerne,
især efter Syvstjernen fra høst til faste
lavn, men derefter blev den upålidelig.
De vise og erfarne søfolk, fiskere og
landmænd var klar over, at mange af
stjernerne hvert halve år flyttede sig ube
tydeligt i forhold til andre stjerner. Man
iagttog også stjærten eller vognstangens
vending på Karlsvognen. Den peger i
sydvest kort efter solens nedgang, drejer
sig så, til den ved midnat peger mod nord,
og endelig mod solopgang peger den i
sydøst. Men efter jul kunne man ikke
længere rette sig efter den.
I middelalderen bliver solure og sol
ringe almindelige. Soluret bygger på den
erfaring, at skyggens længde og stilling
forandres i løbet af dagen og viser sand
soltid ved hjælp af en solbelyst stav eller
bøjle, medens vore ure nu viser middel
soltid eller dansk normaltid. Man skelner
mellem horisontal- (vandret), vertikal(lodret) og ekvatorial- (hældning som
jordens ekvatorsplan) solure. Endnu i
1600- og 1700-årene benyttedes de for
skellige former for solure.
Ifølge Horsens kirkes regnskabsbog
bevilgedes 1624-25 for 12 mark jern til
viserne på Vor Frelsers kirkes solur, som
var nedblæst og sønderslagen, og 2 mark
til maling af viseren med zinnober og
guld, og i 1715 reparerede Laurs Snedker
solskiven.
Over døren til kirken i Mesing5 ved

Skanderborg ser man et vertikal-solur
med kong Frederik den Femtes kronede
initialer og årstallet 1756, og på Kunst
industrimuseet i København findes et
solur fra 1773 af forgyldt bronze, som
stammer fra Frijsenborg i Hammel sogn.
Det er fremstillet og justeret til det sted,
hvor det skulle opstilles. Derfor er på
uret angivet polhøjden. Soluret fra Frij
senborg er horisontalt, således at skyggen
fra skyggegiveren (polos) afsættes på et
vandret plan, på hvilket timestregerne er
er trukket. Deres indbyrdes beliggenhed
afhænger af breddegraden for det sted,
for hvilket soluret er bestemt6.
Hvem, der har opfundet soluret, vides
ikke, lige så lidt som man ved, hvem der
har opfundet timeglasset og hjuluret eller så almindelige redskaber som ham
meren, tangen, saven, pottemagerens
skive, væven, de forskellige typer af
tandhjul eller skruen, kilen og taljen.
Men så godt som al videnskabelighed
dyrkedes i middelalderen bag kirkens og
klostrenes mure og blev formidlet af
munkene og klostrenes lægbrødre. Da vi
har adskillige vidnesbyrd om forskellige
former for tidsmålere i europæiske klo
stre - og her i Danmark i dominikaner
klostret i Holbæk, Set. Claræ kloster i
København og Helligåndsklostret i Få
borg7 - må vi nok have lov til at for
mode, at munkene i de hjemlige klostre
også benyttede og syslede med forskellige
former for tidsmålere, eftersom »nød læ
rer nøgen kvinde at spinde«. Klostrenes
beboere skulle nemlig otte gange i døg
net samles i koret til tidesang. I Skander
borg amt var der gråbrødre- og johanitterklostre i Horsens, samt klostre på
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Kalvø i Skanderborg sø, Ring, Tvilum og
Sminge ved Gudenåen, Veng ved Ravn
sø, Vissing, Voer og Øm ved Mossø, og
det lå munkene nærmest af alle at sysle
med apparater eller indretninger, der så
nøjagtigt som muligt kunne måle og vise
tiden.
Søfolk, jurister og præster benyttede
fra 1500-årene sandure eller timeglas. De
var ret kostbare at anskaffe, da de som
oftest måtte indføres fra Tyskland, Böh
men eller Venezia. Alt efter glassets
snævring på midten og mængden af sand
eller pulveriseret æggeskaller og glassets
volumen kunne man med timeglasset
måle tider af forskellig varighed. Man
kunne, og det blev især brugt i kirkerne,
i samme træramme samle flere, f.eks. 4
timeglas til et virkeligt sandur, så at man
fik tidsangivelser fra et kvarter til et par
timer.
Det mekaniske ur eller hjuluret kom til
Danmark i begyndelsen af 1400-årene,
men disse ure var så kostbare, at kun
konger, rigmænd og kirker havde råd til
at lade dem fremstille. De danske konger,
især Frederik den Anden og Christian den
Fjerde, var meget interesseret i urmageri
og sørgede for bestillinger af udenland
ske pragtstykker og indvandring af uden
landske »sejermagere«, som urmagerne
dengang kaldtes. Det er derfor ganske
naturligt, at de første sikre spor af me
kaniske ure i det gamle Skanderborg amt
er fra kongens residens i Skanderborg.
I 1588 får den kongelige klejnsmed og
sejermager Søren Dal fri bolig ved slottet
»mod at passe sejerværket« på Skander
borg slot, og ifølge Peder Munks forleningsbrev af 22. april 1604 var der blandt
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slottets personale »1 skriverdreng, der
tillige skulle passe sejerværket«8. Men
tårnuret på Skanderborg slot er sandsyn
ligvis allerede blevet anbragt i det klok
ketårn, som Frederik den Anden lod bygge
mellem 1561 og 1574, for to år inden
Søren Dal blev sejermager, passedes uret
af en Hans Madsen, borger i Odense, som
ifølge kgl. bestalling skulle holde urene
vedlige på de kongelige slotte og gårde
på bl.a. Kronborg, Frederiksborg, Haderslevhus, Kolding og Skanderborg. Nævnte
Søren Dal er måske identisk med den Sø
ren Sejermager, som nævnes i et brev af
28. oktober 1581, da kongens gøgler,
Thomas Seefeld, får det hus i hovedsta
den, som Søren Sejermager hidtil har be
boet.
Bygholm slot i Horsens fik et sejer
værk, mens Erik Lange var lensmand
1582-96. Han var gift med Sofie Brahe
og således svoger til vor berømte astro
nom Tyge Brahe (1546-1601) og til den
nes broder, lensmanden på Arhusgård,
Knud Brahe, som senere blev lensmand
på Bygholm. Samme Erik Lange efterlod
sig et lygteur bærende årstallet 1586
og hans forældres våben. Lygteuret er
i dag i privat eje9.
En anden Sofie Brahe, datter af rigsråd
Axel Brahe til Elvedgård på Fyn og Mette
Gøye, gift med den lærde Holger Rosenkrantz til Rosenholm og Skafø på Djurs
land, efterlod sig en regnskabsbog, ført
i årene 1627-40, af hvilken det fremgår,
at »seyermageren i Horsens for det store
seyerwerch och 10 små werch (fik) 9
rdlr., 1 ort og 8 skilling«10. Desværre
nævner Sofie Brahe ikke navnet på sejer
mageren. Det kan være Jørgen Hansen,

som omtales 1596. Han fremstillede da
et tårnur for 6 rdlr. til lensmanden på
Hald herregård ved Viborg11 og var fader
til sejermager Hans Jørgensen, som fik
borgerskab i Ribe 1622. Men det kan mu
ligvis også være Hendrik Saxs, som næv
nes i Horsens tingbog den 28. februar
1646 og kaldes »klokmester af Bjerre«,
formentlig Bjærge ved Stensballe i Vær
sogn. Om Saxs står der, at han »her for
retten tog tjeneste for en klokmester at
være og skal giøre værket færdig og af
byen have sin betaling derfor og siden
tage vare på klokken og værket, og her
efter holde det ved magt, som han vil
forsvare«. Desværre nævnes det ikke,
om det drejer sig om et kirkeur, rådhusur
eller uret på Bygholm slot. Det sidste
kom dog næppe byen ved.
På Silkeborg slot12 nævnes også et
tårnur i en inventarliste fra 1588. Det
blev i 1612 repareret af Peder Jørgenssøn,
Horsens, for 2 rdlr. og 1 sk., idet det var
»slets aldeles ødde«. Set. Ibs kirke, senere
kaldet Vor Frelsers kirke i Horsens, fik
på et relativt tidligt tidspunkt et tårnur,
men det nævnes først i 1689-90 i kirke
regnskabet. I 1711 anføres et »lidet huus
ved Set. Ibs kirke« som kirkens ejendom.
Her boede »klockmesteren«. Denne titel
betød oprindelig det samme som sejer
mager eller urmager, men senere hen gik
det over til at betyde den, der ringede
med kirkeklokkerne og stillede uret, hvis
det var blevet unøjagtigt. I 1710 nævnes
som »klockmester« Hans Mortensen. En
klokmester Andreas Saccho døde 1776 og
blev afløst af sønnen Hans Zaccau, og
endnu i 1806 nævnes en klokmester Jo
han Thorup, som også var smedemester

og graver. De boede alle i Klokmesterboden i Pustervig, nu Kippervig. Samme
sted boede klokker, kordegn og graver C.
Poulsen i 1858.
Set. Sørens kirke i Gammel Rye har et
tårnur, som er fremstillet af C. Christen
sen i Hillerød 1726, men det blev først
opsat i kirken af tårnurfabrikant Bertram
Larsen (1854-1935), København, i 1913
som en gave til kirken af sognerådsfor
mand Jens Sørensen og hustru Karen. I
1975 gennemgik det en grundig hoved
reparation. Alle bevægelige dele blev eftergået med nye lejer m.m., og værket
blev renset og afslebet af urmagermester
Helge Brostrup, Ry, som også monterede
nye drivstokke og ny kasse omkring vi
sertransmission og snoreværket. Uret
slår både kvarter- og timeslag.
Veng kirke har haft et tårnurværk, som
nu opbevares på Nationalmuseet i Køben
havn. Brædstrup kirke, som blev opført
1940-41, fik foræret et tårnur af lærer
frk. Fogh-Christensen, suppleret med en
anonym gave. Uret blev i 1959 udvidet
med slagværk og endnu tre urskiver,
skænket af Ane og Peter Nielsen, Bræd
strup. Også kirkerne i Østbirk og Them
har tårnure. Det sidste blev opsat i 1963.
Gjern kirke fik skænket et tårnur i 1965.
Silkeborg kirke, som blev opført 187677, fik et nyt tårnur 1972, leveret af in
geniør Jermin Larsen, Odense, men ur
skiverne og viserne er fremstillet i Silkeborg.
Hvad angår verdslige bygninger, fik
Skanderborg et tårnur, da det gamle råd
hus opførtes i 1830. Det blev fremstillet
og opsat af den kendte urmager Jens
Christensen (1763-1838) i Gullev, af
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Urmakermester Helge Brostrup, Ry, ved tårnuret på Skt. Sørens kirke i Gi. Rye.

hvem der også findes et standur i privat
eje i Skanderborg. Det gamle rådhusur
fra Horsens, som vistnok er fra 1854,
befinder sig på urmuseet i »Den gamle
By« i Arhus. På det rådhus, som blev op
ført i Horsens 1855 i gotisk stil, anbrag
tes over byens våben et ur med gennem
sigtig skive, der om aftenen oplystes ved
gas. Det var på den tid et særsyn13. Råd
huset i Silkeborg fik sit ur i 1857.
Der vides endvidere at være tårnure
på de større gårde Løndal i Sdr. Vissing
sogn, Mattrup i Tyrsting sogn og Tyrrestrup i Søvind sogn. Men mest interesse
knytter der sig dog til tårnuret på Stens
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ballegård i Vær sogn, som sandsynligvis
er fra begyndelsen af 1500-årene og un
der alle omstændigheder er et af de ældst
bevarede tårnure i Danmark.
I 1976 blev direktør og civilingeniør
Andreas Bonding, Horsens, der som hob
by har horologi, ringet op af slotsforval
teren, som bad ham komme ud til Stens
ballegård for at se på det derværende
tårnur, idet man havde fået den gode idé,
at man i anledning af greve AhlefeldtLaurvigs 60 års fødselsdag ville sætte
uret i gang. Det havde ikke gået i mange
år, vist ikke siden greven var en lille
dreng. Ved besøget oplyste greven, at

uret sandsynligvis stammede fra det nu
værende slots opbygning i 1692. Andreas
Bonding tog urværket med hjem og foto
graferede det. Billederne blev sendt til
museumsinspektør Hans Stiesdal, Natio
nalmuseets urekspert, der svarede, at uret
var meget ældre end fra 1692 - sikkert
fra begyndelsen af 1500-årene. Uret hav
de 1-døgns optræk, hvilket man ønskede
ændret til 8-døgns. Men da en beregning
af Bonding viste, at der løb 80 m snor
af valserne i 8 døgn, blev man klar over,
at det ville være forbundet med praktiske
vanskeligheder at bibeholde snoretræk
ket, hvorfor direktør Bonding foreslog et
elmotor-optræk. Dette blev godkendt.
Optrækket blev påbygget uden at bore
et eneste hul i urværket og uden at fore
tage ændringer i værkets struktur. Slag
værket er det originale, hvorimod gang
værket er bygget om til ankergang med
pendulhæmning. Det fremgår af rudi
menter på værket, at det oprindeligt har
haft en spindelgang med foliothæmning.
Ombygningen svarer fuldstændig til den
ombygning, der er foretaget på Rosenholm-uret14. Hele Stensballegård-urets
opbygning svarer i øvrigt nøje til Rosenholm-urets, så der muligvis er tale om
samme mester, men der fandtes desværre
ingen inskriptioner på værket. Hans Sties
dal har beset det restaurerede ur og kom
plimenteret Andreas Bonding for arbej
det.
I slutningen af 1600-årene fik borger
skabet efterhånden også mulighed for at
skaffe sig ure, selv om der naturligvis
ikke var tale om pragture. Trods økono
misk tilbagegang, fald i kornpriserne og
besættelse af fjendtlige tropper viser skif-

Tårnuret på Stensballegård. Foto Andreas Bon
ding.

ter fra Horsens, amtets rigeste by, at der
fandtes ure hos de velhavende borgere.
Således nævnes f.eks. i et skifte efter vin
handler Hans Jørgensen Høgsbro 1697
»et uhrværk med kvarteerslag«, og 1689
efterlod den velhavende handelsmand
Jens Nielsen Tonboe »i køllestuen 1 seyerværk med træhus om til 5 sietdaler«.
Samme år efterlader en horsensborger
»et hængesejerværk med klokke«. Også
engelske ure optræder i skifter fra slut
ningen af århundredet. Desværre er skif
ternes beskrivelser af ure så uklare, at
man ikke altid kan afgøre, om det drejer
sig om standure (»bornholmere«), væg
ure (viserværk), taffelure eller lygteure,
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og der nævnes aldrig navne på fremstil
lerne.
Lommeure blev først almindelige i
Danmark i 1800-årene, og langt de fleste
blev indført fra England, Tyskland,
Frankrig og Schweiz. De bedste danske
lommeure blev fremstillet af Urban Jür
gensen i København (1776-1830) og
hans slægtninge og efterfølgere.
A. J. Gejlager beretter, at mændene på
Horsensegnen havde urlomme på højre
side af bukserne. Uret var en »tokasset
klok' med løsthængende kæde, der for
neden endte med en 8-skilling«15.
Til stor ærgrelse for de faguddannede
urmagere solgtes der ofte billige ure af
ret ringe kvalitet på amtets krammarke
der, f.eks. på det såkaldte »pibemarked«
i Horsens, hvor piber og ure var popu
lære salgsartikler. Markedet fandt sted
foran sprøjtehuset i Rådhusgade. Til
trods for, at Horsens i mange år var den
fjerdestørste købstad i Jylland, var antal
let af urmagere i byen beskedent. Mellem
1627 og 1640 var der 2, i 1728: 2, 1766:
1, 1832: 5, 1840: 7, 1845: 6, 1850: 5 og
1890: 10.
1889 stiftedes en urmagerforening for
Horsens Købstad. Til bestyrelsen valgtes
urmagermestrene Emilius Jensen, Nicolaj
Carstensen og Emil Møller.
I Skanderborg var de første urmagere
knyttet til slottet. Ved folketællingerne
1787 og 1834 var der slet ingen urma
gere i byen, som havde borgerskab som
sådanne. I 1851 og 1890 var der 2.
Silkeborg, som først blev købstad i
1900, fik sin første faglærte urmager i
1846. I 1890 var antallet steget til 4.
Ifølge Danske Lov af 1683 og lov af
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1773 var det forbudt håndværkere, som
ikke dækkede bøndernes nødtørftigste be
hov for håndværksarbejde, at nedsætte
sig på landet. Til typiske landhåndværk
regnes grovsmede, tømrere, murere, væ
vere, bødkere, hjulmagere, pottemagere,
træskomagere, skomagere og skræddere,
men ikke urmagere. Ingen af dem måtte
sælge deres produkter i købstæderne eller
føre varerne til markeds eller torvs. Men
ingen af lovene blev strengt håndhævet,
og der gaves tit dispensationer, så derfor
kunne man også finde urmagere på lan
det, før lov om næringsfrihed kom i 1857.
I folketællingerne forekommer de dog
ikke altid som urmagere, men ofte som
husmænd, indsiddere, smede eller med
andet erhverv. Af endnu ukendte grunde
synes der dog at have været relativt få
landsbyurmagere i Skanderborg amt som
i Østjylland i det hele taget, og kun få
af dem har gjort sig gældende ved ypper
ligt arbejde.
Alligevel har faget og dets historie
krav på interesse, for kun ved at samle
og analysere de enkelte brikker i mosaik
ken kan man danne sig et klart helheds
billede af et håndværk, som man først
i indeværende århundrede er begyndt at
udforske. Endvidere har urmageriet inter
esse i kraft af, at der af dets udøvere
kræves både en alsidig teoretisk viden,
præcision og omhu foruden et godt hån
delag. I tidens løb har der i amtet virket
urmagere i Bryrup, Brædstrup, Ejstrup,
Gedved, Gjern, Hammel, Hjortsvang, Ho
vedgård, Hylke, Kattrup, Klovborg, Linå,
Låsby, Nr. Snede, Nr. Vissing, Ry, Stil
ling, Them, Tvingstrup, Tørring, Underup, Virring, Yding og Østbirk foruden

i de tre nævnte købstæder. De fleste af
dem har dog nedsat sig på de respektive
steder, efter at loven om næringsfrihed
blev vedtaget i 1857.
I 1977 var antallet af urmagere i Hor
sens: 9, Silkeborg: 9, Skanderborg: 3,
Hammel: 2, og 1 i hver af byerne Bry
rup, Brædstrup, Hjortsvang, Nr. Snede,
Them og Tørring. I Skanderborg amts
Urmagerforening, som blev stiftet 1908,
var der i 1977: 31 faglærte urmagerme
stre. Antallet har de senere år været svagt
aftagende.

Navneliste
Den følgende liste omfatter urmagere
født før 1860 samt enkelte mestre født
efter 1860, såfremt det kan påvises, at
de har fremstillet ure håndværksmæssigt
eller væsentlige dele deraf. Stavningen
af deres navne kan variere i kirkebøger
og folketællingslister, hvorfor f.eks. Kri
stensen også må søges under Christensen.
Når personlige data ud over fødsel og
død er medtaget, er det ikke blot af hen
syn til tidsbestemmelsen af deres produk
tion, men også for at lette identifikatio
nen af urmagere med enslydende navne
eller beslægtede personer og samtidig
give en nøgle til kontrol af de fremførte
oplysninger eller - for nogles vedkom
mende - måske et incitament til dybere
gående studier. Jeg er klar over, at listen
langtfra er fuldkommen og modtager
gerne tilføjelser og evt. rettelser og kom
mentarer. Det er heller ikke sikkert, at
alle de nævnte urmagere, født før 1860,
selv har fremstillet ure. En del af dem
har sikkert kun repareret og vedligeholdt
ure, men da der gang på gang dukker

hidtil ukendte signaturer op på antikke
ure, har jeg fundet det forsvarligt at
nævne alle fremdragne urmagere, hvad
enten de har været faglærte eller ej, da
man ikke kan udelukke muligheden for,
at de har fremstillet ure.
Forkortelser: * = født, + = død, s.a.=
søn af, d.a. = datter af, g.m.= gift med,
bsk. = borgerskab, bev. = bevilling, kc. =
koncession, ft. = folketælling, s.st. = sam
mesteds. I øvrigt er brugt almindelige for
kortelser.
Andersen, J., urmager i Kattesund 471,
Horsens, -1866 -.
Ankersen, ..., urmager på Nørretorv
615 Horsens, - 1866 -.
Behr, Ludvig Peter Marius, *31.3.1844
i Skanderborg. S.a. snedkerm. Poul Behr
og Mariane Fregerslev. + 22.6.1893 i Hor
sens. Bsk. 20.4.1874, boende Sønderbro
22, Horsens.
Block, Frants, * 13.3.1813 i Them. S.a.
Laurs Nielsen og Ane Dorthea Jørgensdatter. Ft. 1845 urmager i Them. Bsk. i
Silkeborg 28.4.1846.
Brostrup, Helge * 1913, s.a. efterføl
gende. Lært hos sin fader, på urmager
skole i København, svend i Korsør og hos
Faurbye i Silkeborg. Overtog sin faders
forretn. 15.7.1939. Har fremstillet et
standur af et gi. værk. Det viser timer,
minutter og sekunder samt solens gang
på himlen og dagens længde, solens op
og nedgang og månens faser. Uret regu
lerer sig selv efter om måneden har 28,
30 el. 31 dage el. skudår. Forsynet med
Grahams-gang m. tilhørende kontraspær.
Brostrup har ligeledes repareret og for
nyet tårnuret på Skt. Sørens kirke i GI.
Rye. Medl. af Det danske Urmuseums ko31

mité. Overdrog i 1972 forretningen til
sin søn Jens Brostrup.
Brostrup, Søren Michael, * 19.3.1870 i
Silkeborg, +27.11.1942 i Ry. S.a. skomagerm. Gravers Jensen Brostrup og Ane
Elisabeth Jensen. Lært hos Fogh, Silke
borg, og efter hans død de sidste 2 år i
Nyborg, i alt 7 år. Svend i Svendborg,
Vejle, Viborg og Silkeborg. Etabi. 1897 i
Ikast, etabi. i Ry 1.11.1899 på Klostervej
som urmager og guldsmed. Flyttede til
Kyhnsvej 1910. Reparerede standure og
tårnure. Overdrog sin forretn. 1939 til
sønnen Helge Brostrup.
Buchholt, Peder Sørensen, *1731 i Vor
dingborg, + 5.3.1808 i Horsens. Lært hos
Johann Georg Caspeller i Fredericia. G.
1799 i Tamdrup m. Ellis Cathrine Jens
datter. Bsk. i Horsens 15.4.1771. Standur
sign, af ham, dat. 1779 på Horsens Mu
seum. Standur nr. 230 i privat eje i Høj
bjerg ved Århus.
Buchholtz, Søren, døbt 13.6.1777 i
Horsens, +23.4.1806 s.st. S.a. foregåen
de. Bsk. som urmager i Horsens 1804.
Bunch, Jens Christian, *25.11.1825 i
Thisted, +10.8.1880 i Vejle. S.a. gørtler
Jens Peter Christensen Bunch og Karen
Jensdatter. G.m. Hanne Pedersen. Urma
ger på Torvet i Silkeborg 1851. Død som
urmager og fattiglem i Vejle.
Bundgaard, Jens Villadsen, døbt 10.12.
1713 i Skjoldborg, Thy, +1782 i Frijsen
borg, Hammel sogn. S.a. fæstbonde Vil
lads Christensen og Kirsten Poulsdatter i
Bundgård. G. 1. g. m. Dorthea Jensdatter
Trap, som + 2.4.1746 i Skjoldborg. G. 2.
Standur af Peder S. Buchholt, dateret 1779.
Horsens Museum. Foto Henry Thuesen.
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g. m. Sidsel Marie Sørensdatter, som +5.
6.1753 i Viborg. G. 3. g. m. Helene Kiærulf 22.1.1755. Lært snedkerhåndværket.
Gjorde snedkerarbejde til den afbrændte
kirke i Ydby efter branden 6.11.1742.
Lavede selv sine urkasser. Urmager i Mogensgade i Viborg bsk. 27.6.1752. Ren
sede og vedligeholdt Viborg domkirkes
ur til 1759. Ophold på Ørum i Thy 1759,
ophold på Kjærsgårdsholm i Salling.
Fremstillede tårnuret til Set. Clemens kir
ke i Nykøbing Mors 1768-69. Ophold i
Tinghuset ved Frijsenborg til sin død. Har
fremstillet mange standure, bl.a. et i pri
vat eje i Viborg, dat. 1773. Standur på
urmuseet i »Den gamle By«, Århus.
Bundgaard, Søren Jensen, *31.5.1753
i Viborg, +13.6.1829 i Hammel. S.a. fo
regående og Sidsel Marie Sørensdatter. G.
m. Øllegaard Dorthea Sophie Saabye. Ur
mager på Frijsenborg v. Hammel.
Bærentsen (Bernzen), Thomas, *1785,
+12.9.1854 i Horsens. G. 3.5.1815 i Hor
sens m. Kirsten Mikkelsdatter. Bsk. i Hor
sens 17.8.1812. Ved ft. 1834 og 1845
boende i Kippervig. Enken drev forretn.
videre i Ågade.
Bonding, Andreas, * 6.8.1906 i Viborg,
+1979. S.a. snedkermester Andreas Bon
ding og Ludovica Bruun. Stud, (m) 1924
Viborg. Civilingeniør fra Danmarks tek
niske Højskole 1931. Efter forskelligestil
linger direktør ved A/S Kristian Kirks Te
lefonfabrikker, Horsens, 1960-67. Horolog. Se s. 28-29 vedr. tårnuret i Stens
ballegård.
Carstensen, Søren Nicolaj, * 18.4.1855
i Tjæreborg, +28.5.1929 i Horsens. S.a.
gårdejer Christian Carstensen Pedersen
og Ane Margrethe Hansen. G.m. Juliane

Sabine Christoffersen. Overtog 21.8.1883
en urmager- og optikerforretn., som var
grl. 1838 af Niels Peter Madsen på Gra
ven 8, Horsens. Enken fortsatte forretn.
1871-83. S. N. Carstensens søn, Svend
Aage Carstensen (* 1891) videreførte for
retn. til sin død 1949, hvorefter enken
fortsatte.
Dal, Søren fik 1588 fri bolig som kgl.
klejnsmed og sejermager ved Skander
borg slot.
Delgoth, *1729, begr. 6.12.1763 i
Horsens. Urmager s.st.
Ertner, Friedrich, *1774 i Fredericia,
+ 4.4.1844 i Set. Knuds sogn, Odense.
Bsk. i Horsens 25.8.1800, bsk. i Odense
1821, som handlende 1826. Har fremstil
let et konsulur m. slagværk i mahogni
kasse m. bronzeforsiringer i empirestil.
Uret har tilhørt fhv. statsminister Ove
Høegh Guldberg (1731-1808). Uret, som
sidst tilhørte provst Høegh-Guldberg i
Vær v. Horsens, befinder sig på urmuseet
i »Den gamle By« i Århus.
Faurbye, Thomas Christian, *22.10.
1843 i Rind, +31.10.1922 i Silkeborg.
S.a. handelsbetjent Jens Kristian Faurbye
og hustru. G. i Silkeborg 28.11.1872 m.
Inger Marie Jensen. Lært hos Sindal,
Ringkøbing. Bsk. som urmager og opti
ker i Silkeborg 30.8.1870, men etabi. sig
allerede 1.5.1863 på Torvet 5. Forretn.
overtaget 1910 af sønnen Arnold Faur
bye, nu Vestergade 10.
Faurbye, Jens Christian Arnold, * 19.
10.1879 i Silkeborg, + s.st. 1.2.1926. S.a.
foregående. G. m. Agnes Petra Sørensen.
Lært hos sin fader og hos Friis Jacobsen
i Århus. Rejst som svend i Tyskland og
Schweiz. Bsk. 1900 i Vestergade. Over-

33

Annonce for urmagermester Johan William Gundersen, Horsens.

tog faderens forretn. 1910. Forretn. fort
sat af enken. Et sekundpendulur sign. A.
Faurbye, Silkeborg, befinder sig i Hånd
værkerrådets sekretariats reception i
Amaliegade 15, København.
Filtenborg, Christian Villads, *7.11.
1865 i Sundby, Mors. +7.6.1932 i Hor
sens. S.a. gdr. Villads Christensen Filten
borg og Kirstine Marie Christensdatter. G. 1898 m. Thora Margrethe Simon
sen. Lært i Thisted, svend i Horsens.
Overtog Emil Møllers urforretn. i 1890.
Enken fortsatte forretn. 1932. I 1936
overtog sønnen, Axel Filtenborg (* 1905)
firmaet. Lommeur med Chr. Filtenborgs
signatur på urmuseet i »Den gamle By« i
Århus.
Fischer, Franz Andreas, * 10.6.1821 i
Vejle, + 10.6.1888 i Skanderborg. S.a.
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klubvært Andreas Fischer og hustru Friederiche. G. i Horsens 21.4.1846 m. Ane
Elisabeth Jensen. Urmager i Horsens og
Skanderborg. Var med til at stifte Skan
derborg Håndværkerforening 22.8.1859.
Fischer, Magnus Neuchs, *2.11.1846 i
Skanderborg. S.a. foregående. Gift i Hor
sens 11.10.1872 m. Marie Kirstine, f. Fi
scher. Urmager i Horsens. Bsk. i Vejle
1871.
Fogh, Niels Christian Lorents, * 12.6.
1843 i Horsens, +11.12.1896 i Silkeborg.
S.a. købmand Laurits Fogh og Ane Marie
Faco. G. i Silkeborg 6.11.1873 m. Marie
Sofie Kristensen. Etabi. som urmager i
Silkeborg 1872.
Gier, Abraham, * 21.3.1766 i Michaelis
sogn, Slesvig, +20.5.1813 i Skanderborg.
S.a. skomagermester Hans Gier og Ama-

lia Christiane Koch. G. i Horsens 24.4.
1810 m. Kirstine Marie Nielsdatter. Bsk.
som urmager i Horsens 30.9.1805.
Gundersen, Johan William, *25.1.1828
i København. G. l.g. i Randers 23.11.
1852 m. Oline Marie Holst. G. 2. g. i Hor
sens 20.1.1865 m. Lucie Gordiane Holst.
Bsk. som urmager i Horsens 28.6.1852,
Søndergade 10, senere Graven 105. For
mand for Horsens Håndværker- og Indu
striforening 1871-72.
Hansen, Barthonius Petrus, * 23.9.1854
i Ribe, + 23.10.1932 i Horsens. S.a. bager
Simon Elias Hansen og Kirstine Vilhelmine Vaaben. G. 27.9.1876 i Ringkøbing
m. Else Marie Nielsen. Etabi. urmager på
Hulvej 3 i Horsens 1876. Etabi. i Vejle
1880.
Hansen, Hans, *8.3.1859 i Hedensted,
+ 7.5.1900 i Horsens. S.a. husmand Hans
Clemmensen og Ane Sofie Hansdatter. G.
m. Karen Rasmussen. Urmager i Gedved.
Hansen, Jørgen, sejermager i Horsens,
fremstiller i 1596 et tårnur til Hald herre
gård v. Viborg for 6 rdlr. Fader til sejer
mager Peder Jørgenssøn, Horsens, og
sejermager Hans Jørgensen, Ribe.
Hansen, Niels, * 6.4.1823 i Søsum, Fre
deriksborg amt, +8.11.1904 i Køben
havn. Lærling hos tårnurfabrikant Kyhl,
København. Lavede til svendeprøve et
cylinderur 1845. Svend hos urmager Fr.
Jürgensen. Mester 1852. Udenlandsrejse
1852-54 til Berlin og Schweiz. Etabl. sig
i St. Strandstræde 14, Kbhvn. 1854-61.
Landmand og urmager i Ry 1861-66, ur
mager i Horsens 1866-74. Urmager i Kø
benhavn 1874-87. Kronometermager,
æresmedlem af Urmagerlavet.
Hechscher, Johann Theodor, * 1824 i

København, + 20.12.1888. Lært hos Tho
mas Lassen i Ålborg. Mesterstykke 1851.
Bsk. som urmager i Skanderborg 1.9.
1851. G. i Skanderborg 24.9.1852 m. In
ger Thomine Petersen.
Hector, Christian Friedrich Diedrich,
* 1720 i København, begravet i Horsens
4.2.1771. Bsk. som urmager i Helsingør
rup, * 7.12.1927 i Silkeborg. S.a. snedker
Henrik Pedersen Kokborg og Mette Ca
thrine Malthesdatter. G. l.g. m. Dorthea
Marie Eriksen. G. 2. g. m. Mathilde Jen
sen. Urmager i Svendsgade 3, Silkeborg.
Holgersen, Hans, fødselsår ukendt. Be
gravet 11.4.1749 i Horsens. Urmager i
Horsens.
Holm, Jørgen Christian, * 1814 i Kø
benhavn, død som omrejsende urmager
svend den 9.12.1856 i Hørning.
Horn, Niels Hansen, g. m. Karoline
Nielsen. Urmager i Hovedgård - 1883 -.
Hvilsted, Jørgen Lindegaard, * 19.9.
1832 i Tønning. S.a. skolelærer og kirke
sanger Erik Rasmus Hvilsted og Birthe
Marie Andersdatter. G. i Horsens 26.6.
1857 m. enke Laurenze Christine Rin
dern. Bsk. som urmager i Horsens 5.5.
1857, Smedegade 308. Var i 1866 tillige
fotograf.
Ingerslev, Jens Overbye, * 1821 i Bo
rup, +11.2.1870 i Horsens. G. i Horsens
17.10.1844 m. Margaretha Sørensdatter
Laue. Urmager i Horsens.
Jensen, Anton August, * 15.6.1868 i
Horsens, + 9.2.1951 s.st. S.a. skomager
mester Just Ludvig Jensen og Anna Au
gusta Christoffersen. G. 27.4.1905 i Hor
sens m. Mary Charlotte Møller. Etabl. som
urmager i Horsens 1.11.1897, Smedegade
19, flyttede senere til Graven 4.
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Jensen, Frederik, *1.3.1853 i Sall, +3.
8.1896 i Hammel. S.a. kromand Jens Ras
mussen og Kathrine Marie Kristensdatter.
G.m. Kirsten Marie Jørgensen, Etabi. som
urmager, guldsmed og optiker i Hammel
19.6.1872. Forretn. overtaget 10.11.1908
af sønnen Jens Rasmussen Jensen (* 26.8.
1886 i Hammel, +14.6.1950), som i 1941
optog sin søn Axel Frederik Jensen (* 17.
9.1911) som medindehaver, Østergade 2,
Hammel.
Jensen, Laurs, *10.1.1836 i Hansted v.
Horsens, + 5.6.1911 i Horsens. S.a. gdr.
Jens Sørensen og Anne Cathrine Laurs
datter. Ugift. Urmager i Horsens og Ul
dum.
Jensen, Niels, *1768. G.m. Maren
Christensdatter. Ved ft. 1834 urmager i
Nørre Vissing.
Jensen, Niels, * 1804, ugift. Ved ft.
1834 urmager i Tinghuset ved Hammel.
Jensen, Niels, *1805, +2.12.1839 i
Låsby. Husmand og urmager i Flensted,
Låsby sogn.
Jensen, Ove Emilius, *31.8.1837 i År
hus, + 24.11.1918 i Horsens. S.a. sned
kermester Niels Jensen og Mariane Loft.
G. i Horsens 30.10.1866 m. Engeline Kir
stine Kristensen. Bsk. som urmager i
Horsens 14.8.1866, ophørt 1903. Den
forretn., han overtog i Graven 4, var grl.
1833. Senere flyttet til Torvet 6.
Johansen, Laurs Kristian, * 1847, +17.
12.1881 i Bryrup. S.a. husmand Johannes
Kristian Laursen Stenkjær, Velling. Ugift.
Urmager i Underup.
Jonassen, Peter, * 1855. G. m. Blanca
Julie Engelsted. Etabi. som urmager 4.11.
1871 i Søndergade 45, Horsens. Blev se
nere opfinder og fabrikant. Fik patent på
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en roterende glider til en gasmaskine
1886.
Jørgensen, Carl Ferdinand Septimus,
*1860. G. i Randers 14.2.1883 m. Jo
hanne Rasmine Thustrup. Urmager i Had
sund og Horsens.
Kastrup, Rasmus Martin Madsen, * 29.
7.1852 i Virring, Sønderhald herred,+ 17.
2.1929 i Silkeborg. S.a. gdr. Mads Niel
sen og Mette Rasmusdatter. G. i Thisted
11.5.1888 m. Kathrine Godskesen Hjerbeck. Etabl. som urmager i Silkeborg 30.
10.1880. Forretn. overtoges i 1936 af
Geo Andresen (*1907), Søndergade 1,
Silkeborg.
Kragsig, Søren Laursen, * 19.6.1820 i
Nr. Snede , + 29.3.1904 i Horsens. S.a.
Laurs Christensen Kragsig og Anna Ma
rie Godtfredsdatter. Urmager i Horsens,
Nørrestrandvej.
Kraul Søren Carl, * 28.3.1867 i Middel
fart, + 5.3.1956 i Horsens. S.a.slagterme
ster Rudolf Kraul og Marie Hansen. Ugift.
Lært hos M. J. Schmidt i Ribe 1882-86,
svend i København, Rønne, Kolding,
Horsens og Randers, 4 år i udlandet. Me
ster 1895. Etabl. som urmager i Horsens
15.10.1894, Hestedamsgade 15, flyttede
senere til Søndergade 42. Forretn. over
draget til O. H. Dissing 1937. Kraul var
formand for Skanderborg Amts Urma
gerforening 1916-38. Hans lærebrev be
finder sig på urmuseet i »Den gamle By«
i Århus.
Kraunsøe, Jens Pedersen, * 6.10.1835
i Horsens. S.a. korporal Hans Pedersen
Kraunsøe og Anna Birgitte Bau. G. m.
Camilla Olsen. Bsk. som urmager i Hor
sens 6.6.1861, Graven 111. Hustruen var
modehandlerinde.

Ladefoged, Laust, data ukendt. En gi.
mand fra Venge sogn berettede i 1890erne til folkemindeforskeren Evald Tang
Kristensen, at en mand ved dette navn
skulle have virket i Hårby som snedker,
drejer, hjulmand, mechanicus og urma
ger. Navnet har ikke kunnet findes i Ven
ge sogns kirkebøger.
Larsen, Christian, * 1828. G. i Randers
30.11.1853. Urmager i Silkeborg 1854.
Levy, Isaach Zacharias, * 1758 i Frede
ricia, + 27.1.1815 i Horsens, begr. på mo
saisk kirkegård i Fredericia. G.m. Jeanette
Cohn, f. i Hamburg ca. 1765, +15.7.1850
i Horsens, begr. på mosaisk kirkegård i
Fredericia. Lært hos Hans Laursen Bønnelycke, Fredericia. Bevilling som urma
ger og den første kronometermager i Hor
sens 20.8.1784. Han var Horsens-slægten
Levys stamfader, og hans sønnesøn af
samme navn blev kgl. agent, senere etats
råd og en af byens dygtigste købmænd.
Isaach Levys sønner, Zurkon og Mosche,
lærte begge urmagerhåndværket hos fa
deren.
Levy, Moses Isach, *6.11.1801 i Hor
sens, + 22.11.1884 i Horsens. S.a. fore
gående. Ugift. Bsk. som urmager i Hor
sens 11.9.1832, Graven 115. Repræsente
rede den jødisk-ortodokse menighed i
Horsens. Var menighedsforstander og ar
bejdede meget for velgørende formål.
Medstifter af Horsens Håndværkerfor
ening og Horsens borgerlige Skyttelaug,
hvis første fuglekonge han blev. Opret
tede en stiftelse og tog initiativet til op
førelsen af synagogen i Farvergade, som
blev indviet 1867.
Madsen, Niels Peter, *30.11.1812 i
Varde, +17.7.1871 i Horsens. S.a. bager

mester Daniel Madsen og Anne Marie
Thing. G. i Horsens 31.8.1839 m. Chri
stine Charlotte Augusta Christensen. Bsk.
som urmager i Horsens 17.9.1838, Gra
ven 113-14. Enken fortsatte forretn.
1871-83, derefter blev den overtaget af
S. N. Carstensen. N. P. Madsen havde ved
ft. 1860 2 svende og 3 lærlinge. Fremstil
lede 11.9.1838 et sekundpendulur, som
findes på urmuseet i »Den gamle By« i
Århus.
Mathiesen, Christian, * 1836, + 8.2.
1876 i Horsens. Bsk. som urmager i Hor
sens 21.3.1865, Smedegade 308. Hustru
en var modehandlerinde. Mathiesen døde
som fattiglem.
Meier, Anthon, * 1783. Af romersk-katolsk konfession. G. 24.4.1810 i Horsens
m. Maren Jensdatter. Ved ft. 1834 urma
ger i Horsens. Vejviseren fra 1854 næv
ner, at han da bor i Hestedam 70.
Mogensen, Jens, * 24.9.1840 i Hjerm,
+ 6.5.1893 i Hørning. S.a. væver Mogens
Christian Espersen og Frederikke Kristen
sen, g.m. Else Marie Pedersen. Urmager
i Hørning.
Morén, Sven Jönsson, *25.7.1824 i
Gnosjö, Småland, Sverige, +12.8.1902 i
Silkeborg. S.a. urmager Jon Morén og hu
stru. G. m. Inger Kristine Magnusdatter.
Gørtler og urmager i Silkeborg, Søgade
29.
Møller Christian Emil, * 15.7.1863 i
Horsens, 110.2.1925 s.st. S.a. slagterme
ster Niels Christian Møller og Ane Chri
stine Ammonsen. Bsk. som urmager 1889
i Horsens, Smedegade 16. Også optiker.
Emil Møller var meget initiativrig. Han
indrettede et »elektrisk etablissement« og
fabrikerede alle slags mekaniske og elek
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triske apparater, telefoner, lynafledere,
ringeapparater, brandalarmeringsappara
ter og lign, i 1885, vist nok på foranled
ning af etatsråd Levy. Købte fabrikken
»Bastian« af grev Frijs og blev eneleve
randør af telefonapparater i Jylland. Hav
de i en årrække 150 personer i arbejde.
1917 omdannedes fabrikken til A/S Emil
Møllers Telefonfabrikker, der senere videreførtes som A/S Kristian Kirks Tele
fonfabrikker. Emil Møller var medl. af
Horsens byråd 1909-21, formand for
Håndværker- og<‘Industriforeningen 190925. Han var i mange år Horsens' største
arbejdsgiver og skatteyder og boede i Sø
lyst ved Horsens.
Møller, Christian Peter, * 1796 i Thy,
+ 23.1.1866 i Horsens. Opdraget og lært
faget i Vejle. G. 3.2.1824 m. Ane Ca
thrine Wissing. Svend i 4 år. Bsk. som
urmager i Horsens 30.4.1821, Smede
gade. Et taffelur med signaturen C. P.
Møller på Horsens museum. Et standur
med hans sign, og dateret 1835 var til
salg i Horsens 1978.
Møller, Nicolai Nissen, * 1854, +18.8.
1894 i Horsens. G. m. Maren Meldgaard
fra Hobro. Etabi. som urmager i Horsens
6.9.1881, Kildegade 7, 1890: Smedegade
12.
Nielsen, Andreas, * 1860. Lært hos
Chr. Fogh, Silkeborg. Svend i Odense og
udlandet. Etabl. som urmager i Silkeborg
1885.
Nielsen, Hans, * 16.9.1851 i Rantzausgavehuse, Onsted, Hvilsted sogn. S.a.
husmand Niels Pedersen og Maren Hans
datter. G. i Skanderborg 1.11.1881 m.
Ane Cathrine Sørensen. Urmager i Vir
ring.
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Taffelur af C. P. Møller, Horsens. Horsens
Museum. Foto Henry Thuesen.

Nielsen, Johan Christian, * 1826, + 27.
10.1871 i Skanderborg. Urmager i Skan
derborg.
Nielsen, Jørgen, *4.5.1855 i Torp, Underup sogn, +1931 i Palo Alto, USA. S.a.
husmand og tømrer Niels Christian Niel
sen og Jensine Jensdatter. Uddannet i Pa
ris, London og USA. Var urmager og op
tiker i Horsens, Søndergade 10 - 1890 -.
Udvandrede til USA, hvor han virkede
som urmager og juveler i San Francisco.
Nielsen, Niels Christian, * 27.4.1838 i
Vor Frue sogn, Ålborg, + 8.7.1896 i Hor
sens. S.a. drejer Niels Nielsen og Gjertrud
Marie Wendelin. G. m. Ane Kirstine Jen
sen. Etabl. som urmager i Horsens 28.11.
1872, Graven 21, senere Nørregade 13.

Nørregaard, Andreas Peter, * 1798 i
København, +18.2.1847 i Horsens. G. 1.
g. i Horsens 26.4.1822 m. Ane Rasmusdatter Rye. G. 2. g. i Horsens 30.4.1844
m. Marie Kirstine Schiøth. Lært i Køben
havn. Svendestykke 29.6.1815. Aflagde
prøve: et cylinderur hos Bærntsen og C.
P. Møller. Antaget som »særdeles godt«.
Bsk. i Horsens 20.9.1824, Graven 106.
Enken fortsatte forretn. 1896. Sønnen
Anton Frederik Nørgaard, * 1824 i Hor
sens, fik bsk. i Kolding 1850.
Pedersen, Jens Christian, * 1852. G. i
Skanderborg 28.3.1887 m. Johanne Ma
rie Andersen. Urmager i Skanderborg.
Petersen, Rasmus, * 1810. G. m. Ane
Johanne Larsen. Husmand og urmager i
Ej s trup.
Pødenphant, Hans Jacob, *10.11.1845
i Horsens, +1.11.1872 s.st. S.a. malerme
ster Jens Andreas Pødenphant og Nicoline
Bræmer. Ugift. Lært hos C. P. Møller,
Horsens. Urmager i Horsens.
Rasmussen, Bertel, fødselsår ukendt,
+ 1916 i Hammel. Urmager og symaskine
reparatør i Hammel.
Rasmussen, Rasmus Anton, *21.9.1865
i Davding, Grædstrup sogn. S.a. husmand
Søren Peter Rasmussen og Elise Marie
Sørensen. Lært hos Fischer i Vejle. Etabl.
som urmager og guldsmed i Østbirk. Var
den første bestyrer af Østbirk telefoncen
tral.
Reppien, Johannes Joachim, * 19.3.1847
i Gråsten, +3.9.1929 i Skanderborg. S.a.
snedkermester Hans Peter Reppien og
Henriette Margrethe Kiene. G. i Skander
borg 3.1.1872 m. Ane Cathrine Rasmus
sen, urmager Skabelunds efterlevende
enke (1843-1908). Lært hos L. V. Tønder

i Ribe i godt 5 år, svend hos F. C. Smith
i Holstebro. Etabl. som urmager i Skan
derborg 30.10.1871. Medstifter af Urma
gernes Centralforening. Bsk. som guld
smed 1881. Medl. af best, for Skander
borg Amts Urmagerforening. Sønnen
Otto Reppien (* 1885) overtog forretn. i
1911. Adelgade 100.
Schiødt, Peter Jensen, data ukendt. Bsk.
som urmager i Horsens 20.9.1824. Opsagt1847.
Siversen, Eiler (muligvis Sigurdsson,
Eyolfur), * 1762 i Island, +16.2.1798 i
Skanderborg. Måske søn af Jon Sivertsen,
som blev mester i København 1762,
+ 1792, og som også var islænding. Ur
mager i Skanderborg (på slottet?) (Se Jon
Helgason: Islendingar i Danmörku, Rey
kjavik, 1931).
Skabelund, Niels Peter Mogensen, * 3.
4.1829 i Århus domsogn, +30.3.1871 i
Skanderborg. S.a. korporal Jens Mogen
sen Skabelund og Ane Marie Hansen. G.
m. Ane Cathrine Rasmussen, som 31.10.
1872 blev gift med sin mands efterfølger,
J. J. Reppien. Urmager i Skanderborg,
Adelgade.
Schow (Skov) Niels Jensen, *1811 i
Balle, Viborg amt. Urmager i Skjellerupgård, Linå sogn, ved ft. 1860. G. m. Anne
Jensen.
Slange, Thomas August Madsen, * 17.
8.1833 i Brande, Them sogn, +5.12.1904
i Kolding. S.a. husmand og skrædder
Mads Johansen Slange og Johanne Ca
thrine Koberg. G. m. Kirstine Sørensen.
Etabl. som urmager i Brædstrup 16.5.
1859. Flyttede senere til Kolding.
Slange, Mads Johannes, * 9.2.1866 i
Brædstrup, Ring sogn. S.a. foregående.
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Urskive fra Tolstrup standure. Spandrillerne
i hjørnerne forestiller de fire årstider.

G. 31.1.1891 m. Regine Hansen. Lærling
1880, svend 1883. Etabl. som urmager i
Kolding 5.10.1889. Standur af M. J. Slan
ge, Kolding, i privat eje i Højbjerg v. År
hus.
Springborg, Niels Peter, * 18.4.1810 i
Vor Frue sogn, Ålborg, +10.9.1884 i
Hammel. S.a. møller Lars Christian
Springborg og Gjertrud Fomsgaard. G. m.
Hedewig Jensine Benedicte Schiøtt. Ur
mager og indsidder i Hammel.
Stougaard, Jørgen Christian Vilhelm,
*14.1.1842 i Århus, +9.3.1909 i Ham
mel. S.a. skomagermester Niels Stougaard
og Johanne Overlade. G. m. Marie Kir
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stine Thisted. Urmager i Hammel. Søn
nen Aage Stougaard, *2.6.1878, +31.12.
1945, fortsatte forretningen. Sønnesøn
nen Georg Vilhelm Stougaard, * 26.10.
1912, +17.3.1945 i Ryvangen i Hellerup,
overtog forretn. efter sin fader. Han del
tog i frihedskampen og blev henrettet af
tyskerne. (Se »Faldne i Danmarks Fri
hedskamp 1940-45,1970, s. 414).
Sørensen, Christen, * 1821. G. m. Ka
ren Pedersdatter fra Ikast. Urmager i Hylke ved ft. 1845 og 1860.
Sørensen, Niels Christian, * 31.7.1823
i Skive. S.a. gartner Søren Christensen og
Ane Dorthea Pedersdatter. Urmager og
husmand i Tørring.
Sørensen, Rasmus, * 30.12.1851 i Thyrsted, +14.9.1920 i Horsens. S.a. tømrer
Søren Rasmussen og Maren Jørgensen.
G. m. Caroline Kathrine Laursen. Urma
ger i Horsens, Åboulevard 40.
Sørensen, Søren Jensen, * 23.2.1867 i
Jaungyde. G. i Århus 1.11.1889 m. Chri
stine Sørensen. Urmager i Låsby.
Thomassen, Mads, data ukendt. Kc.
som urmager i Tvingstrup 20.11.1856.
Tolstrup, Karl, *28.7.1878 i Ikast,
+ 22.4.1952 i Bryrup. S.a. gdr. Johan Tol
strup og Birgitte Sørensen. Lært hos Ka
strup i Silkeborg 1892-96, har arbejdet
som svend hos M. Pedersen i Lemvig
samt forsk, steder i Tyskland og Schweiz.
Etabl. som urmager i Bryrup 1899. Fa
brikeret ure siden 1936. Lavede selv en
kombineret skære- og vælsemaskine i
1934. Fremstillede konsol- og salonure,
eksporterede urene til bl.a. USA, Hono
lulu på Hawaii-øerne, Indien og Japan.
Fremstillede tårn-, stadion- og udhængs
ure samt standure. I en årrække arbej-

lige tillidshverv, samtidig med at han
også virkede som fotograf, elektriker og
cykelhandler. Sønnen Niels Tolstrup,
* 1915, blev udlært 1938. Han har siden
arbejdet i faderens virksomhed og over
tog denne 1.1.1950. Også han er specia
list i at reparere gamle ure.

Noter og Kildehenvisninger
1. Ved det tidligere Skanderborg amt forstås her
det område, som kaldtes således, før amts
kommunalreformen gennemførtes i 1970,
altså Gjern, Hjelmslev, Nim, Tyrsting, Voer
og Vrads herreder samt købstænderne Hor
sens, Silkeborg og Skanderborg.
2. Evald Tang Kristensen: »Gamle Folks For
tællinger om det jydske Almueliv«, bd. III,
13 nr. 24, 96 nr. 337, 98 nr. 349.
3. A. J. Gejlager: »Nord for Horsens Fjord«,
1946, s. 30.

4. Sv. Aa. Bay: »Horsens gennem Tiderne«,
1953.
5. »Arbog for Arhus Stift«, 1933, s. 62.
6. Mirjam Gelfer-Jørgensen:
håndværk«, 1973, s. 60.

»Dansk Kunst

7. »Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Mid
delalder«: Ure.

Model af standur, som er fremstillet af Tolstrup
i Bryrup siden 1938.

dede der 7 mand i virksomheden med at
fremstille stueure, men da man senere
kom til at mærke konkurrencen især fra
de tyske fabrikker, optog man i stedet for
arbejdet med at reparere gamle standure,
især engelske. Karl Tolstrup fik i 1936
diplom og stipendium for et stueursværk.
Foruden at være urmager virkede han
som sognefoged i 24 år og havde forskel

8. Poul Jørgensen: »Skanderborg Slotskirke«,
1972. »Kancelliets Brevbøger« 1551-1643.
9. »Østjysk Hjemstavn«, 1957 s. 11-26, 1958
s. 53 og 1959 s. 81-87.

10. »Sophie Brahes Regnskabsbøger 1627-40« v.
Henning Paulsen, 1955, s. 58.
11. Valdemar Andersen: »Hald Hovedgård
1435-1975«, 1977, s. 164.
12. Edvard Egebjerg i »Samlinger til jydsk Hi
storie og Topografi« 4. række 3. bd. s. 159.
13. H. von Essen: »Historiske Notitser om Hor
sens«, 1866, s. 14.

14. »Nationalmuseets Arbejdsmark«, 1975,
s. 160-171.
15. Som note nr. 3, s. 72.
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Ved udarbejdelsen af navnelisten er foruden
kirkebøger og folketællinger, borgerskabsbøger,
næringstilladelser fra Skanderborg amt benyttet
Horsens Veiviser og Adresselister fra årene 1832,
1854 og 1860, »Dansk Tidsskrift for Uhrmagere«
årg. 1900-1915, »Dansk Urmager-Tidende«
1916-70, »Dansk Haandværker-Stat«, 1933, S.
Schiønning (red.) »Jydske Byer og deres Mænd«,
1916-18, Bering Liisberg: »Urmagere og Ure i
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Danmark«, 1908, G. H. Baillie: »Watchmakers
and Clockmakers of the World«, London 1947,
og D. Yde-Andersen: »Bornholmere og andre
gamle ure«, 2. udg., 1968.

Jeg retter en tak til landsarkivet i Viborg, El
len Rix, Horsens Bibliotek og til personer i am
tet, som har besvaret mine spørgsmål, samt til
Horsens Folkeblad for fotografisk bistand.

Omkring oprettelsen af
»Den historisk-antikvariske samling

i Aarhus« 1861
Af Birgitte Kjær

Hensigten med dette arbejde er at belyse
den ældste århusianske museumshistorie,
- at følge den fra de første private små
samlinger i forrige århundredes begyn
delse, over den offentligt tilgængelige,
men stadig private, store samling »Den
historisk-antikvariske Samling i Aarhus«
og dens oprettelse omkring midten af år
hundredet, frem til dennes officielle aner
kendelse i sidste halvdel af århundredet.
I. Inspirationen fra København
For at forklare de vanskeligheder, der var
forbundet med i det hele taget at oprette
museer i provinsen i forrige århundrede,
må der først gøres rede for museumsfor
holdene i København; disse var af afgø
rende betydning for de kulturhistoriske
museer, der omkring århundredets midte
opstod i flere af landets stiftsbyer, både
hvad angår indhold og struktur.
Omkring midten af 1800-tallet eksiste
rede der ikke mange kulturhistoriske sam
linger i Danmark, og landets museale
tyngdepunkt lå så afgjort i København.
Her var der i 1807 blevet oprettet en
»Kgl. Commission til Oldsagers Opbeva

ring«, og af denne kommissions samlin
ger og det gamle, kongelige kunstkammer
udviklede der sig op imod 1850'erne et
helt lille museumsimperium af forskellig
artede, kulturhistoriske samlinger, alle
samlet under Christian Jürgensen Thom
sens ledelse1.
Den nævnte »Kgl. Commission til Old
sagers Opbevaring« oprettedes i 1807
dels under påvirkning af udenlandske be
stræbelser for at bevare mindesmærker og
oldsager, dels ud fra ønsket om at finde
oplysninger om tiderne forud for den
historiske tid2. Der indgik en del sager til
Commissionens samling, der opbevare
des i tilknytning til Universitetsbibliote
ket, men den blev imidlertid hverken ord
net eller passet synderligt. Først da Chr.
J. Thomsen i 1816 blev Commissionens
sekretær, ordnedes samlingen systematisk
og metodisk; muligvis overførte Thomsen
det systematiske arbejde, han havde væn
net sig til under arbejde med sin private
møntsamling, til oldsagerne, hvorfor det
faldt ham lettere end andre at inddele
dem i logiske og systematiske grupper3.
Han skabte herved inddelingen af de ma
terielle levn fra oldtiden i tre tidsaldre:
stenalder, bronzealder og jernalder, og
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allerede i 1818 synes han at have haft sit
system udarbejdet og Commissionens
samling opstillet derefter; det er nemlig
påvist, at den samling, Oldsagscommissionen i 1818 stillede til rådighed for
Fyens Stifts Bibliotek, der på linje med
enkelte andre stiftsbiblioteker ønskede at
supplere deres oplysende virksomhed med
små oldsagssamlinger, allerede var ordnet
efter treperiodesystemet4.
Oldsagscommissionens samlinger vok
sede stærkt, og i 1832 overførtes de til
større lokaler på Christiansborg Slot; i
1842 blev samlingerne yderligere forøget
med dele af det i 1824 opløste, gamle
kunstkammer, hvoraf de genstande, der
hidrørte fra dansk oldtid og historisk tid
op til ca. 1660, blev overført til Oldsags
commissionens samling, mens der af an
dre dele oprettedes særskilte samlinger,
som Thomsen dog også blev leder af; af
disse samlinger var Etnografisk Samling
den vigtigste i denne forbindelse. Samlin
gernes fortsatte vækst gjorde snart også
lokalerne på Christiansborg Slot for små,
og i 1855 flyttedes de til Prinsens Palais,
hvor de i dag udgør grundstammen i Na
tionalmuseets to første afdelinger. Et
hovedprincip for Thomsen var, at sam
lingerne skulle være offentligt og gratis
tilgængelige mindst én gang om ugen,
og på »Det kgl. Museum for de nordiske
Oldsager« (eller »Oldnordisk Museum«,
som det hed i daglig tale), navnet på de
danske samlinger fra oldtid og middel
alder, var han så vidt muligt helst selv
til stede for at vejlede publikum gennem
udstillingen5.
Hånd i hånd med bestræbelserne for at
bevare landets oldsager og formidle ti
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dens viden om fortiden til publikum ar
bejdede man på at søge de jordfaste min
desmærker fredet. I 1847 oprettedes, spe
cielt til J. J. A. Worsaae6, en stilling som
organisator af fredningsbestræbelserne
ved etableringen af »Kommissionen til de
antikvariske Mindesmærkers Bevaring«
(senere: »Direktionen til de antikvariske
Mindesmærkers Bevaring«, for hvilken
Worsaae også var chef, dog i nært sam
arbejde med Thomsen).
Efter Thomsens død i 1865 overtog
Worsaae direktørembedet for Oldnordisk
Museum, men beholdt direktørembedet
for mindesmærkernes bevaring, og be
klædte således de to vigtigste antikvariske
stillinger i landet. Worsaaes direktørtid
strakte sig til hans død i 1885.
Vor viden om fortiden havde - for en
stor del takket være Thomsens og den
unge Worsaaes arbejder - netop i den
første halvdel af 1800-årene undergået
store ændringer. I tiden op til 1800-tallets
begyndelse er det vanskeligt at adskille
historie og arkæologi. Man kendte eller
brugte kun litterære overleveringer om
»historiske« begivenheder eller mytologi
ske skrifter, og de to fag arbejdede så
ledes med samme materiale, og blev der
for ikke erkendt som adskilte. Først da
Thomsen med sin systematisering af Old
sagscommissionens oldsagssamling skabte
erkendelsen for oldsagernes og monu
menternes egen værdi, kan man tale om
to særlige videnskaber, der arbejder med
hver sin metode. I 1700-årene havde man
skabt lærde (re)konstruktioner ud fra kil
der af ofte tvivlsom kildeværdi; ud fra
saga og mytologi antog man, at de heri
behandlede tider udgjorde menneskenes

Chr. J. Thomsen holder omvisning i Oldnordisk Museum. Tegning af Magnus Petersen 1846.
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ældste historie i Danmark, og da man
ikke kunne tænke sig noget bag om de
skriftlige kilder, anså man oldsagerne
som diffust hørende til denne ældste dan
ske historie, - eller man anså dem, hvad
der var lige så hyppigt, for naturproduk
ter, symboler eller lign. Med Thomsens
arbejde i 1800-tallets begyndelse, hvor
oldsagerne inddroges selvstændigt i forsk
ningen, rykkedes tiden for menneskenes
tilstedeværelse i Norden bag om den hi
storiske tid; denne måtte efterfølge en
oldtid, der kunne opdeles i de tre hinan
den efterfølgende perioder: sten-, bronzeog jernalder. Ved sammenligning med
primitive folks redskaber erkendte man
også efterhånden oldsagerne som redska
ber, smykker og lignende reelle gen
stande. Allerede omkring 1825 dristede
man sig til at sætte årstal på tiden forud
for historien, således at stenalderen
strakte sig fra ca. år 500 f.Kr. til ca. år 0,
bronzealderen derefter op til ca. år 500
e.Kr., efterfulgt af jernalderen fra ca. år
500 til år 1000 e.Kr., hvor den historiske
tid begyndte. Endelig polemiserede Worsaae i 1830'erne og 1840'erne med held
mod ældre historikeres trang til at kom
binere oldtidsmindesmærker med histo
risk kendte personer. I 1836 nedfældedes
det meste af den da indvundne viden i
sammenhængende, skriftlig form med
Thomsens »Ledetraad til nordisk Oldkyndighed«. Den senere forskning blev juste
ringer af de store landvindinger i 1800tallets første årtier, mest i form af mere
præcise dateringer af genstande og perio
der samt omfortolkninger af enkelte fund
grupper7.
I de sidste 20 år af Thomsens liv var
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J. J. A. Worsaae den, der mere og mere
tegnede sig som hans afløser ved sit ny
syn og hele arbejdsindsats. Hvor Thom
sen havde skabt det grundlag, uden hvil
ket intet af det efterfølgende arbejde var
muligt, blev Worsaae i høj grad den, der
foretog den uddybende bearbejdning og
de justeringer, den stadig forøgede viden
om oldtiden krævede, af Thomsens sy
stem. En betydelig nyvinding under Worsaaes auspicier blev påbegyndelsen af de
systematiske udgravninger, ikke blot min
dre undersøgelser, men også storstilede
udgravninger som den i Jelling i 18618
og de senere mosefundsgravninger 9; med
disse gravninger var det muligt for Wor
saae fra starten at have den fulde kontrol
over det materiale, hvorpå han senere
foretog sine vurderinger, og han var så
ledes ikke mere overladt til tilfældigt
indsamlede oplysninger om genstande og
fundforhold. Yderligere arbejdede han un
der sine udgravninger nært sammen med
naturvidenskabsfolk, idet det ofte kunne
være vanskeligt at afgøre, om monumen
ter og aflejringer var naturskabte eller
menneskeværk, - et samarbejde, hvis ind
lysende rigtighed har gjort det til en na
turlig del af den arkæologiske arbejds
proces siden. Med denne udvidede kontrol
over oldsagsmaterialet, Worsaae på denne
måde opnåde frem for Thomsen, blev han
i stand til at foretage adskillige under
inddelinger af Thomsens tre tidsaldre,
samt til at nyfortolke flere fundgrup
per100.
For tidens historikere var alle disse re
sultater ikke troværdige, eller de blev
i hvert fald ikke opfattet som udtryk for
seriøs videnskab; man vægrede sig længe

ved at acceptere, at der var perioder, om
hvilke oplysningerne i Saxo, Snorre, edda'erne og mytologien m.fl. ikke var
sandheden, og flere modarbejdede Wor
saae, da han i 1855 fik et docentur ved
Københavns Universitet.
Vi har nu fået præsenteret de to vig
tigste personer i den københavnske mu
seumsverden, dennes mangfoldighed af
flere indbyrdes uafhængige, men dog
samarbejdende samlinger, samt hvor langt
vor viden om fortiden var nået ca. 1850.
På denne baggrund falder oprettelsen af
kulturhistoriske museer i provinsens
stiftsbyer i årene omkring 1860 som en
naturlig forlængelse af arbejdet i Køben
havn. Man ønskede der, på lignende måde
som i København, at sikre oldsager og
mindesmærker fra undergang, man øn
skede at videregive den ny viden om en
dansk historie ældre end historisk tid til
bredere lag af befolkningen, man ønskede
at give lige så gode sammenligningsmu
ligheder som på det store Oldnordiske
Museum og etablerede etnografiske og
numismatiske samlinger, man foretog en
kelte, mindre udgravninger for at sikre
oplysninger, der ellers var gået tabt o.s.v.
Kort sagt, man prøvede i det hele at lægge
sig så tæt op ad det københavnske mu
seum som muligt; kun hvor det gjaldt
den videnskabelige bearbejdelse af mate
rialet, kunne provinssamlingerne ikke
følge trop, for de mennesker, der stod for
arbejdet i provinsen, måtte gøre det i de
res fritid, og havde derfor ikke den tid,
de professionelle museumsfolk havde i
København. Der oprettedes i årene om
kring 1860 fem kulturhistoriske stiftsby
museer af det københavnske tilsnit - mi

niudgaver af Oldnordisk Museum: i Ribe
1855, i Odense 1860, i Arhus og Viborg
i 1861 og i Alborg i 1863. Et af de mest
interessante er i denne sammenhæng mu
seet i Arhus, fordi det på mange væsent
lige punkter kom til at formulere de ar
bejdsforhold, hvorunder samarbejdet med
Oldnordisk Museum i København kom til
at fungere, - samt på mange andre punk
ter er typisk for de øvrige fire museer og
deres arbejde i museernes første år. Det
århusianske museum kan derfor stå som
en slags fællesnævner for det bedste i
denne gruppe af provinsmuseer10b.

II. Hvad der var at bygge på i Århus11
Omkring år 1800 var det mode blandt
velhavere at anlægge privatsamlinger om
handlende næsten alle emner, spændende
over malerier, naturhistoriske genstande,
mønter, oldsager, antikviteter m.m., undertiden mere specialiseret, så man kun
samlede på én eller enkelte af grupperne,
undertiden rummende lidt af alle slags
kuriositeter. Sådanne samlinger træffes
også i Arhus12. Af blandet indhold
var biskop Andreas Birchs samling, der
bl.a. bestod af bøger, mønter, oldsager,
genstande fra historisk tid samt en sam
ling mineraler. Oberst Julius HøeghGuldberg havde til gengæld en speciali
seret samling af oldsager, endda kun om
fattende genstande, han selv havde ud
gravet13. De to samlinger må have haft
nogen værdi for samtiden; det ses af, at
de står opført i en rejsefører fra 1824,
hvorfor de også må have været delvis of
fentligt tilgængelige14. Begge de to sam
linger kom til at spille en rolle i det langt
senere oprettede historisk-antikvariske
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museum15. Efter Andreas Birchs død holdt
man i 1830 auktion over hans bo, og
Stiftsbiblioteket i Århus erhvervede flere
genstande fra hans samlinger, måske
også nogle af hans oldsager16, for i 1837
ved vi, at biblioteket havde en samling på
ca. 100 genstande; denne samling tages
nemlig da som et væsentligt argument
for, at man netop i Århus skulle oprette
et »Museum for nordiske Oldsager i Nør
rejylland«17. Dette er i sig selv en me
get spændende sag, for det er den over
hovedet første (erkendte) plan, vi har om
et museum uden for København med ind
hold af tilsnit som Oldnordisk Museum.
Forslaget fremsættes af en anonym »Antiquarius« i Kjøbenhavnsposten i året
1837 og vidner om et godt kendskab til
de lokale Århus-forhold, samlingerne og
samlerne i byen; men samtidig vidner
artiklen også om intimt kendskab til den
måde, hvorpå Thomsen betragtede forhol
det mellem Oldnordisk Museum og even
tuelle, kommende provinssamlinger. Tids
punktet 1837 er interessant; året før hav
de Chr. J. Thomsen udgivet sin »Ledetraad
til nordisk Oldkyndighed«, den første
samlede, populære fremstilling af Dan
marks oldtid, og dens fremkomst kan
have sat tanker i gang om, at det beva
rende og formidlende arbejde, der foregik
på Oldnordisk Museum, også burde kom
me provinsens oldsager og publikum til
gode ved museumsoprettelser dér.
Sagen blev imidlertid ikke på dette tids
punkt til noget; lignende planer om at
oprettet et museum i Odense i bl.a. 184118
og i Ålborg i 184419 ses også at falde til
jorden. Hvorfor disse tidlige planer om
provinsmuseumsoprettelser faldt til jor
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den, og hvorfor de første endelige opret
telser faldt nogenlunde samlet omkring
1860, kan have flere grunde. Der kræve
des flere ting, for at forholdene var gun
stige, f.eks. en vis velstand i borgerska
bet, og den synes først at være til stede
i rigeligt mål efter midten af århundredet
med den store økonomiske fremgang for
landbruget, dettes gunstige afsmitning på
byerhvervene, samt med den begyndende
industrialisering i byerne. Yderligere sy
nes tiden i enevældens sidste år ikke mo
den for planer om en decentralisering af
de institutioner, der pr. tradition lå i Kø
benhavn. Endelig slog den nationalroman
tiske bølge, som igangsætter af latente
nationalromantiske kræfter, først for al
vor igennem i mellemkrigsårene, hvilket
bl.a. affødte en langt bredere interesse for
alt dansk og for dansk historie end tid
ligere.
Mens der således skulle gå mange år,
før planerne om en historisk samling i
Århus realiseredes, ser det ud til, at pla
nerne med mellemrum dukkede op igen.
Da den nyoprettede »Historisk-antikvariske Samling« i 1861 var en realitet, skri
ver en anonym forfatter i Aarhuus Stifts
Tidende 8/2 1861 (pseudonym: »Risum
i øvrigt hvad den positive Kjærne i den
angaaer, for flere Aar tilbage have været
nærede af Mænd her i Byen...«, hvilket
viser, at der også efter 1837 må have væ
ret planer om en museumsoprettelse, den
negang udgående fra Århus selv, og ikke
fra København, som det efter al sandsyn
lighed er tilfældet med planen i 1837.
Var der således ikke mulighed for på
et rigtigt museum at se brudstykker af
Danmarks fortid udstillet, var der dog

stadig de private samlinger som HøeghGuldbergs og Stiftsbibliotekets. Men også
på en anden måde var der en lille offent
lig samling, idet Aarhus Katedralskole
var i besiddelse af »De naturhistoriske
Samlinger«, om hvilken vi ved, at den i
1858 var blevet ny ordnet og ville være
tilgængelig til bestemte tider, hvor sko
lens naturhistorielærer, adjunkt Edvard
Erslev ville forevise den20. Skolens sam
linger var i 1858 blevet forøget med en
samling nordiske oldsager, skænket af fa
brikant E. Mehl21, hvoraf især fremhæve
des »38 Stk. Bronzesager og 66 Steenredskaber«22.
Det er første gang, vi møder Edvard
Erslev23 som den, der med frisk initiativ
formidler ellers utilgængelig viden om
landets fortid til bredere lag i befolknin
gen, - og det bliver ikke sidste gang. For
i årene der fulgte, blev det ham, der med
sit initiativ og sin oprigtige interesse kom
til at tegne »Den historisk-antikvariske
Samling«s arbejde, både over for amatø
rer og publikum i Arhus, og over for de
professionelle museumsfolk i København.
I tiden op mod 1861 var der i Århus
altså følgende historisk orienterede sam
linger:
1. Julius Høegh-Guldbergs private old
sagssamling;
2. en samling, der fra gammel tid tilhørte
Stiftsbiblioteket; denne sidste synes
imidlertid at være blevet deponeret i
3. Katedralskolen sammen med dennes
øvrige samlinger24.
4. Yderligere var der privat hos den tid
ligere nævnte fabrikant E. Mehl en stor
møntsamling25.

Alle de her nævnte samlinger blev senere
af stor betydning for »Den historisk-antikvariske Samling« og dens succes straks
ved starten. Der er ikke fundet oplysnin
ger om andre, større samlinger i byen, og ingen tilsvarende synes i hvert fald at
få betydning for museet og dets heldige
start.
III. Hvordan stillede man sig
i København
Når man betænker, at der havde været et
par tilløb til museumsoprettelser i Arhus,
som imidlertid ikke blev til noget, kan
man spørge om, hvorfor der så blevet
noget af planen, da den fremstod i 186061. Ud over de i forrige kapitel nævnte
grunde er det af betydning, at man på
det tidspunkt havde »manden«, der kunne
og ville realisere planerne, nemlig Erslev,
hvilket de næste kapitler tydeligt vil vise.
Men også en anden ting var vigtig, nem
lig en kontakt med Oldnordisk Museum
i København; uden aktiv vejledning der
fra i form af råd og genstande, - samt
den moralske styrke, der over for publi
kum i Århus lå i at kunne fremstille sig
som et foretagende, det populære og vel
anskrevne Oldnordiske Museum så på
med velvilje - havde opbakningen i byen
nok ikke været så stor.
Og hvordan havde man så fået etable
ret denne nødvendige kontakt? Ja, herom
er materialet ikke særligt oplysende, men
vi kan dog sez at i hvert fald tre af de
personer, vi senere møder i museumsforDanmarks fortid udstillet, var der dog
eningen ved dens start, havde kontakter
til Chr. J. Thomsen og hans miljø i Kø
benhavn. Det er stiftamtmand T. C. Dahl26,
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fabrikant E. Mehl og, selvfølgelig Edvard
Erslev. Dahls forbindelser til Oldnordisk
Museum er ikke så spændende som de an
dres, idet de for en stor del er udsprunget
af hans pligter som amtmand, der bl.a.
indebar indberetninger til Oldnordisk
Museum af fund, der var tilgået ham som
amtmand, samt forhandlingerne om ud
betaling af en eventuel dusør til finderen.
At han dog også har haft en ægte histo
risk interesse, ses af, at han i 1853 som
privatmand har sendt afbildninger af de
første runesten fra Arhus til C. C. Rafn,
sekretær for det fornemme københavnske
Oldskriftselskab. Senere beder Rafn amt
mand Dahl foretage efterundersøgelser på
runestenenes plads samt undersøge fund
omstændighederne i det hele taget27.
Om fabrikant Mehl ved vi kun, at han
har været i kontakt med Thomsen, idet
Erslev i 1859 kan skrive til Thomsen, at
han »fra Fabrikant Mehl har i Kommis
sion at udtrykke for Dem hans Tilfreds
hed med det Tilsendte«; hvad sagen har
drejet sig om afsløres ikke28. Det ses, at
det så at sige er Erslev, der står som mel
lemmand og formidler af kontakten, og
det er da også af brevsamlingerne klart,
at det er ham, der har de fleste relationer
til Oldnordisk Museum. Disse kontakter,
der synes knyttet i Erslevs studietid i Kø
benhavn, omfatter både arkæologer, hi
storikere og naturvidenskabsmænd. Det
fremgår af ovennævnte brev, at Erslev
for sig selv har været i kontakt med
Thomsen om nogle runde sten med hul i,
som ikke kendtes i Oldnordisk Museums
samlinger, men som kendtes i tre eksem
plarer i Arhus, dels privat, dels i Kate
dralskolens samling; Erslev slutter brevet
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med at anbefale sig til Thomsens velvilje,
»hvorpaa jeg allerede har haft saa mange
Prøver«, - altså har forbindelsen været
etbleret gennem længere tid.
Også med Worsaae fra Direktionen for
de antikvariske Mindesmærkers Bevaring
har Erslev været i kontakt: om tilladelse
til at benytte nogle af Worsaaes viden
skabelige resultater i en populær fremstil
ling, Erslev ønskede at skrive; om en
figurs placering i en kirke i Arhus; om
Worsaae ville give ham oplysninger om
en speciel runeskrift fra Arhus; om for
slag til restaurering af klostret i Arhus
o.s.v. I sit sidste brev til Worsaae, inden
Århus-museet er en realitet, meddeler
Erslev også lidt om, hvilke fund fra Arhus-egnen han har oversendt til Oldnor
disk Museum, samt begynder at plan
lægge en eventuel rejse i egnen sammen
med Worsaae, der måske vil komme til
Arhus29.
Det ses altså, at Erslev har haft flere
og mangesidede forbindelser til det kø
benhavnske museumsmiljø, og der spores
velvilje og samarbejdsvilje fra Oldnor
disk Museums side over for denne begej
strede amatør i provinsen. Men kan vi
sige noget om, hvordan Oldnordisk Mu
seum ville stille sig, hvis amatørens ar
bejde pludselig blev overført til en insti
tution, der ville kunne stå som en kon
kurrent til det københavnske museum?
Selv om Oldnordisk Museum kun få
gange havde haft mulighed for at formu
lere sig vedrørende det problem, at der
opstod tilsvarende museer ude i landet,
havde Thomsen dog tænkt problemerne
igennem nogle gange i sin museale løbe
bane og havde retningslinjerne klare for

et fremtidigt samarbejde de to museums
former imellem; vi kan følge en udvik
ling hos ham, fra hans ungdoms ret nega
tive holdning til hans alderdom, hvor han
kom til at forholde sig ganske positivt
til sine »Børnebørn«, som han kaldte pro
vinsmuseerne.
Problemet med lokale samlinger i lan
dets provinsbyer opstod for Oldsagscommissionen allerede i 1818, da Stiftsbiblio
teket i Odense ansøgte om dubletter til
forøgelse af sin lille oldsagssamling. Com
missionen fandt det da på sin plads at
præcisere, at »man maatte ansee Samlin
gen i Kiøbenhavn som Hovedsamling, og
alle andre som Filial-Samlinger, som man
med Fornøyelse vilde understytte, men
som maatte tilholdes at give en Forklaring
over de Sager, de allerede havde, og aarlig
en Indberetning til denne Commission
over alle tilkomne Sager, paa det at hertil
maatte afleveres de Stykker, som maatte
være af Vigtighed for Commissionens
Samling«30. Man accepterede altså pro
vinssamlinger, men gav dem ikke megen
selvstændighed, og opfattede dem som
rene filialer af den københavnske sam
ling, en holdning, Oldsagscommissionen
senere på året fandt sig nødsaget til at
uddybe over for Fyens Stifts Bibliotek31.
Det er tydeligt, at det er Thomsen, der
har formuleret Oldsagscommissionens
holdning, og det er den holdning, vi til
stadighed træffer i årene op mod 1850,
hver gang det er nødvendigt for den kø
benhavnske samling at tage stilling til
samlinger eller planer om samlinger i pro
vinsen. Således er det tydeligt, at den
plan, vi fra Århus kender fra 1837 om
en museumssamlings oprettelse, er i fuld

overensstemmelse med Oldnordisk Muse
ums holdning, at det skulle være en filial
samling af denne.
En ændring af Oldnordisk Museums
gennem godt 30 år førte politik sker med
enevældens afskaffelse, - en vis decen
traliseringstendens spores; provinsforeta
gender behøver nu ikke mere kun at være
aflæggere af hovedstadsforetagender. I
1850 formulerer Worsaae sig over for
Thomsen om planerne om et »LocalMuseum« i Odense. Udskiftningen af det
hidtil brugte ord »Filial-Samling« med
»Local-Museum« er betegnende. Pla
nerne om sådanne lokalmuseer opfattes
nu som positive i den københavnske mu
seumsverden, og den praksis, man senere
havde over for provinsmuseumsselska
berne, at Oldnordisk Museum for afleve
ringer tilbød genstande i bytte, der ville
»være mere tjenlige for et Local-Muse
um«, ses allerede nu formuleret32.
Den holdning fra Oldnordisk Museums
side, der omkr.1860 mødte de mænd i pro
vinsen, der ville oprette en egen provins
samling, var således nu positiv, - man så
gerne, at der i provinserne arbejdedes for
redningen af genstande fra oldtid og hi
storisk tid, man så også gerne disse gen
stande udstillet, så interessen for dem
kunne stimuleres hos publikum, og op
lysning om Danmarks fortid videregives
til større dele af befolkningen, men - og
der er et kraftigt men, for »gamle Thom
sen« var ikke uden grund barn af ene
vælden - ethvert fund af nogen betyd
ning skulle afleveres til København, dog
mod at privatsamlingerne fik en slags er
statning i form af dubletter fra Oldnor
disk Museums righoldige lagre. Og netop
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om disse erstatningers kvalitet kom stri
den til at stå de følgende år; Thomsen
afgav gerne adskillige flintgenstande som
bytte, men det var genstande, provinssamlingerne havde til overflod af i for
vejen, - og det lod en mand som Erslev
sig ikke spise af med; han formulerede
krav om, at provinssamlingerne skulle
have dels en kopi af den genstand, de
afleverede, dels nogle anstændige gen
stande i bytte, som kunne supplere pro
vinssamlingerne og gøre dem mere oply
sende, - fik han ikke dette opfyldt, afle
verede han ikke til København! Det se
riøse arbejde, der præsteredes fra Århus
samlingens side, hovedsagelig takket væ
ret Erslev, kom for en stor del til at bane
vejen for en ændret praksis fra Thomsens
side til fordel for provinsmuseerne. Dette
Erslevs arbejde og Århus-samlingens før
ste år skal vi følge i de næste kapitler;
materialet hertil kan i det væsentligste
hentes i Erslevs breve til Oldnordisk Mu
seum, i bestyrelsesprotokollen, i notitser
i Aarhuus Stifts Tidende og i breve til
stiftamtmand Dahl33.

IV. »Den historisk-antikvariske Samling«
oprettes
I 1861, den 19. marts, blev planerne om
et særskilt historisk-antikvarisk museum
i Århus realiseret, men forberedelserne
havde været i gang fra efteråret 1860. Et
brev fra oktober I86034 synes at vise, at
der allerede på det tidspunkt havde eta
bleret sig en midlertidig bestyrelse, der
på forhånd hos Aarhus Kommunalbesty
relse sikrede selskabet brugen af et lokale
på Rådhuset. Og den 30/11 1860 ud
sendte man en indbydelse til at tegne sig
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som medlem af et museumsselskab; der
efter fulgte en offentlig indbydelse til et
møde 29/1 1861, for at indbyderne kunne
se, hvor mange der var alvorligt interes
serede35. Januar-indbydelsen blev ikke
alene aftrykt i avisen, men også sendt til
mange personer i byen og på landet; for
målet med selskabet forklaredes: man
skulle oprette en oldsagssamling, for der
ved at udbrede sansen for oldtidsstudiet,
samt redde mange »Stykker« fra om
smeltning og tilintetgørelse, - men da
den indbydende, foreløbige bestyrelse
anså oldtidsstudiet for nært sammenknyt
tet »med de senere Tiders Historie«, skulle
selskabets samling også omfatte disse;
endelig fastsloges det, at det var en
grundsætnnig for indbyderne, at Oldnor
disk Museum skulle have overdraget de
»Stykker«, som de måtte ønske, - men
imod vederlag til lokalsamlingen. På mø
det 29/1 1861 mødte der godt 80 perso
ner, - tilstrækkeligt til at selskabet kunne
oprettes. Der blev de næste uger arbejdet
på at udforme lovene, som vedtoges på
en generalforsamling 19/3 1861, hvor
ved selskabet konstituerede sig. Bestyrel
sen kom til at bestå af stiftamtmand T. C.
Dahl, formand, adjunkt Edvard Erslev,
sekretær, ritmester F. Frederiksen, kasse
rer36, samt baron Giildencrone37, konsul
J. M. Mørk38 og fabrikant E. Mehl. Lovene
blev vedtaget, overensstemmende med de
retningslinjer, indbyderne havde foreslået
i januar; yderligere besluttedes, at sam
lingen skulle forevises for publikum, og
at der skulle holdes foredrag, og igen un
derstregedes det, at man ville aflevere de
bedste genstande til Oldnordisk Museum,
- men mod vederlag. Det er værd at be

mærke, at man udtrykkelig anfører ønsket
om foredrag, og det ses da også, at der
i de år, selskabet arbejder flittigt, afholdes
flere vel besøgte møder, foredrag og fore
visninger af samlingen. Ideen med offent
lige foredrag, med adgang ikke blot for
museumsselskabets medlemmer, synes
ikke at være blevet taget op af andre af
de private museumsforeninger ved deres
oprettelse. Man vedtog navnet »Den historisk-antikvariske Samling i Aarhus« i daglig tale kaldet »Oldkamret«39.
V. Erslevs epoke
a. Bestyrelsens udadrettede arbejde
Selskabet lagde kraftigt ud: allerede i slut
ningen af marts søgte man (igen!) kom
munalbestyrelsen om at måtte opstille
samlingen i »Malerilokalet paa Raadstuen«, man annoncerede det første of
fentlige møde med foredrag og omvisning
for alle, samt skrev til kong Frederik VII,
for at bede ham blive selskabets protek
tor, hvilket han kort efter indvilgede i40;
endelig vedtog man fra oplandet at skaffe
selskabet korresponderende medlemmer,
der skulle holde øje med oldsagsfund i de
res distrikter41. Bestyrelsen formulerede
også et opråb til aviserne, hvori folk op
fordredes til at aflevere de oldsager de
havde eller måtte finde, til museet, lige
som bestyrelsen specielt henvendte sig til
gørtlere, guldsmede, kobbersmede og
marskandisere m.m., at de særligt skulle
have deres opmærksomhed henvendt på,
hvad de fik indleveret til omsmeltning42.
Dette opråb brugte bestyrelsen gennem
mange år for at påkalde sig folks op
mærksomhed, - og man kan i gavelister
ne i aviserne i de første år flere gange se

Edvard Erslev, 1824-1892. Litografi 1867 efter
fotografi.

netop gørtlere blandt bidragyderne. En
delig må det ikke overses, at bestyrelsen
reklamerede med, at museet betalte bi
dragyderne væsentlig bedre for oldsager,
end de omkringrejsende opkøbere gjorde.
På behændig vis lykkedes det selskabet
at undlade at nævne, at adskillige af de
genstande, de eftertragtede, var danefæ,
og som sådan afleveringspligtige til sta
ten.
Den 22. april 1861 fandt det første
offentlige møde sted, hvor Erslev talte om
selskabets hidtidige arbejde og forkla
rede om de indkomne gaver, og om den
samling, Katedralskolen havde stillet til
museets rådighed. Derefter talte han om
køkkenmødding-forskningen, som han
kendte godt; han havde nemlig selv tid
ligere bl.a. deltaget i køkkenmøddingundersøgelser sammen med Japetus Steen
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s trup43, og han kendte professor G. Forch
hammer44, der var medlem af køkkenmøddingkommissionen; konsul Mørk for
talte derefter om den nye runesten, der
var fundet i havnen af et andet af besty
relsens medlemmer, ritmester Frederiksen,
og talte i den anledning om runeforsk
ningen i almindelighed; endelig talte den
historisk interesserede kammerjunker
Wichfeld om Peder Vognsen og åbningen
af hans grav i Århus Domkirke45. - I maj
måned modtog selskabet oberst Julius
Høegh-Guldbergs før omtalte, videnska
beligt værdifulde oldsagssamling, og der
averteredes straks i avisen om forøgelsen
af samlingen46. - I august afholdt man
det andet offentlige møde, hvor de gaver,
selskabet havde fået, forevistes af Erslev,
der også foreviste hele oldtidsopstillingen;
derefter talte Frederiksen om middelalder
og nyere tid, og viste samlingerne fra
disse perioder frem47.
Så - i september 1861 - rejste Erslev
til udlandet, og som en sidste hilsen fra
ham står der i avisen for 6/10 endnu en
oversigt over samlingens tilvækst48; - og
så sker der absolut intet, før Erslev igen
er tilbage. Han er i marts 1862 i Køben
havn og tilsender Dahl et brev, hvori der
bl.a. står: »Som De nok kan begribe, har
jeg ogsaa tænkt paa den antikvariske
Samling, om hvilken jeg har hørt, at der
ikke siden September har staaet nogen
Avertissement i Aviserne. Jeg har skrevet
derom til Frederiksen - 2 Gange, - men
ikke faaet Svar........... Kan jeg ikke ved
at komme til Jylland i nogle Dage skaffe
Maskinen i (Drift?) igjen?« - Endnu i
juli er der ikke kommet videre gang i sa
gerne, og Erslev, der stadig er i Køben
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havn, må derfor skrive til selskabet
(Dahl): »Da jeg skal være i Aarhus d.
11.-12. Juli for at holde Afgangseksamen
............ er det mig af megen Vigtighed,
at der kunne blive et Bestyrelsesmøde i
»Oldkamret« en af de nævnte Dage, og
jeg er derfor saa fri at bede Dem arran
gere det fornødne.......... Det er nok, (saa
vidt?) jeg kan mærke........... (et?) Gode
for det nævnte »Oldkammer«, at jeg kom
mer tilbage«49. Dette er ikke det første
eksempel på museumsselskabets store af
hængighed af Erslevs person og hans do
minerende rolle, men et af de mere mar
kante eksempler på hans uundværlighed
og reelle enevælde. Bestyrelsesmødet af
holdtes da også, som Erslev ønskede det,
den 12. juli, og straks den 16. juli ses
der et synligt resultat i form af en til
vækstliste i avisen50, - og efter Erslevs
hjemkomst ved skoleårets begyndelse kom
der igen gang i selskabets arbejde.
I september 1862 købte man Mehls
store møntsamling, og i november af
holdtes det tredje offentlige møde, hvor
Erslev blandt andet holdt foredrag om
»Vaabnenes Historie«, sandsynligvis i for
bindelse med nogle våben, samlingen hav
de modtaget fra Københavns Arsenal51.
Man fortsatte annonceringen af gaver i
aviserne, således af Mehls møntsamling52.
I maj 1863 erindrer Erslev J. J. A. Wor
saae om et (åbenbart gammelt - og, så
vidt det kan ses, aldrig senere opfyldt)
løfte om at holde foredrag i »Oldkam
ret«, og lokker med, at Dahl har lovet
samtidig at ville arrangere en udgravning
til Worsaaes ære; den forgæves brevveks
ling mellem Erslev og Worsaae og mel
lems Erslev og Dahl om dette foredrag

kan følges gennem nogle måneder53.
I august 1863 var Erslev igen i Køben
havn, og har, da han dér i anden forbin
delse var i kontakt med Worsaae, igen
prøvet at få ham til at holde foredrag,
når han kom til Århus, - hvilket skulle
ske nogle dage senere54. Men heller ikke
denne gang synes det at være lykkedes.
Det fremgår af korrespondancen, at Ers
lev havde arbejdet hårdt for at få Worsaae
overtalt; at få denne fremtrædende ar
kæolog til at tale offentligt i Oldkamret,
syntes Erslev, ville have givet hans og
bestyrelsens arbejde dér ligesom en slags
»højere Indvielse«.
En udførlig korrespondance mellem Ers
lev og direktøren for Oldnordisk Museum,
Chr. J. Thomsen, hvoraf dele skal omtales
nedenfor, løber gennem alle årene og vid
ner om nære arbejdsmæssige og person
lige forbindelser mellem de to55. I 1863
vides det, at Thomsen har gjort en rejse
i Jylland og Slesvig, men det ser ikke ud
til, at han har besøgt museet i Århus, »mit Barnebarn« - som han ofte venligt
benævner Århus-samlingen56.
Krigen i 1864 satte en stopper for
næsten al aktivitet, og de af bestyrelsens
breve, - og i denne forbindelse især Erslevs breve - der kan følges i denne tid,
indeholder næsten intet om museet, kun
om krigsbegivenheder og politik.
Efter krigen er museumsselskabet i 1865
så småt ved at komme i gang igen; man
holdt endnu et offentligt møde, hvor Ers
lev talte om Århus i middelalderen, og
pastor Vahl58 om lappernes udbredelse;
denne aktivitet fremgår overhovedet ikke
af bestyrelsesprotokollen, men der siges
i avisen, at der var mødt en talrig skare

tilhørere59. I 1865 var Worsaae i Århus
og besøgte Erslev i samlingen, og i et brev
til Dahl refererer Erslev Worsaaes besøg;
samtidig opfordrer han Dahl til at samle
materiale til et foredrag i selskabet60. Det
vigtige i denne forbindelse er, at Worsaae
går direkte til Erslev, ikke til Dahl, der
dog var formand.
Da Worsaae - efter Thomsens død i
1865 - i 1866 er blevet direktør for Old
nordisk Museum, er Erslev sporadisk i for
bindelse med ham på museets vegne, og
fortæller om planerne for en ny museums
bygning, fælles for alle de århusianske
samlinger. Fundet af en ny runesten i
1866 afføder også nogen aktivitet61.
Havde man under krigen og i tiden ef
ter arbejdet meget stilfærdigt i museums
selskabet, indtræffer efter 1866 en virke
lig stilstandsperiode, idet selv Erslev fal
der fra. Til det i 1866 nystartede tidsskrift
»Samlinger til jydsk Historie og Topo
grafi« lover han at skrive om Den historisk-antikvariske Samling (i sammen
hæng med beretninger fra de øvrige mu
seumsselskaber i Jylland), men hans arti
kel kommer aldrig, og fra udgangen af
1866 og til op i 1869 er der virkelig dødt
om samlingen. I 1869 flytter Erslev til
København, og dét får den resterende be
styrelse til at vågne: selskab og bestyrelse
reorganiseres, og man prøver at få styr på
regnskabet, der siden Frederiksens dage
(og han forlod byen i 1863!) havde været
i forfald.
b. Samlingens vækst
At bestyrelsens udadrettede arbejde gav
resultat, kan aflæses af museets hastige
vækst i de første år. Man formåede at
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vække og fastholde en interesse, der gav
sig synlige udtryk i form af gaver til
museet og stort fremmøde ved offentlige
foredrag og forevisninger.
I de første år udsendte Oldkamret som
nævnt regelmæssigt oversigter over sam
lingens tilvækst i aviserne, og det frem
går, at der ud over oldsager indkom en
del genstande fra middelalder og historisk
tid. Allerede i maj 1861 var samlingen
blevet så etableret, at Erslev kunne skrive
til Thomsen: »Allerede fra Først af har
jeg, som det sig hør og bør, ført en nøiagtig Protokol over Tilvæksten, og jeg
haaber, at vor Nyopstilling o.s.v. skal
blive et Mønster for lignende Samlinger.
Jeg har jo lært af de første Museumsop
stillere i Europa, Konferentsraad Thomsen
og Prof. Steenstrup! Vi have stor Glæde
af vor Samling. Hver Dag kommer der
nye Ting, og Folks interesse er i Tilta
gende«. Og i juni skriver han igen til
Thomsen: »Vor Samling voxer forresten
bestandig...«62. Ifølge en avisnotits om
samlingen fremgår det, at den i juni alle
rede ejede 550 genstande, og i september
750 stk. Der indkom oldsager, selvfølge
lig, men også en del nyere tids genstande,
og noget kirkeinventar fra private. I okto
ber 1861 var samlingen oppe på over 800
numre, og i juni 1862 på 960 stk.63. Ud
over dette havde man møntsamlingen,
som i januar 1863 talte 12-1300 mønter,
hvoraf ca. 200 var danske sølvmønter64.
Man gik her meget grundigt til værks,
lod alle mønter identificere og bad på
Oldnordisk Museum om at måtte låne bø
ger (»Det danske Møntværk«) derom:
»... vi komme til det Resultat, at vi ikke
kunne gjøre meget uden dette Værk. De
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maa derfor endelig vise os Fattige...........
den Venlighed at overlade os dette Værk,
da vi ellers lige saa godt kunne lukke
vores Møntbutik«65. Endelig må det frem
hæves, at Frederik VII tog sig sit hverv
som selskabets protektor så alvorligt, at
han i foråret 1863 forærede samlingen en
lur-kopi i fuld størrelse66. At lur-kopien
var en fornem gave ses af, at Frederik VII
brugte en tilsvarende gave til den franske
kejser Napoleon III for at få denne så
venligt stemt for sig, at grevinde Danner
ville blive inviteret til kejserinde Eugenie's
saloner og derved få det stempel, der ville
have gjort hende acceptabel ved Europas
fyrstehoffer67.
Arhus-samlingen voksede støt op til
1865, hvor Dahl på det første offentlige
møde efter krigen kunne sige, at samlin
gen var en af de største i landet68, - og
i 1866 erindrer Erslev med stolthed Dahl
om, at samlingen ejer fire runesten69; det
har - ud over Oldnordisk Museum - sik
kert ikke andre samlinger kunnet præ
stere.
Derefter går samlingen ind i en dvale
tilstand, hvilket havde »den mindre hel
dige Virkning, at den betydelige For
øgelse, som man ved at holde Publikums
Interesse vaagen, havde seet sig i Stand
til at give Samlingen, i (denne Tid) bety
delig tog af og indskrænkede sig til nogle
hundrede Stykker for flere Aar«70.
I 1870 er samlingen, efter reorganise
ringen året før, ved at komme i gang igen,
har nu 1274 numre og »flere Tusinde
Mønter«, og i 1871 var den oppe på ca.
1500 genstande, der fordelte sig således:
850 fra stenalder, 300 fra bronzealder, 100
fra jernalder, 200 fra middelalder og ny-

ere tid og 2.200 mønter, - og i 1873 en
delig 1.600 numre71. Den almindelige ud
vikling med store mængder oldsager,
hvoriblandt stenalder dominerer kraftigt
i forhold til genstande fra historisk tid,
er tydelig.
c. Samarbejdet med Oldnordisk Museum
For at få sine højtflyvende intentioner
med Den historisk-antikvariske Samling
opfyldt, måtte Erslev ofte hente hjælp
udefra ved indkøb og lån, oftest fra de
københavnske samlinger og her først og
fremmest fra Oldnordisk Museum. Til be
lysning af hensigterne med samlingen og
dens indhold tjener især en korrespon
dance mellem adjunkt Erslev og Chr. J.
Thomsen.
Et brev fra Erslev til Thomsen fra 1863
illustrerer Erslevs pædagogiske ideer ved
komparative studier. Erslev beder om, til
lån fra Oldnordisk Museum, at få »... ethnografiske Sager. Dette sidste Ønske er
os, saavidt jeg kan skjønne, af stor Vig
tighed; thi Folk glæder sig over, hvad vi
betragter som sammenlignende Ting. Vi
have 1) en nyzealandsk (Marry?), 2) en
Bronceøxe fra Sandwichøerne, 3) en Ræk
ke ........... fra Ma........ 4) en Række Sager
fra Amiens og Abbeville, 5) en skjæftet
Steenøxe fra Venskabsøerne, 6) en Række
Steensager fra nordamerikanske Grave, 7)
nogle enkelte Ting fra grønlandske Huusruiner«72. Det er interessant, at han vir
kelig har haft disse tanker om at illustrere
oldsagerne ved etnografiske paralleller,
men det må i denne forbindelse ikke glem
mes, at han er geografilærer; det er et
syn på museernes arbejdsform, der endnu
i dag ville blive betragtet som gavnligt.

Acheul-håndkiler fra de franske palæolitikumbopladser ved Amiens og Abbeville. Museums
nummer 476-77 og 479-80, Forhistorisk Mu
seum, Moesgård. Foto P. Dehlholm.

Men at samlingen rummer genstande fra
Amiens og Abbeville i Frankrig er bemær
kelsesværdigt, idet det er de dengang gan
ske nyopdagede franske palæolitikumpladser, hvis genstandsmateriale rykkede
menneskets alder tilbage til en dengang
ganske uoverskuelig fjern fortid; det er
meget spændende, at samlingen har kun
net vise disse epokegørende fund, at Ers
lev (for det kan ikke være andre) har
fulgt så meget med i forskningen, at han
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var bekendt med disse fund, og at han
har kunnet skaffe dem til Arhus-samlingen.
Samlingen har, som vi har set, yder
ligere bestræbt sig på at indeholde møn
ter; og endelig ordnede Erslev i 1862, at
et større antal ældre våben fra Køben
havns Arsenal udlåntes til samlingen til
lige med harnisker m.m.73.
Med disse intentioner: oldsagssamling
(dansk og komparativ), historisk samling,
møntsamling og etnografisk afdeling er
det klart, at det er Thomsens museums
imperium i København, Erslev har villet
efterligne i Jylland. Arhus-samlingen
skulle i en mini-udgave give det århusian
ske publikum mulighed for at få den
samme pædagogiske dækning af landets
materielle fortid, som det københavnske
publikum havde. Den eneste anden pro
vinssamling, der også omfattede flere af
de københavnske samlinger, var Odense,
hvor den etnografiske samling dog erstat
tedes af en naturhistorisk samling. For
søgene på at blive små udgaver af Thom
sens museums-imperium ses dog også
gjort på andre provinssamlinger, men med
mindre held.
Som vi har set flere gange, var det Ers
levs person, der prægede samlingens virk
somhed og forhold til Oldnordisk Mu
seum, og tydeligvis hans opfattelse, der
blev samlingens politik, sådan som vi i de
første fem år kan følge den i Erslevs breve
til Thomsen. Selv om Erslev redebont er
kendte, at videnskabeligt værdifulde fund
skulle til København, og til trods for hans
veneration og venskab med »gamle Thom
sen«, førte Erslev en selvstændighedspolitik over for Oldnordisk Museum og »talte
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Roma midt imod«» »jm ingen anden provinsmuseumsn'_d. JL Erslev erkendte altså,
at han ville aflevere de vigtige stykker ti!
Oldnordisk Museum, - men han ville
have erstatning for de afgivne sager ti1
sit museum! Allerede i maj 1861 skriver
han således til Thomsen: »Det bliver vist
nok en Nødvendighed for Det kongelige
Museum at skaffe sig Byttegjenstande
som kunne passe til de Smaasamlinger,
som efterhaanden opstaae i Landet
(Odense, Aarhus, Ribe, maaske Viborg);
det kgl. Museum bør efter min ringe Me
ning have alle Originaler, som due No
get, selv om det har flere Exemplare* i
Forveien, og Smaasamlingerne bør kun
faae Kopier; men dette Sidste kunne vi
jo ikke engang faae efter Deres sidste
ærede Oplysninger. Hvad nu den aktuelle
Broncekrone angaaer, da mener jeg, at
(vor Samling? ...) bør have 1) en Afstøbnig af et Exemplar, svarende til samme
Fund (Altsaa efter et af det kongelige
Museums eller efter vort Exemplar) og 2)
en Afstøbning af Guldskaalen No 280 i
Worsaaes Afbildninger 2. Udgave. Det
synes mig en ikke ikke for høi Friis for
det kongelige Museum, og jeg tror, at
med en saadan Bytning vil det kongelige
Museum tjene i Længden. Smaasamlin
gerne kunne ikke bytte til det kongelige
Museum medmindre de faae glimrende
Stykker i Afstøbning til Gengæld!«74.
Erslev er godt klar over, at han har
spændt buen højt ved at bede om »glim
rende Afstøbninger«, som det kostede
Oldnordisk Museum penge at fremstille,
og ikke lade sig spise af med tilfældige
dubletter, der kunne hentes på Oldnor
disk Museums lager af flintøkser, og i

slutningen af brevet skriver han: »Til
Slutning beder jeg Dem, kjære Hr. Konferentsraad! ikke at vredes over, at jeg
maaske opstiller lidt store Fordringer til
vor Samlings »alma Mater« og »dilectissimus Pater«; men jeg maa anvende al
•min Kraft paa at overvinde ... Modstan
den hos flere Kolleger i Bestyrelsen. Jeg
for min Deel har allerede flere Gange
kjæmpet for det kongelige Museum«.
Den omhandlede »Broncekrone«, der
er en kronehalsring fra førromersk jern
alder, skal her følges gennem flere års
korrespondance, fordi sagen om den er
meget illustrerende for Erslevs politik.
Allerede i juni 1861 er Erslevs forha
lingspolitik i fuld gang: »Igjennem Kammerraad Strunk75 har jeg idag erfaret, at
De ønsker at faa Broncekronen snarest
muligt (med første Post): det gør mig
ondt, at jeg maa bede Dem undskylde
mig i nogle dage i saa Henseende, idet
jeg ikke gjerne vil undvære den paa Søn
dag, da Kongen muligvis paa denne Dag
kunne have i Sinde at bese vor lille Sam
ling, som uden dette smukke Stykke vil
tabe betydeligt. Paa Søndag eller Man
dag skal den imidlertid blive sendt afsted
til Deres Eftersyn«76. Med mellemrum
sender Erslev nu andre genstande til ef
tersyn paa Oldnordisk Museum, og han
må også have fået Thomsen til at bøje sig
for ønsket om at give Arhus-samlingen
afstøbninger, for i august 1862 skriver
han til Thomsen: »... og Tak for de to
smukke Afstøbninger. Mine Medbesty
rere have nu faaet Øjnene op for det For
trinlige ved Afstøbninger, og den Tid vil
ikke være fjern, da vi give Dem (jeg haa
ber det i det Mindste!) flere af vore bed

ste Stykker imod Afstøbninger«, - (at
Erslev gerne vil have afstøbninger af alt,
hvad der afleveres fra Arhus, er vist me
ningen med de næste sætninger; der er
en vanskeligt læselig rettelse i Erslevs
brev) - og han fortsætter: »... og jeg er
vis paa, Kjære Hr. Konferentsraad, at De
ikke skal fortryde, at her er bleven dan
net en Filial i Aarhus«77.
Efter at Erslev i et halvanden års tid
diplomatisk har undladt at omtale bron
zekronen, men har tilbudt andre gode sa
ger, har Thomsen til sidst igen rykket for
den, og Erslev må nu til at argumentere
for, at Den historisk-antikvariske Sam
ling beholder den: »Imidlertid - det maa
ikke glemmes, at vi have reddet Bronce
kronen fra at gaae til Kiel eller Hamburg,
hvorhen vedkommende Finder vilde have
bragt den!« og Erslev frister så Thomsen
med, at Oldnordisk Museum måske kan
få kronen, hvis det vil udvide sin afstøb
ningsvirksomhed og ikke bare sende de
almindelige flintsager, som de har mange
af i forvejen, som vederlag78. Bronze
kronen bliver da heller ikke afleveret
denne gang.
Derefter følger et par breve fra januar
1863, hvor Erslev fikst svømmer hen
over problemet med bronzekronen, men
sender andre ret gode ting, - og forlanger
en del for dem i erstatning!79 I 1865 har
Erslev stadig bronzekronen i samlingen,
og har den dristighed i sin sikkerhed at
minde Thomsen om den ved at skrive om
en legeringsanalyse, der er foretaget på
kronen80.
For så vidt var Erslevs politik lykke
des, som kronen stadig var i Arhus, da
Thomsen døde en måneds tid senere, og
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herefter synes sagen om den at være ble
vet henlagt indtil 1873.
Denne lange udredning af en enkelt
sag belyser bedre end noget andet Erslevs
politik og Oldnordisk Museums langmo
dighed over for et af disse private pro
vinsmuseumsselskaber i starten; man så
åbenbart mere deres virksomhed som
gavnlig for oldtidsvidenskaben som så
dan, og som redning af mange genstande
og oplysninger, end som direkte konkur
renter. Og den holdningsændring - fra
dårlige til gode erstatninger - som Ers
levs politik fremkaldte, var i Thomsens
sidste leveår blevet praksis, og fortsattes
loyalt af Worsaae efter 1866.
Som eksempel på Thomsens hjælpsom
hed over for »Barnebarnet« i Arhus kan
derfor følgende brev fra 1862 tjene:
»Højtærede! Da jeg vel maa vide, at Min
Herre ønsker at have alt i Deres Museum
i Orden til Den Tid Hans Majestæt kom
mer til Aarhus, har jeg i Dag med Damp
skibet sendt Dem den lille Kasse, som
henstod hos mig. Jeg har føjet et Par Nr.
til, som jeg tror vil kunne være nyttige,
men jeg erindrer Dem om, at Origina
lerne til det ... er tabt ved Frederiksborgs
Brand, en Begivenhed, som Kongen ikke
uden Vemod kan tænke paa, vi fik to Af
støbninger (først denne og senere endnu
flere? - står der vist i teksten). Om end
Kongen ikke ser Samlingen, tænker jeg
mig, at Jernbanens Aabning, hvortil man
besad (?) den Opmærksomhed at indbyde
mig, vil faa adskillige til Aarhus, som el
lers ikke kom der, og at Min Herre vil faa
travlt med at giøre »Les Honneurs«. De
behøver blot at kaste et Blik paa ankom
ne Reisende i Berlingske Tidende, vil De
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let indsee, hvorledes det gaaer os her ...
...«81.
Af brevvekslingen mellem Erslev og
Thomsen fremgår det i øvrigt, at Old
nordisk Museum undertiden bruger de
private museumssamlingers folk som
kommissionærer. F.eks. har Erslev på Old
nordisk Museums vegne haft kontakt
med køkkenmøddingudgravningen ved
Mejlgård for at få en »søjle« (et snit gen
nem skaldyngen) til både Oldnordisk
Museum og Oldkamret82.
Thomsen døde i maj 1865, og Erslev
overførte derefter en kort tid sin museale
korrespondance til hans formodede efter
følger; allerede sidst i juni 1865 skrev
han således selvbevidst en almindelig ori
entering til Worsaae, og afslutter: »Vor
Samling skrider bestandig fremad, og jeg
tror ikke, at det var et uvigtigt Foreta
gende, som jeg satte mig i Spidsen for.
Deres velvillige Følelse for Samlingen og
mig kjender jeg jo og glæder mig der
over ...«83
Da Worsaae i 1866 efter nogen tid var
blevet Oldnordisk Museums direktør, ses
det af flere breve til Dahl, der dog var
samlingens nominelle leder (Worsaae
kendte etiketten, Thomsen gik derimod
altid til samlingens reelle leder, Erslev), at
han udtaler sin støtte og sympati, — for
eks.: »Jeg glæder mig til, paa en venska
belig Maade at samvirke med Oldkamret
i Aarhus, i hvis Stiftelse og Fremgang
ogsaa De, Hr. Kammerherre, har haft en
væsentlig Andel. Jeg har altid været af
den Anskuelse, at mindre Samlinger om
kring i Landet ere af den største Betyd
ning. Det var mig en sand Fornøielse un
der mit sidste Ophold i Aarhus i Fjor,

som rigtignok kun varede en Dag, at se
det smukt ordnede, allerede meget ansee
lige Oldsagsmuseum. Det gjør tilvisse
Adjunkt Erslev og Bestyrelsens øvrige
Medlemmer megen Ære«84. - Og ved en
anden lejlighed: »Det glæder mig altid
at erfare, at Oldsagssamlingen i Aarhus
saa stadig og jævnt skrider fremad. Den
har nu også den store Fordel, at den har
et godt Lokale, og at den er saa smukt
opstillet. Af Hjertet ønsker jeg den riig
Tilvækst«85.
d. Lokalerne på Rådhuset
Den af Erslev opstillede samling synes
altså at præsentere sig på det bedste.
Gennem hele Erslevs periode havde man
lokaler på Rådhuset, kun afbrudt af en
kortvarig nedpakning under krigen 1864.
Det er muligt - lidt spredt - at følge
samlingens tilværelse på Rådhuset og
vurderingen af dens udseende.
Allerede før starten synes bestyrelsen
at have haft et lokale på Rådhuset på
Domkirkepladsen i tankerne som udstil
lingslokale: det havde en central belig
genhed, hvis man ønskede at få landbo
erne i tale, idet markedet holdtes på tor
vet. - og byboerne kunne man få i tale
ved at holde åbent efter kirketid om søn
dagen. Man fik tilladelse til at låne de
ledige værelser blandt dem, Kunstfor
eningen af 1847 disponerede over på
Rådhusets loft, - dog ikke uden nogen
strid i Kunstforeningens bestyrelse, hvor
konsul Mørk, der meget belejligt havde
sæde i begge foreningers bestyrelse, sy
nes at have gjort sit til, at oldsagssam
lingen fik lokalerne86. Historisk-antikvarisk samling flyttede straks ind, hvilket

kan ses af, at selskabets første møder hol
des her med forevisning af opstillingen
allerede i april 186187.
I december 1861 aftrykker Aarhuus
Stifts Tidende en artikel fra Berlingske
Tidende, der skildrer et besøg på samlin
gerne på Rådhuset, nemlig både den historisk-antikvariske samling og kunst
samlingen; den besøgende skriver, at han
i de to samlinger fandt 150 personer;
den historisk-antikvariske samling næv
nes som ingenlunde ubetydelig, og den
havde flere højst sjældne bronzer (bl.a.
den tidligere omtalte bronzekrone); flere
af bestyrelsesmedlemmerne var i bestan
dig bevægelse for at forevise og forklare
sagerne, og de besøgende flokkedes gan
ske som i gamle dage i det oldnordiske
museum, dengang dette ikke var for stort
til at blive forevist af de enkelte88; den
besøgende skriver videre, at samlingen
gerne er åben et par søndage om måne
den for byens indvånere, og om lørdagen
for landboerne; ved Set. Olufs marked i
slutningen af juli måned var samlingen
blevet besøgt af 1.200-1.500 landboere,
og der var gratis adgang89. - Det ses af
forskellige avisnotitser de følgende år, at
samlingen fortsat har til huse på Råd
huset og til stadighed holder åbent søn
dag formiddag efter gudstjenesten.
Efter krigen, hvor samlingen var nedpakket og oversendt til København, er
den i 1865 igen opstillet og klar til frem
visning, og de første møder finder sted
i maj 1865 i samlingens gamle lokaler
på Rådhuset90. I det sidste brev, Erslev
skrev til Thomsen inden dennes død, si
ger han: »Deres Barnebarn, Samlingen
her i Aarhus, skrider da stadig fremad,
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skjønt langsomt. Jeg kan just ikke sige,
at vi i den sidste Tid have faaet mange
interessante Ting, skjønt altid Noget af
det Indkomne har Værdi. Naar jeg saaledes seer paa Samlingen, tænker jeg
ogsaa paa Dem, der engang begyndte
med Lidt, og jeg er da vis paa, at vi
om en halv Snes Aar ville have en meget
respektabel Samling. Lysten til at forøge
den mangler ikke, og jeg haaber ikke, at
vi skulle komme til at gaa i staa. I hvert
Fald ere Sagerne nu saa smukt og godt
opstillede, at de kunne staa, hvor det
(være?) og ikke behøve nogen Pasning«91.
Genopstillingen efter krigen er altså til
fredsstillende, men nedgangen i tilgang er
mærkbar; det er et generelt træk for alle
landets provinssamlinger i årene efter
1864. Man har altså i lang tid måttet
klare sig med den stående udstilling uden
nyerhvervelser til at lokke publikum med.
Den århusianske udstilling har dog haft
visse kvaliteter, for i 1865 besøgte Worsaae Arhus, og har med Erslev været
»... oppe i Samlingen, og han var særde
les tilfreds med at se, hvorledes den var
... op«, skriver Erslev til Dahl bagefter92.
I tiden herefter og frem til 1869 har
vi ingen oplysninger eller vurderinger af
samlingens udseende, - men den må for
modes at have stået urørt i denne peri
ode, hvor museet jo på så mange områder
arbejdede yderst stilfærdigt.
e. Kontakt med de andre provins
samlinger
Da museumsselskabet i Arhus oprettedes,
eksisterede der tilsvarende selskaber i
Ribe og Odense, og få måneder efter Ar
hus fulgte et museumsselskab i Viborg
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og et par år efter et i Ålborg. Hvorvidt
man har kendt meget til hinandens ar
bejde, er uklart, dog er der visse ensartede
træk i de love, der efterhånden opstilles
for museumsselskaberne, der kunne tyde
på, at de sene af selskaberne har haft
lejlighed til at sætte sig ind i de ældres
love og arbejdsgang. Om Viborgs opret
telse ved vi, at Erslev i hvert fald i for
vejen var bekendt med planerne derom,
idet han allerede en måned, før museums
selskabet er en realitet, kan skrive om det
til Thomsen som en af »... de Smaasamlinger, som efterhaanden opstaae i Lan
det«93. Erslev var personlig en god ven
af Viborgsamlingens senere reelle leder,
adjunkt Arthur Feddersen, og mellem de
to førtes der i de første år nogen korre
spondance om museale spørgsmål; men
derudover ser det ikke ud til, at man har
prøvet at få et samarbejde i gang de fem
provinssamlinger imellem.
Med stiftelsen af Selskabet for jydsk
Historie og Topografi i 1866 skulle der
være skabt grundlag for et snævrere sam
arbejde mellem de jydske museer, men
i hvert fald Erslev faldt fra i dette sam
arbejde med det samme, til trods for at
han var med til oprettelsen af selskabet
og var suppleant til bestyrelsen. De ar
tikler, han på linje med andre museums
ledere lovede at skrive om sin samling,
og som han i et brev til Thomsen 1865
nævner skulle omhandle interessante
genstande i Arhus-samlingen, kommer
aldrig94. Vi ser igen årene 1865/66 som
skæringspunkt for samlingens først op
adgående og senere stagnerende udvik
ling.
Hvad er det da, der gør tiden 1865/66

så afgørende for Erslev og museumssel
skabet? Vi skal i det følgende prøve at
belyse Erslevs person og finde en af for
klaringerne i hans gamle og indtil da
stadig vedligeholdte forbindelser til Kø
benhavn.
f. Erslevs person, - hans fortid,
betydning og fremtid
Erslev var under sin studietid i Køben
havn i årene op mod 1850, hvor han tog
sin magisterkonferens i naturhistorie,
kommet i forbindelse med flere geologer,
og derigennem også med arkæologer. Da
han i årene 1850-56 var adjunkt i Ros
kilde, foretog han mange private rekog
nosceringer efter køkkenmøddinger, hvis
forståelse i de år var det mest brændende
arkæologiske spørgsmål; snart foretog
han dog også mere autoriserede eftersøg
ninger for den kommission, der var ned
sat til løsningen af køkkenmøddingproblemet, og han deltog i nogle af dens
udgravninger. Han kom på den måde i
forbindelse med Oldnordisk Museums
folk, som han knyttede sig nært til, samt
med Worsaae. I Roskilde-tiden er nok
hans arkæologiske interesse for alvor
blevet stimuleret, men han fandt dog tid
til samtidig at udgive et par geografiske
lærebøger.
I 1856 flyttede han til Århus som ad
junkt, senere overlærer, ved Katedralsko
len og blev her til 1869, hvor han søgte
orlov for to år, for i 1871 at tage endelig
afsked med skolevæsenet og flytte til
København. Vi har i det forrige fulgt dele
af hans arbejde for museet i disse år i
Århus. I de første 10 år af sin Århus-tid
synes han at have lagt sit geografiske

forfatterskab på hylden og i stedet hel
hjertet at have kastet sig ud i museums
arbejdet. Men i 1865/66 genoptog han
sit afbrudte geografiske forfatterskab,
sammenfaldende med at hans interesse
for museumssagen aftog stærkt. At ingen
anden havde magtet at løfte arven efter
ham i tiden fra 1865, til han i 1869 for
lod byen, fremgår af ordlyden af muse
umsselskabets erklæring til avisen i 1869,
da man reorganiserede selskabet: »Over
lærer Erslevs Bortrejse fra Byen for læn
gere Tid gjorde det absolut nødvendigt
at tænke paa Udveie for at forhindre Sel
skabets fuldkomne Opløsning ,..«95.
Som vi har set i det forrige, var det så
klart Erslev, der tegnede museet; ham der
organiserede udstillinger, omvisninger,
foredrag og møder; ham der skaffede
samlingen udvidelser fra andre grene af
museumsverdenen, der kunne give den
lille århusianske samling et større sam
menligningsmateriale; ham der havde sin
egen, meget modne opfattelse af de vil
kår, hvorunder provinssamlinger skulle
arbejde, for ikke at blive til det rene di
lettanteri, og som han stædigt fastholdt;
og ikke mindst ham, der fra gammel tid
havde de rigtige forbindelser i Køben
havn. Og forklaringen på Erslevs inter
esseskift i 1865/66 skal da også uden
tvivl søges i netop denne københavnske
museumsverden, som han havde knyttet
sig så nært til, og som tillod ham en fri
modighed over for Oldnordisk Museums
direktør, som ingen anden provinsmuse
umsleder; - noget der, som vi har set,
viste sig at være af betydning ikke blot
for Århussamlingen, men for den senere
udvikling i hele provinsmuseumsverde-
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nen. Ikke alene med »gamle Thomsen«
stod Erslev sig godt, også med hans med
hjælpere Herbst96, Steinhauer97 og Strunk
var han gode venner; især gjaldt dette
Steinhauer.
At Worsaaes udnævnelse til direktør
for Oldnordisk Museum i 1866 varslede
nye tider for Thomsens gamle stab blev
hurtigt klart, - den blev holdt nede eller
modarbejdet. Erslev selv synes dog ikke
at have haft problemer i sit forhold til
Worsaae; de korresponderede spredt gen
nem flere år venligt, men ikke på det
frimodige plan, hvorpå korrespondancen
mellem Erslev og Thomsen førtes. At for
holdene på Oldnordisk Museum nu var
anderledes, »gamle Thomsen« selv død
og Erslevs gamle venner i opposition til
Worsaae, har sikkert bidraget til at svæk
ke Erslevs interesse for museumsarbejdet
til fordel for det geografiske arbejde.
Han giver selv dette arbejde skylden for,
at han ikke passede museet så godt som
hidtil; og sammenfaldet i tid mellem
Thomsens død og de ændrede forhold på
Oldnordisk Museum på den ene side, og
Erslevs ændrede holdning til det muse
umsarbejde, han havde været sjælen i, på
den anden side, frister én til at tro, at
udviklingen i den københavnske muse
umsverden er den bagvedliggende årsag.
Man må af dette ikke få den opfat
telse, at Erslev ikke havde et godt forhold
til Worsaae; men da Worsaae før 1866
ikke var ansat direkte på Oldnordisk Mu
seum, men sad i Direktionen for de anti
kvariske Mindesmærkers Bevaring, har
Erslev ikke haft museale grunde til kon
takt med ham. Brevene mellem Erslev og
Worsaae, i tid delvis sammenfaldende
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med brevene mellem Erslev og Thomsen
om museumsproblemer, omhandler pri
vate problemer, Erslev har haft med
nogle artikler, han ønskede at skrive, og
som berørte nogle af de emner, Worsaae
beskæftigede sig med. Efter Worsaaes
udnævnelse i 1866 skriver Erslev spora
disk til ham om de museale problemer,
han før brevvekslede med Thomsen om,
men denne brevveksling ophører snart98.
Billedet af Erslevs senere karriere kan
kort ridses op. Han kom ikke senere til
at beskæftige sig med museumsarbejde,
men helligede sig fra nu af sin geografi
ske skribentvirksomhed og skrev flere
højt fortjente lærebøger, hvoraf flere
oversattes. Det samme initiativrige arbej
de, han havde beriget Den historisk-antikvariske Samling i Århus med, ydede
han nu over for Det kgl. danske geogra
fiske Selskab, hvilket selskab han var
medstifter af og sekretær for. - Han døde
i en alder af 68 år i 1892.

VI Tiden efter 1869
Erslevs epoke må principielt siges at vare
lige til han i 1869 forlod Århus, fordi
hans tilstedeværelse forhindrede, at andre
tog arbejdet op; men straks efter hans
bortrejse reorganiserede man selskabet.
Dog arbejdedes der ikke med den samme
begejstrede iver som i de første, gode år.
I dette afsnit vil det være rimeligt at
følge museets udvikling op til det næste,
vigtige punkt i dets tilværelse, - til det,
fra at have været henvist til velvilligst
udlånte lokaler i institutioner af anden
art, i 1881 fik lokaler i et hus, der var
bygget til museumsbrug; men at dette
sidste ikke var en sådan idyl, som man

kunne have ønsket, vil også fremgå af
det følgende.
Hvor det arkivalske materiale til de
gode år i 1860'ernes begyndelse flød ri
geligt, og gjorde det muligt at få et nu
anceret billede af museets tilværelse i de
år, er materialet, der belyser tiden i 1870erne væsentlig ringere, sandsynligvis af
den grund, at man arbejdede meget mere
spredt og usystematisk. Det er dog mu
ligt summarisk at belyse de samme pro
blemkomplekser som tidligere.

a. Bestyrelsens udadrettede arbejde
Der arbejdedes som nævnt ikke med den
samme iver som i de første år; der er
ifølge bestyrelsesprotokollen flere gange
lange pauser i virksomheden, således i
1871/72, i 1875 og sporadisk gennem
hele 1880'erne. Problemet i 1870'erne
omkring en ny, speciel museumsbygning
og dens fordeling mellem den historiskantikvariske og den kunsthistoriske sam
ling afspejles overhovedet ikke i besty
relsesprotokollen, hvilket kunne tyde på,
at ikke alle møder er ført til protokols;
en så vigtig sag kan ikke undgå at have
affødt blot nogen mødeaktivitet; en for
klaring kan dog findes deri, at bestyrel
sen på forhånd kendte bygningsplanernes
»primus motor«, møller Weis' negative
indstilling til oldsagssamlingen og dens
plads i »hans« kunstmuseum, og at be
styrelsen derfor ikke gjorde større forsøg
på at bryde hans fjendskab". - Denne
vege holdning til samlingens fremtid sy
nes desværre at falde alt for godt ind i
det øvrige billede af samlingen og dens
bestyrelse på denne tid. Tilsvarende kan
det fremhæves, at heller ikke de vigtige

forhandlinger i slutningen af 1880'erne
mellem Oldnordisk Museum og de da
eksisterende provinsmuseer om en nyord
ning af hele provinsmuseumssituationen,
ser ud til at have affødt større intern ak
tivitet i museumsbestyrelsen i Århus100.
Bestyrelsen fik ved reorganisationen
i 1869 delvis nye medlemmer; således
katedralskolens rektor Lund101, kaptajn
Enrico Dalgas102 og stadsingeniør P. B.
Obel, der også havde arbejdet i museums
bestyrelsen i Viborg103. Man genoptog
annonceringen af tilvækstoversigterne i
aviserne for at animere folk104, og man
synes at have genoptaget forbindelsen
med Oldnordisk Museum om genstande,
man havde beskæftiget sig med i Erslevs
tid.
I 1870 averteredes det, at samlingen
forevises ugentlig105. Allerede i 1873 sy
nes Erslevs opstilling fra 1865 ikke mere
at være tidssvarende, for det averteredes,
at Vilh. Boye106 skal lave en nyopstilling
af samlingen, samt lave en vejledning for
de besøgende107. Vilh. Boye havde en for
tid på Oldnordisk Museum og skulle se
nere få en fremtid der, men var gledet
ud fra museet ved Thomsens død i 1865.
Fra 1856 til 1865 havde han som Thom
sens assistent været foreviser og udgraver
ved Oldnordisk Museum, men blev, da
Worsaae i 1866 overtog ledelsen af mu
seet, afskediget. Han ernærede sig i tiden
helt op til Worsaaes død i 1885 hoved
sagelig ved journalistisk arbejde i pro
vinsen og senere på Nationaltidende. I
Århus synes han at have været »Assi
stent ved Jernbanen«108. Han var i tiden
1872-76 medlem af bestyrelsen for den
historisk-antikvariske samling; det var
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selvfølgelig naturligt for ham at søge
kontakt med det lokale museum, men det
har også været en gevinst for den historisk-antikvariske samling at få en mand,
der i knapt 10 år havde gået på Oldnor
disk Museum og næsten var professionel
museumsmand.
Boyes virksomhed for Arhus-samlingen
afspejler sig da også heldigt på flere om
råder: ikke alene ved opstillingen og vej
ledningen til samlingen, men også i en
»Veiledning til Udgravning af Oldsager
og deres foreløbige Behandling« fra 1874
- et virkeligt prisværdigt initiativ; hæftet
blev udgivet i mange eksemplarer og ud
over til museumsselskabets medlemmer
også fordelt til et stort antal personer og
institutioner i og omkring Arhus, der
kunne ventes at komme i berøring med
udgravninger og oldtidsfund; således
blev det f.eks. sendt til flere af egnens
højskoler109.
Når Boye ikke udviklede sig til en ny
Erslev i sin Arhus-tid, må det sikkert ses
i sammenhæng med, at hans relationer
bagud til Oldnordisk Museum ikke var
de allerbedste. For Boye ville det være
umuligt at etablere og opretholde de
samme nære forbindelser til Worsaae,
som Erslev havde haft til Thomsen i sin
tid. Boye havde, efter Worsaaes mening,
for tydeligt været Thomsens mand, og
Worsaae kunne ganske enkelt ikke lide
ham; hans afsky for Boye må have væ
ret meget udtalt, da den ret tydeligt skin
ner igennem i den ellers altid diplomati
ske Worsaaes breve. Alene af den grund
var det umuligt for Boye at formidle en
nærmere kontakt til museumsmiljøet i
København.
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b. Forholdet til Oldnordisk Museum
Museumsselskabet havde ikke i Erslevs
periode i nævneværdig grad foretaget ud
gravninger, og en egen udgravningsvirk
somhed kom først for alvor i gang i
1880'erne. Allerede i 1863 havde man
som nævnt haft en plan om at foranstalte
en undersøgelse af en stengrav i anled
ning af Worsaaes besøg i Arhus, og også
vinhandler Fulling110, der en tid var til
knyttet bestyrelsen, har gravet lidt i be
gyndelsen af 1860'erne.
Mest tog man vare på fund, der var
kommet for dagen ved private udgrav
ninger, og her kom bestyrelsen i 1871
til at blande sig i en penibel sag; det var
udgravningen af bronzealderhøjen Borum
Eshøj111. Der var fra privat side blevet
gravet groft i den store høj, og da man
gjorde overordentlig gode fund, blev
Arhus-museet orienteret som eventuel af
tager af fundene; museet foretog nu en
undersøgelse og reddede stumperne af
genstande og oplysninger, og indlemme
de oldsagerne, der var af kvalitet, i År
hussamlingen. Der foretoges indberetning
til Oldnordisk Museum, - men samtidig
afsløredes det, at højen i virkeligheden
var fredet, hvorfor hverken bonden eller
historisk-antikvarisk samling havde haft
lov til at grave i den. Worsaae krævede
derfor straks hele fundet til Oldnordisk
Museum, da højen, og dermed dens ind
hold, var statens. Det viste sig dog, at
både bonden og Arhus-samlingen havde
gravet i god tro, idet fredlysningen var
glemt indføjet i bondens skøde på grun
den, da han for længe siden købte ejen
dommen. Denne sag, der kunne være
endt med strid mellem København og Ar

hus, eftersom Arhus-samlingen i første
omgang ikke var til sinds at aflevere old
sagerne, endte uden bitterhed, - for en
stor del takket være den diplomatiske
Worsaae, der mestrede kunsten at ind
pakke sine ufravigelige krav om oldsa
gerne i gode ønsker om et fremtidigt godt
forhold til Arhus-samlingen112.
Det ses, at Worsaae oprigtigt bestræbte
sig på at fortsætte Thomsens gode for
hold til de da eksisterende provinssam
linger, og end ikke sagen omkring Borum
Eshøj kunne bringe skår i det gode for
hold. Som til de øvrige provinsmuseer af
gav Oldnordisk Museum fortsat gode du
bletter til Arhus som erstatning for af
leveringer, - således i 1873 en større
samling våben fra det store jernalders
mosefund fra Vimose113, - men da havde
den ny bestyrelse også måttet aflevere
den bronzekrone, Erslev havde kæmpet
så længe for; - bestyrelserne i 1870'erne
havde ikke Erslevs stædighed og vilje114.
Det er ikke muligt at belyse forbindel
serne mellem Oldnordisk Museum og Den
historisk-antikvariske Samling særlig
godt for perioden efter 1865, men der sy
nes ikke at have været anledning til
større skriverier eller problemer ud over
Borum Eshøj. Kun må det bemærkes, at
Den historisk-antikvariske Samling, ved
at optage Vilh. Boye i bestyrelsen, kunne
synes at handle lidt dristig; men man har
vel skønnet, at gevinsten ved at have
Boye på museet, har opvejet, at man må
ske fornærmede Worsaae. Og ud over et
par enkelte breve, hvori Worsaae udtryk
ker sig lidt vel firkantet om Boye, synes
det ikke at have skabt problemer i det i
øvrigt ret sporadiske samarbejde115.

Med Vilh. Boye fik samlingen altså til
knyttet en professionel udgraver, der
havde lært håndværket på Oldnordisk
Museum, - men først i slutningen af
1880'erne indledtes som nævnt en peri
ode med udgravninger, hvorom der regel
mæssigt oversendtes beretninger til Old
nordisk Museum; disse udgravninger forestodes af kaptajn G. W. J. Smith og se
nere af overretssagfører A. Reeh, der da
var tilknyttet bestyrelsen116.

c. Flytteplaner
Også om museets lokaleforhold er oplys
ningerne sparsomme efter Erslevs epoke.
I 1879 havde samlingen endnu til huse
i Rådhuset, og den annonceredes åben
uden betaling hver lørdag kl. 11-1 og
søndag kl. 12-2 og 4-6; men man kunne
godt komme ind i samlingen uden for
disse tider, hvis man henvendte sig til
»Inspecteuren«; dette gjaldt især skoler,
der også havde gratis adgang117.
Under debatten om en ny museums
bygning, fælles for byens to museums
samlinger samt stiftsbiblioteket, i hvilken
kunstforeningens folk var fremtrædende,
synes oldsagssamlingen stort set at være
gledet i baggrunden, og da bygningen på
Mølleengen indviedes 20/5 1877, var det
uden den historisk-antikvariske samling,
der fortsat var i Rådhuset. Først i 1881
flyttede den ind i den ny bygnnig, men
fik anvist den øverste, lavloftede etage,
der ikke var velegnet; en af de indflydel
sesrige Weis-brødre i museumsudvalget,
møller Andreas Weis, var nemlig absolut
modstander af, at oldsagssamlingen skul
le have plads på maleri- og skulpturmu
seet118.
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d. Forbindelser til andre museer
Hvor der i Erslevs tid var forbindelser omend spredte - med de andre, davæ
rende provinssamlinger, er det tydeligt,
at der i begyndelsen af 1870'erne helt
mangler kontakt. I en annonce i Aarhuus
Stifts Tidende fra 1871 gør Den historisk-antikvariske Samling status og næv
ner derudover, hvilke andre museer der
er i Jylland - i grundlæggelsesordenen:
»... Aalborg, Aarhus, Viborg og sidst i
Ribe«119. Den forkerte placering af Ål
borg og Ribe er iøjnefaldende; Århusbe
styrelsen havde haft mulighed for at kon
trollere årstallene i Samlinger til jydsk
Historie og Topografi, I, 1866, - eller
spørge Kinch120, som man havde haft
mulighed for at træffe via Selskab til
jydsk Historie og Topografi; det synes at
vise, at der ikke igennem dette fællesor
gan har været større kontakt, - og at
man ikke havde spurgt på de pågældende
museer, er jo klart. - I samme avertisse
ment finder man i øvrigt et interessant
billede af bestyrelsens syn på de mange
små museer, idet de sammenligner med
Oldnordisk Museum: »Naar der er 4 Sel
skaber i Jylland, bliver Intet af dem rig
tigt stort, men paa den anden Side opnaar de bedre lokale Kontakter, og man
ser bedre lokale Forskelle ...«. Århus sy
nes - lige fra Erslevs første tid - at have
haft intentioner om at blive det største
museum i Jylland.
I 1872 synes der gjort forsøg på at
indlede et samarbejde med Viborg om
fredningsproblemer, men ifølge bestyrel
sesprotokollen i Århus synes det ikke at
være blevet til noget. I 1873 annoncerer
bestyrelsen121, at man i Århus-området
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vil prøve at få skabt interesse for fred
ning af gravhøje, men om der er kommet
mere ud af dette lokale initiativ, har det
ikke været muligt at afgøre. Samtidig
igangsættes i hvert fald en stor, lands
dækkende fredningsaktion af Worsaae fra
København122.
I 1870 kom bestyrelsen i en form for
nidkærhed til at være endda ualmindelig
taktløs over for bestyrelsen af Den anti
kvariske Samling i Ribe. Man prøvede
efter reorganisationen at skaffe muse
umsselskabet korresponderende medlem
mer, der skulle skaffe samlingen oldsa
ger, ikke alene fra oplandet omkring År
hus, men fra hele Jylland, - og ved at
søge korresponderende medlemmer til
denne virksomhed på Ribeegnen, blan
dede man sig - efter Den antikvariske
Samlings mening - så absolut ind på Ri
bes oldsagsmæssige enemærke123. Har
bestyrelsen optrådt på den måde ret man
ge gange, forstår man bedre den relative
isolation, Den historisk-antikvariske Sam
ling har i 1870-80'erne.
VIL Idag
I 1860-70'erne havde man altså i byen to
museer, Den historisk-antikvariske Sam
ling og Malerisamlingen, der begge hav
de til huse på Rådhusets loft. Da maleri
samlingen i 1870'erne flyttede over i det
da nyopførte hus på Mølleengen, blev
Den historisk-antikvariske Samling i nog
le år tilbage på Rådhuset, og flyttede først
i 1881 ind i museumshuset, således at
begge byens samlinger igen var under ét
tag. Sandsynligvis på den tid er man be
gyndt at bruge fællesbetegnelsen Aarhus
Museum om alle samlingerne i bygnin

gen, og så specificere det ud med: Aarhus
Museums Malerisamling, og Aarhus Mu
seums Historiske Afdeling, der på sin
side igen rummede tre underafdelinger,
nemlig Oldsagssamlingen, Samlingen fra
historisk Tid samt Møntsamlingen. Indtil
1893 blev Aarhus Museums historiske
Afdeling, - altså det, der i 1861 var star
tet som Den historisk-antikvariske Sam
ling, ledet af Det historisk-antikvariske
Selskab; men i 1893 blev selskabet op
løst, og Aarhus Museums historiske Af
deling organiseret som en selvejende in
stitution.
I 1914 kom der et nyt skud på den
århusianske museumsstamme, idet grun
den til det nuværende Købstadmuseum
»Den gamle By« lagdes ved åbningen af
Landsudstillingens »Den gamle Borgme
stergård« i Botanisk Have. De fire byg
ninger, der udgjorde museet i 1914, fik
snart følge af flere bevaringsværdige bin
dingsværkbygninger fra hele landet. I
1924 var samlingen af huse blevet så stor
og etableret, at der oprettedes en selv
ejende institution: Købstadmuset »Den
gamle By«; antallet af huse betød, at
man i 1926 kunne stille lokaler i Alborg
gården til rådighed for samlingerne fra
historisk tid fra Aarhus Museum, og i
1953 overflyttedes møntsamlingen med
undtagelse af de klassiske mønter til
»Den gamle By«. Mønterne fra den klas
siske oldtid blev overført til Arhus Uni
versitet. Tilbage var så Malerisamlingen
og oldsagssamlingen, og husfællesskabet
imellem dem varede frem til 1967, hvor
først malerisamlingen flyttede til det ny
opførte Kunstmuseum i Vennelystparken,
og senere Oldsagssamlingen, nu med

navnet Forhistorisk Museum, til Moesgård.
Den oprindelige historisk-antikvariske
samling er altså i dag skilt på to samlin
ger, Moesgård og »Den gamle By«, hvor
af samlingerne på Moesgård skylder Den
historisk-antikvariske Samling hele sin
oprindelse. Der er noget fint i, at det
netop blev på Moesgård, Oldsagssamlin
gen fik til huse; Moesgård ejedes nemlig
i Den historisk-antikvariske Samlings
første år af selskabets formand, stiftamt
mand T. C. Dahl, - og der er blevet truf
fet mange aftaler vedr. Oldkamret på
Moesgård under Erslevs hyppige besøg
derude124.
FORKORTELSER
af hyppigt citerede institutioner, kilder
og litteratur
ASR

Antikvarisk Samling, Ribe.

Aarbøger

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed
og Historie, København 1866 ff.

Aarh.S.T.

Aarhuus Stifts Tidende, Aarhus.

Berl.T.

Berlingske Tidende, København.

DBL

Dansk Biografisk Leksikon IXXVII. Red. Povl Engelstoft, Kbh.
1933^4.

EA Dahl

Amtmand i Arhus, T. C. Dahis
breve. Erhvervsarkivet, Arhus.

FMÅ

Forhistorisk Museum, Moesgård,
Århus.
Den historisk-antikvariske Samling
i Aarhus.
Jyllands-Posten, Århus.

HASÅ
Jyl.P.

Jy.SmI.

Samlinger til jydsk Historie og
Topografi 1866/67-1928/30.

KB

Det kongelige Bibliotek,
København.

MNO

Det kongelige Museum for de nor
diske Oldsager, København (=
Oldnordisk Museum).
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NMI

NM I Top

Nationalmuseets 1. afd.,
dansk oldtid.
Nationalmuseets 1. afd.s topogra
fisk ordnede korrespondancearkiv.

NM I Ber

Nationalmuseets 1. afd.s topogra
fisk ordnede beretningsarkiv; rum
mer udgravningsberetninger ordnet
efter monumentkategorier, - inden
for disse igen topografisk.

NM II

Nationalmuseets 2. afd., dansk
middelalder og renæssance til 1660.

NM II korr.

Nationalmuseets 2. afd.s korre
spondancearkiv, ordnet efter Trap:
»Danmark«; herindenfor ordnet
efter emneord.

NM II, NN's Nationalmuseets 2. afd. Arkivalier
vedr. enkelte personer og institu
papirer
tioner.
Ny kgl. Sml. Victor Hermansens samlinger vedr.
45464
Chr. J. Thomsen. Det kgl. Bibliotek,
Håndskriftsamlingen.
Ny kgl. Sml. Victor Hermansens samlinger vedr.
dansk arkæologis historie. Det kgl.
46084
Bibliotek, Håndskriftsamlingen.

RA

Rigsarkivet i København.

FORTEGNELSE
over utrykte kilder og benyttede arkiver
Nationalmuseet, 1. afd. Topografisk arkiv.
Nationalmuseet, 1. afd. Beretningsarkiv.
Nationalmuseet, 2. afd. Korrespondancearkiv.
Nationalmuseet, 2. afd. Personarkiv.
Nationalmuseet, 2. afd. Institutioner.
Nationalmuseet, 2. afd. Originale tilvækst
protokoller fra MNO.
Forhistorisk Museum, Moesgård, Arhus.
Det kgl. Bibliotek. Håndskriftsamlingen:
Ny kgl. Sml. 45464.
Det kgl. Bibliotek. Håndskriftsamlingen:
Ny kgl. Sml. 46084.
Erhvervsarkivet i Arhus:
Amtmand T. C. Dahls privatarkiv.
Emanuel Sejrs seddelkartotek.
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NOTER
1. Christian Jürgensen Thomsen, f. 1788, d.
1865. Skønt handelsuddannet kom hans
livsgerning til at ligge inden for dansk ar
kæologi og museumsverden, hvortil han
var knyttet fra 1816 til sin død. Han var
leder af flere københavnske samlinger: Mu
seet for de nordiske Oldsager, Den kgl. Mønog Medaillesamling samt Kunstmuseet, og
initiativtager til flere andre samlingers op
rettelse: Den historiske Vaabensamling på
Tøjhuset, De danske Kongers kronologiske
Samling på Rosenborg, Det nationalhistori
ske Museum på Frederiksborg, Nationalmu
seets etnografiske Samling og Antikkabi
nettet. - Hans væsentligste videnskabelige
indsats er opdelingen af den forhistoriske
tid i de tre på hinanden følgende tidsaldre:
sten-, bronze- og jernalder. - Thomsen kom
med sit store virke og sin personlige ud
stråling på lykkelig måde til at præge
dansk museumsliv i dets start. Han for
enede et videnskabeligt arbejde, der gav
ham europæisk ry, med fremragende popu
lariserende evner. Netop hans personlige
fremtræden var med til at bane vejen i
brede dele af befolkningen for den viden
om fortiden, Oldnordisk Museum stod for,
og han nød stor popularitet blandt høj og
lav.
Uddybende artikler kan læses i Salmonsens
Konversationsleksikon, 2. udg., bd. XXIII,
og i DBL bd. XXIII, hvori der også er litte
raturhenvisninger.
2. Victor Hermansen: Om Oprettelsen af »Den
kgl. Commission til Oldsagers Opbevaring«
i 1807. Aarbøger 1931, 265-320.
3. Victor Hermansen: C. J. Thomsens første
Museumsordning. Et bidrag til Tredelin
gens Historie. Aarbøger 1934, p. 99-122.
4. Victor Hermansen: Tredelingen og Odense.
Fynske Studier 4. Odense 1960.
5. Danmarks Nationalmuseum. Red. Aage
Roussel. Kbh. 1957, p. 7-29.
Victor Hermansen: Fra Rundetaam til
Prinsens Palæ. Kbh. 1938.
6. Jens Jacob Asmussen Worsaae, f. 1821, d.

7.

8.

9.

10a.
10b.

11.

1885. Indtil 1866 bestred Worsaae forskel
lige arbejder af historisk og arkæologisk
art: f.eks. assistent ved Oldnordisk Muse
um, inspektør for De antikvariske Mindes
mærkers Bevaring, inspektør ved Rosen
borg og professor; sideløbende hermed
havde han en omfattende videnskabelig
produktion. Efter 1866 blev Worsaae direk
tør for Oldnordisk Museum, Rosenborg og
De antikvariske Mindesmærkers Bevaring,
samtidig med at han fortsatte en righoldig,
videnskabelig produktion. - Hans viden
skabelige forfatterskab var af en kvalitet,
der gav dansk arkæologi en international
position. Dertil kom, at Worsaae på bedste
måde var i stand til at fastholde og viderebygge, hvad Thomsen havde grundlagt i
retning af folkelig interesse for Oldnordisk
Museums arbejde.
Uddybende artikler kan læses i Salmonsens
Konversationsleksikon, 2. udg., bd. XXV, og
i DBL bd. XXVI, hvori der også er littera
turhenvisninger.
F.eks. stenalderens og bronzealderens tve
delinger og jernalderens tredeling i årene
1847-67; placeringen af usleben flint i æl
dre stenalder, sleben i yngre stenalder samt
erkendelsen af køkkenmøddingerne som
menneskeskabte affaldsdynger i årene 1848
og fremover. Endelig erkendelsen af jern
alderens store, såkaldte »mosefund« som
krigsbytteofre i 1865.
Se Worsaaes breve fra 1861 i: J. J. A. Wor
saae: Af en Oldgranskers Breve 1848-85.
Udg. v. Victor Hermansen; Kbh. 1938.
Mogens Ørsnes: Forord til fotografisk gen
optryk af: Conrad Engelhardt: Fyenske og
sønderjydske Mosefund 1863-75. Køben
havn 1969-70.
Se opl. i note 7.
For en sammenfattende behandling af de
ældste provinsmuseers forhold henvises til
Birgitte Kjær: Gamle Thomsens børnebørn.
Fortid og Nutid XXVIII, 3, 1980, p. 362-89.
Kildematerialet til fremstillingen i dette og
og de følgende kapitler om »Den historisk
antikvariske Samling«s historie stammer

fra FMÄ, NM I og II, EA, KB samt fra fhv.
overbibliotekar Emanuel Sejrs privatarkiv.
På FMÄ opbevares HASA's bestyrelsespro
tokol, genstandsprotokol, enkelte breve samt
enkelte udgravningsberetninger.
På NM I er materiale fra Ber. og Top. arkiv
benyttet.
På NM II findes en del breve til C. I. Thom
sen fra HASA's sekretær Erslev; yderligere
MNO's tilvækstprotokol.
På EA findes formanden for HASÄ, amt
mand T. C. Dahis privatarkiv.
Emanuel Sejrs arkiv rummer systematiske
udskrifter af Arhus-aviser, ordnet efter let
tilgængelige stikord. Det er samlet tilgæn
geligt på EA, Statsbiblioteket, Lokalhisto
risk Samling (Arhus kom. hovedbibliotek)
og Landsarkivet i Viborg.
På KB findes museumsinspektør Victor Hermansens arkiv til dansk museumshistorie;
det rummer i de fleste tilfalde udskrifter af
materiale, der af Hermansen er samlet fra
de oven for anførte steder. I enkelte til
fælde kan Hermansen dog have solo-oplys
ninger.
Materiale til belysning af HASÅ's historie
er uden resultat eftersøgt flere andre ste
der: f.eks. i Arhus byhistoriske Udvalg og
på RA, hvor f.eks. Julius Høegh-Guldbergs
og Edvard Erslevs privatarkiver er gennem
gået uden resultat. På Landsarkivet i Vi
borg er der ligeledes uden resultat eftersøgt
privatarkiver fra de i museumssagen invol
verede personer. Også forhandlingsproto
kollen for Aarhus Kunstforening af 1847 er
gennemgået; den rummer intet af interesse
for HASA for de her omhandlede år.
Alle institutioner takkes for velvillige ud
lån.
Materialet vil formodentlig kunne forøges
lidt ved en fornyet gennemgang af arki
verne på NM II, men stikprøver har vist,
at nyt materiale kun synes at bekræfte den
udvikling, der kan skitseres på det forelig
gende materiale.
12. Vedel Simonsen: Efterretning om tvende
private Samlinger af nordiske Oldsager i
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Jylland. Antiqvariske Annaler II, Kbh. 1815.
13. Høegh-Guldberg udgravede i 1835 sammen
med den 14-årige Worsaae en jættestue ved
Bygholm. Se herom: J. J. A. Worsaae: En
Oldgranskers Erindringer. Kbh. 1934, p. 52;
- om jættestuen: Knud Thorvildsen: Grøn
høj ved Horsens. Aarbøger 1946, p. 76 ff.
14. E. H. Tregder: Haandbog for Reisende i
Kongeriget Danmark ... Kbh. 1824.
15. Helge Søgaard: Den ældste samling til
dansk kulturhistorie i Arhus. Købstadmu
seet »Den gamle By«. Arbog 1952, 17-23.
16. Som nævnt p. 44 var det ikke unormalt, at
landets stiftsbiblioteker, måske under in
spiration af at Universitetsbiblioteket i Kø
benhavn gav husrum til Oldsagscommissionens oldsagssamling, havde mindre old
sagssamlinger; men de passedes dårligt,
øgedes kun sjældent, og førte i det hele ta
get en hensygnende tilværelse. Som typisk
kan nævnes Odense: Victor Hermansen:
Tredelingen og Odense. Fynske Studier 4,
Odense 1960, og brev fra MNO til Stift
amtet i Odense 13/8 1860, der opbevares
i Møntergården i Odense (Odense Bys Mu
seer).
17. Kjøbenhavnsposten 4/11 1837; - Aarh. S.T.
17/11 1837.
18. NM II Thomsens papirer, brev fra A. F. Las
sen 1841; J. J. A. Worsaae: Af en Oldgran
skers Breve 1848-85, Kbh. 1938. Udg. v.
Victor Hermansen, p. 43.
19. Oplysningen stammer fra et brev, der i
kopi tilhører cand. mag. Ole Degn, Fugle
sangs Allé 57, Århus. Originalen, der lå i
Ålborg Toldkammers arkiv, er tilintetgjort.
20. Indbydelsseskrift til de offentlige Examiner
i Aarhuus Cathedralskole Juni-Juli 1858,
p. 36.
21. Eiler Chr. Wormslev Mehl. Sæbefabrikant.
Født 1815, død 1890. Cand, pharm; grund
lagde sin kemiske fabrik i 1851.
22. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner
i Aarhuus Cathedralskole Juni-Juli 1858,
p. 40.
23. Edvard Erslev; født 1824, død 1892. Magi
sterkonferens i naturhistorie 1850, samme
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år adjunkt i Roskilde, i 1856 adjunkt på
Katedralskolen i Århus, hvor han i 1869
blev overlærer; samme år tog han imidler
tid orlov for 2 år, og tog i 1871 afsked fra
skolevæsenet for at hellige sig sine geogra
fiske skrifter, hvoraf flere i tidens løb kom
i mange udgaver og oversættelser. Han sy
nes at have haft ret moderne pædagogiske
ideer; hans populære, geografiske skildrin
ger er ikke kun geografibøger i almindelig
forstand, men belyser ved et godt billedstof
udviklingen gennem sten-, bronze- og jern
alderen, fordi: »Det er gjennem Oldsagerne,
og ikke gjennem Historien, at vi skulle
blive oplyste om, til hvilken Stamme vort
Lands ældste Befolkning hørte«. (Carl S.
Petersen: Stenalder, Broncealder, Jernalder.
Kbh. 1938, p. 211-12. Erslev har altså an
nammet Worsaaes tanker fra 1843, noget
tidens historikere var væsentlig længere
om). Andetsteds udtrykker han sine tanker
om museerne som folkeopdragende elemen
ter og hævder, at alle lærere regelmæssigt
burde undervise deres elever på museerne
selv. I 1876 var han medstifter af og op
havsmand til oprettelsen af Det kgl. danske
geografiske Selskab, i hvis skrifter han var
en flittig skribent.
Erslevs virksomhed er velkendt fra DBL,
som imidlertid overhovedet ikke nævner
hans indsats for HASÅ, til trods for, at den
i sine første år så godt som udelukkende
skylder hans person sin fortsatte eksistens.
Erslevs virke for museet i Århus synes stort
set at have været ukendt inden denne un
dersøgelse. Fornemmelsen af, at ærgerrig
hed, selvbevidsthed og effektivitet karakte
riserer Edv. Erslevs arbejde, forstærkes ved
sammenligning med andre medlemmer af
slægten Erslev. Se: Leo Tandrup: Ravn III, 1979. Især Ravn I, kap. I, p. 23-28.
Der eksisterer en stor mængde breve fra
Erslevs hånd, og de er i vid udstrækning
benyttet til denne artikel. Hans skrift er
imidlertid undertiden vanskelig at læse, og
i enkelte tilfælde er tydningen af visse ord
i de her benyttede breve ikke helt sikker.

24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.

Et brev fra Erslev er gengivet i faksimile i
A. Garboe: Geologiens Historie i Danmark,
IL Kbh. 1961, p. 81.
Bestyrelsesprotokol 22/4 1861, FMÅ.
Bestyrelsesprotokol, FMÅ; - Aarh. S.T. 7/10
1862.
T. C. Dahl er født 1807, blev juridisk kan
didat 1834 og drev fra 1840'erne en stor
sagførervirksomhed i Århus. I 1847 blev
han stænderdeputeret, var ivrig national
liberal, ivrede for en fri forfatning og sad
i den grundlovgivende rigsforsamling. Han
var ligeledes med i Landbokommissionen
og medlem af Landstinget 1848-57, i 1857
blev han stiftamtmand i Århus; dette em
bede forlod han i 1868, og han døde i 1872.
Han havde omfattende litterære og histo
riske interesser, og var medstifter af både
»Jydsk Selskab for Historie og Topografi«
og museumsselskabet, - men han har ikke
efterladt sig nogle skriftlige arbejder. - Se:
Ole Degn og Vagn Dybdahl: Borgere i by
ens råd. Århus 1968.
Rafn til Dahl 20/6 1853, 17/8 1853 og 21/2
1864. EA Dahl.
NM II Korr. - sandsynligvis drejede det sig
om mønter.
Erslev til Worsaae 5/12 1858, 31/1 1859 og
14/6 1860, NM II Worsaaes papirer.
Victor Hermansen: Tredelingen og Odense.
Fynske studier 4, Odense I960, p. 23-24.
Ibid. - p. 27-28.
J. J. A. Worsaae: Af en Oldgranskers Breve.
Udg. v. Victor Hermansen. Kbh. 1938. p. 43.
MNO's ændrede signaler er tydelige i netop
det odenseanske materiale. Dog må man
ikke overse, at samlingen i Kiel er oprettet
i 1832 på direkte initiativ af Thomsen, med
begrundelse i at fundene ellers ville gå tabt
på grund af den lange afstand til Køben
havn.
Se note 11.
HASÅ til Aarhus Kommunalbestyrelse
27/10 1860, FMÅ.
I den foreløbige bestyrelse figurerer 2 per
soner, der ikke valgtes til den endelige be
styrelse 19/3 1861, nemlig borgmester

Hertz og snedkermester Theilgaard. - Aarh
S.T. 25/1 1861. - Bestyrelsesprotokol på
FMÅ. - På FMÅ findes et anonymt manu
skript om HASÅ's tidligste historie; samme
hånd genfindes, så vidt det kan ses, på an
dre dokumenter fra 1860'eme og 1870'eme;
en omhyggelig gennemgang af arkivet på
FMÅ vil måske kunne identificere skrive
ren..

36. Fr. Vilh. Fred. Frederiksen. Ritmester, senere
eskadronkommandør. Født 1820, død 1886.
Han var medstifter og organisator af mange
foreninger i Århus, f.eks. Riffelskyttefor
eningen, læseselskabet Athenæum, et sel
skab til fiskeriets fremme og talrige velgø
rende formål. I 1863 flyttede han med regi
mentet til Itzehoe. Se: V. Richter: Den dan
ske Landmilitæretat I-II, Kbh. 1896; samt
Aarh. S.T. 19/8 og 8/10 1863.
37. Sandsynligvis er det O. C. L. Güldencrone
til Vilhelmsborg, da han optræder blandt
indbyderne i 1860.
38. Johs. Magnus Mørk. Købmand, politiker og
redaktør; født 1827, død 1889. Medlem af
borgerrepræsentationen og byrådet 185489. Han var nationalliberal (med konserva
tivt sindelag) og medlem af Folketinget
1861-73. Han var oprindelig købmand, men
blev snart helt optaget af sine offentlige
hverv. Han var medarbejder ved Aarh. S.T.
fra 1850'erne, fra 1873 som ansvarshavende
redaktør; i dette arbejde beskæftigede han
sig især med politiske emner. Han var me
get interesseret i århusianske anliggender
og institutioner, der kunne skabe ry om
Århus. Hans interesse for museet har imid
lertid ikke sat sig dybe spor, han synes
snarest at have været tilbageholdende, må
ske af frygt for at virke ubeskeden (se brev
fra Erslev til Worsaae 3/12 1866, NM II
Worsaaes papirer). - Mørk var også med
lem af Kunstforeningens bestyrelse, hvil
ket medførte flere vanskelige situationer
for ham, når han over for Kunstforeningen
skulle varetage også HASÅ's interesser i
det ofte penible lokale-spørgsmål. Se: Dor
rit Lundbæk: Et stykke af Aarhus Kunst-
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39.
40.

41.
42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.

54.
55.
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museums historie, og Dorrit Lundbæk: Fa
milien Weis og kunstlivet i Arhus, - begge
i Aarhus Kunstmuseum, Arhus 1967. - Se
endvidere Ole Oegn og Vagn Dybdal: Bor
gere i byens råd, Arhus 1968. - E. Sejr:
Konsul J. M. Mørk. Erhvervshistorisk Arbog
1961/62.
Se bestyrelsesprotokol, EMA.
Ideen med kongelige protektorer for muse
umsselskabet er speciel for Arhus. Det kan
synes selvfølgeligt med den oldsagsinter
esserede Frederik VII; men kong Christian
IX fortsatte senere protektoratet; museet
synes dog ikke at have modtaget synlige
beviser på denne konges nåde, således som
i Frederik Vil's dage.
Se bestyrelsesprotokol, FMA.
Se f.eks. Aarh. S.T. 30/3 1861.
Japetus Steenstrup, født 1813, død 1897.
Professor i zoologi, men meget bredt natur
historisk orienteret. Se artikel i DBL XXII.
Johan Georg Forchhammer, født 1794, død
1865. Professor i kemi og mineralogi. Se
artikel i DBL VIL
Se bestyrelsesprotokol, FMA.
Se bestyrelsesprotokol, FMA, samt Aarh.
S.T. 7/5 1861. Samlingen var værdifuld,
idet der var rimelige proveniensoplysninger
på alle genstande, fordi Høegh-Guldberg
selv havde foretaget de udgravninger, hvor
ved genstandene var fremkommet.
Se bestyrelsesprotokol, FMA, samt Aarh.
S.T. 7/8 1861.
Aarh. S.T. 6/10 1861.
Erslev til Dahl 8/3 og 1/7 1862, EA Dahl.
Aarh. S.T. 16/7 1862.
Breve til Erslev, FMA af 18/6 og 8/10 1862.
Sagen er ikke efterforsket yderligere, og der
er ikke eftersøgt materiale i Hærens Arkiv
eller på Tøjhusmuseet.
Aarh. S.T. 7/10 1862.
Erslev til Worsaae 21/5 1863, NM II Worsaaes private papirer; - Erslev til Dahl 9/8
1863, EA Dahl.
Erslev til Dahl 9/8 1863, EA Dahl.
NM I Top; NM II korr og NM II Thomsens
papirer.

56. NM II Thomsens papirer.
57. Udgår.
58. Jens Vahl; kapellan ved Frue Kirke og
sognepræst i Aby 1864-69. Stærkt interes
seret i missionssagen; udgav i 1866 en bog
om lapperne og missionen i Lapland. Se
BDL for yderligere oplysninger.
59. Aarh. S.T. 8/5 1865.
60. Erslev til Dahl 28/6 1865, EA Dahl.
61. Erslev til Worsaae 3/12 1866, NM II Worsaaes papirer; — Erslev til Dahl 27/11 1866
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Købstadmuseet »Den gamle By«. Årbog
1927. Århus.
c. Minna Heimbürger: Kunstmuseet i Vennelystparken. Aarhus Kunstmuseum. År
hus 1967.
d. EA, Dahl.

En bondestudent
Minder og meninger

Af Chr. Buur
Chr. Buur (186^1941) var 1906-29 den
første direktør for Arhus kommunale sko
levæsen. Han efterlod sig ved sin død
nogle erindringer, der aldrig blev udgivet,
og som nu er overladt redaktionen af
Buurs svigersøn, læge Laurentius Holm.
Erindringerne vil blive bragt i Arhus Stifts
Arbøger over nogle årgange. Selv om før
ste halvdel af dem rækker ud over årbo
gens område, har man dog anset dem for
at være af så stor almen værdi, at de bør
bringes samlet på ét sted.

Byen
Der var nok grund til bedrøvelse. Jeg
stod ganske ene og følte på min pande,
at der var blod. En sommerbyge var nem
lig faldet, og hvor let kunne så ikke en
lille dreng, der i oprør over livets mod
gang havde søgt om bag laden, falde i det
glatte, våde græs og slå hovedet mod den
kantede syldsten, der stak for langt ud
fra muren. Det gjorde for resten ikke så
ondt; men man måtte jo da føle efter, og
se, fingrene var røde af blod. Det var
forskrækkeligt, og værre blev det, da en
ny prøve konstaterede rigtigheden. For
nyet jamren, hver gang der føltes efter og
fastsloges, at det blodige hul var der end
nu - lidt inden for grænsen af mit tætte
mørke hår. Arret er der endnu, 70 år ef
ter. Men nu behøver man ikke at lede i
håret.

Det var en temmelig tragikomisk figur,
der stod og sendte klagelyde ud i rummet,
og min ældre broder, der kiggede ud af
lugen bagved, fandt da også situationen
meget morsom, hvad han dog ikke under
rettede mig om. Det havde jo heller ingen
trøst været at se det forlystede ansigt. In
genlunde. Bedre var det at søge trøst hos
mor; men den tilflugt kunne ikke benyt
tes - efter hvad der lige var passeret, den
egentlige årsag til min forladte og ensom
me stilling bag laden, det eneste sted næ
sten, hvor man i fred kunne ruge over
sorg og forsmædelse. Faders gård lå midt
i den gamle vestjyske by Bukkær, sådan
at byvejen gik mellem stuehuset og udhu
sene, og den ene nabos gård lå så tæt ved
siden af, at en vogn akkurat kunne køre
mellem de to gårdes udhuse. Gården til
den anden side var heller ikke længere
borte, end at hønsene gik imellem hinan
den, og man kunne høre naboens svin
grynte. Så var der to gårde mere, som me
get passende hed Østergård og Vester
gård, foruden nogle få huse længere ude,
hvor der boede folk uden for rangklas
serne.
Gårdene havde ved stuehuset et ind
hegnet stykke jord, kaldet kålgård, fordi
der her især dyrkedes kål. Træer fandtes
dengang, om ved 1870, ikke i ret mange
vestjyske kålgårde - ud over en enkelt
hyldebusk. - Adskillige år senere, da
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mine forædre boede på Ilderhede, kom jeg
hjem med en højskolekammerat. Der var
da på jorddiget omkring kålgården lagt
en række trærødder fra et nærliggende
egekrat. Hensigten var at hindre hønsene
i at trænge ind i urtegården, hvor der var
kommet lidt flere gevækster, men hvor
hyldebusken alene repræsenterede de træ
agtige planter. Min ven, som var østerfra,
bemærkede, at her vendte nok træerne
roden i vejret. Kun et træ var blevet fejl
vendt og havde fået toppen opad.
Men tilbage til min melankolske situa
tion, der stod i forbindelse med vor nabos
kålgård. Den lå så tæt op ad mit hjem,
at jeg og søster vidste god besked om den.
Vi kunne let kravle op på diget og se,
hvordan morrøddernes grønne fjerbuske
viftede i vinden. Hvor store de mon var?
Ja, hvor stor en gulerod er, kan man kun
fastslå, når man har trukket den op. Vi
overskred diget og undersøgte gulerøddernes størrelse. De var fra en blyant til
en lille finger. De mindste blev stoppet
i hullerne igen, de store smagte godt.
Hvad var ikke en gulerod for børn den
gang, næsten kålgårdens eneste frugt,
som man kunne få lov at trække op på
sin gebursdag i eftersommeren. - Men
vort røvertogt blev uheldigvis fortalt til
mor, i hvis køkken - eller var det bryg
gerset med de toppede brosten - næste
akt udspilledes. Det var en sørgelig og
meget ydmygende historie, og når jeg nu
stod melankolsk bag laden, så var det
ikke alene mit hoved, der gjorde ondt.
Vor kærlige mor havde unægtelig sam
tidig lagt en af de grundsten under vor
moral, som adskillige mennesker til deres
omgivelsers sorg ikke er blevet forsynet
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med. Hvem der havde været angiver af
røveriet, er ikke oplyst; måske havde mor
grebet os på fersk gerning. Nabo Lars
Krogs kone Ane havde sikkert ikke for
talt noget; dertil var hun altfor rar. Jeg
besøgte hende tit, og hun var nok værd
at besøge. Det var for det første hendes
kålgård eller rettere have, virkelig en rig
tig have med træer. Et af træerne bar
oven i købet æbler, små men vidunder
lige, næsten som dem, man kunne købe
på verdensmarkedet i Borris 29. august.
Så var der et træ med små beskrøde bær,
som jeg aldrig siden har smagt mage til.
Naturligvis var der også kål i haven, som
harerne gik og åd af i snevintre med stor
fare for at blive skudt af Lars Krog, der
lå på lur i mørket bag en udtaget rude.
Men harerne var sultne og dristige. En
vinteraften havde en hare endog den
frækhed at vove sig ind i kålen, skønt der
var dans og lystighed i gården, som
straks forstummede ved efterretning fra
køkkenet om, at nu var der en hare i kå
len. Hurtig en karl ind til den åbne rude
med haglbøssen. Begivenhederne udvik
lede sig derefter således. Bum! Alminde
ligt gys. Det mørke legeme ude i kålen
rørte sig ikke. Haren altså stendød. Skyt
ten begav sig stolt, ledsaget af beun
drende ungdom ud for at indsamle sit
bytte, der imidlertid viste sig at være et
gammelt sønderskudt forklæde, Ane spø
gefuldt havde anbragt om en kål. Jæge
rens stolthed forvandledes til flovelse og
den forsamlede ungdoms beundring til
skadefryd. Ja, den Ane. Hvad kunne hun
ikke finde på. En dag kom en arbejdsløs en bos, sagde man dengang og senere i
i Vestjylland - til min mor og bad om

en skilling til natlogi. Han spurgte, om
nabo var sognefoged. Nej, det var han da
ikke. Ja, så er konen det nok. Ane havde
nemlig, da bossen kom, sagt til sønnen
Rasmus: Hent lige vor far. Hvorefter bos
sen fik travlt med at komme ud af går
den. - Jeg kunne svært godt lide Ane,
skønt hun var slem til at spørge, hvornår
det var min gebursdag. Når jeg nemlig
tav, fordi jeg kendte fortsættelsen, så op
lyste hun, at det var den dag, de kørte
havre ind. Der var ikke noget ondt i, at
Lars Krog havde måttet holde op at køre
havre og hente jordemoderen, da jeg
meldte min ankomst til denne verden.
Men hvorfor skulle man altid have det
at vide! Irriterende at skulle høre på ting,
som man har fået at vide flere gange i for
vejen, syntes jeg allerede dengang. Men
når drilleriet var overstået, var det dejligt
at besøge Ane. Hun havde i en glaskasse,
der hang på væggen, en samling sommer
fugle, over 20 vist, i alle kulører. Ingen
skulle tro, at der eksisterede så mange
slags sommerfugle i verden. Hvad de hed,
vidste Ane naturligvis ikke, men de var
genstand for alles beundrende opmærk
somhed. Nej, se, se, endda. Så havde hun
blomster i potter, både tøffelblomster,
Christi bloddråber og tenser, hvis blom
ster skiftede kulør flere gange. Allesam
men blomstrede de; engang var der endog
en plante, der bar ret store, røde frugter,
til de besøgendes forbavselse og til Anes
stille glæde. Hun havde nemlig usynligt
og kunstfærdigt bundet dem fast på plan
ten. Lars Krog var der ingen morskab ved.
Han snakkede ikke med børn; men om
aftenen spillede han ofte kort med far, et
spil, de kaldte fus, og hvori forekom

mange sære ord som ters, kvart, fus og
beller. Lars spyttede i hænderne, inden
han gav kort på ny, og sagde: A kunne
fandennamme - hvormed formodentlig
skulle antydes, at han kunne have båret
sig endnu kløgtigere ad i sidste spil. 20 år
senere erfarede jeg som soldat i Kastellet
i København, at spillet nok hed sådan
noget som fransfus. Jeg forsøgte at spille
med på mine barndomserindringer; men
min kammerat og medspiller erklærede
ikke med urette: Du kan krafterne ikke
spille fransfus!
Men - for at vende tilbage til mit
uheld - min melankoli fortog sig, og jeg
fandt trøst og hjælp for mit pandesår hos
mor. Det var blevet aften og så stille, at
man sagtens trindt kunne have hørt et
barn græde. Jeg husker dog bedst fra stille
sommeraftener Jacob Vestergårds Ma
rens kaldende råb efter hunden, der skulle
hjælpe hende at få fårene på den rette vej
ad hjemmet til: Karine, Karine.

Marken
Da Bukkær var en gammel bondeby med
tætliggende gårde, var der lange veje ud
til ejendommenes yderste grænser. Det
gjaldt både kæret, som byen har navn ef
ter, og som 1870 bestod dels af en knol
det mose, dels af en eng, kaldet æ Måh
(Made), Nørremarken og navnlig den
fjerne udmark, hvor fårene gerne var tøj
ret. Det var ingen ringe udflugt at flytte
dem, og det tog særlig lang tid, når man
havde lyst til at betragte en skældbasses
vandring gennem græsset eller en edder
kops tålmodige venten på fangst. Man
kunne godt hjælpe den sultne madam, der
sad med alle sine følsomme ben på trå79

dene, bg sende en stakkels fangen flue i
nettet. Bagefter betragtede man med kar
ske drengenerver eksekutionen. Mere
spændende var det dog at følge det gamle
gærde, hugormediget, på vejen til udmar
ken. Der behøvede man ikke at lede efter
slanger; de lå og solede sig i dusinvis og
krøb ind i deres huller, når man kom
forbi. Havde man en lang pind med, så
kunne man pirre en hugorm ud på vejen
og drille den, til den blev ude af sig selv
af raseri. Det var særlig morsomt fordi
drilleriet indeholdt nogen fare for en
dreng med bare fødder. Der var rigeligt af
snoge og hugorme i Vestjyllands hede
egne i gamle dage. I adskillige afsides
liggende hjem havde man snoge i husene,
hvor de mentes at gøre nytte ved at fange
mus. De kunne have det rart i den lune
sengehalm om vinteren. Sjældnere var jo
hugorme; men der fortaltes dog om en
pige, der skulle kline en væg i laden med
en lervælling - livi, som Blicher siger at kluden, hun benyttede til at glatte efter
med, hang fast i et mørkt hjørne på et
søm, der viste sig at være en vred hug
orms tænder. Aviserne har for resten
1936 fortalt om en tjenestedreng i en af
sides egn i Jylland, som fik kolde fødder
om natten, fordi hugorme krøb op af sen
gehalmen, mens han sov, og lagde sig
ved hans fødder. - Man kunne blive bidt
af en hugorm på heden, slemt nok for et
barn naturligvis. Men voksne tog det ikke
så højtideligt. En gammel tækkemand, der
havde tjent en del af sit brød ved at
plukke lyng til tag, var blevet bidt adskil
lige gange; men et rask snit i såret med
en lommekniv og en skrå Ringkøbing kar
dus derpå, så var den ting ordnet.
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Naturen var rig nok til at optage tiden
for en dreng, som desuden havde let ved
at falde i amdam - som over hjejlen, der
sejlede højt oppe i luften og hele tiden
kaldte på sofie, eller over rylen, som på
sine uforholdsmæssige ben spankede hen
over mosedynd. Der var meget, som kun
ne virke helt søvndyssende og få en til
at glemme tiden og fårene. Hvor verden
var stor og underlig, slet ikke til at få
mening i. En ved ikke, hvad det har at
betyde, sad jeg en dag og sagde ude på
marken, medens tårerne randt ned over
mine kinder. Jeg var vel 8-9 år dengang.
Hvad jeg har tænkt på! Ingenting formo
dentlig. Kun overvældet af ensomheds
følelse med en gryende fornemmelse af at
være en person, stillet over for tilværel
sens gåde. Der er gået mange år siden hin
sommerdag. Jeg har set, hørt og læst ad
skilligt i de forløbne snart 70 år; men jeg
ved endnu ikke, hvad det har at betyde.
Så meget er jeg dog blevet klar over, at
det ikke nytter noget at græde, fordi li
vets mening er uklar. Det er fælles men
neskelod, at der ikke som i eventyret er
»lyst foran og mørkt bag« - men mørkt
både for og bag.
Jeg fik ofte skænd, fordi mine ekspedi
tioner ud i marken for at flytte køer eller
får tog urimelig lang tid. Engang havde
min sendrægtighed nær pådraget mig
strengere straf. Årsagen var Mogens'
datter Signe. Mogens havde købt et
stykke af sin faders udmark og der opført
et lille hus. Hans væsentligste indtægt be
stod vist i at være daglejer for byens
gårdmænd. Jeg husker ham egentlig kun
fra en meget beskæmmende behandling,
som han lod vederfares to drenge foruden

Chr. Buurs forældre: Ane Cathrine, f.Buur (1837-1913) og Peder Jensen (1828-1916). Foto hos Lau
rentius Holm.

mig en nytårsaften. Den aften var det jo
skik at skyde nytår ind. Familien sad i
gysende forventning om, at der skulle
ske noget, og pludselig: Bum, bum. Så
var det med at styrte ud og indfange de
lumske skytter, der officielt antoges at
ville forsvinde uden at give sig til kende.
Der var dog sædvanligvis ingen vanske
lighed forbundet med at finde dem, da de
i realiteten netop ønskede at komme ind
for at få en forfriskning og lade gevæ
rerne på ny. Det var en storartet oplevelse
for børn. De fremmede karle så forvovne
ud, var gerne noget beduggede, og lugtede
grumt og livsfarligt af krudt og krig i
stuen. En uhyre ting var det naturligvis
at være stor nok til at komme med ud at
skyde nytår ind med en rigtig bøsse. Af
tenen kunne dog også fejres ved, at man
smadrede en lerpotte, jydepotte, mod dø

ren, mindre fornemt naturligvis, men me
ningen var da den samme: glædeligt nyt
år og vær så god at komme ind og få en
en bid brød og en dram. - Mogens, som
karle med bøsser næppe besøgte - de
holdt sig mere til gårdmændene - havde
nu sagt til min broder og mig og Lars
Krogs Rasmus, at vi skulle være vel
komne, om vi ville komme ud til ham og
skyde nytår ind, underforstået med en
potte. I tillid til dette tilbud begav vi os
nytårsaften sent, på den formentlig rette
skydetid, ud til Mogens. Potte havde vi
desværre ikke, men den kunne vel erstat
tes med nogle klyner fra Mogens' stak.
Forventningsfulde bombarderede vi døren
med klynerne, men vi måtte blive længe
ved, inden der skete noget. Endelig åbne
des døren, og Mogens kom til syne i
skjorte, meget vred. Han beskyldte os
81

ganske uretfærdigt for at have kastet sten
på døren, og da vi protesterede, tog det
ene ord det andet. Enden blev, at Mogens
smækkede sin dør i, hvorefter vi kunne
gå hjem med tørre munde og forbitret
snak om, hvad der kunne foretages i et
sådant tilfælde. Man kunne f.eks. affyre
en bøsse ved muren, lige under vinduerne,
hvad der ville have til følge, at alle ru
derne gik itu. Man kunne også skyde ned
i brønden med en så uhyggelig detona
tion, at alt levende på stedet fik nerve
chok. Vore hævngerrige planer blev jo
ikke til noget, bl.a. af mangel på bøsse.
De satte sig kun fast som nag til den
ikke ordholdende Mogens.
Men Sine. Hun hører til mine tidligste
barndomsminder. Hun boede på min vej
ud til fårene i udmarken og havde god
tid til at lege. Desuden var hun erfaren
i adskillige ting, som hun under foræl
drenes noget indskrænkede boligforhold
lejlighedsvis havde iagttaget. Var også
villig til at give demonstrationer, som jeg
dog ikke fandt interessante. Vi legede el
lers godt nok på børnevis med småsten,
der forestillede husdyr, vendte sten, som
sad fast i jorden, og iagttog myrerne, der
fik travlt med at redde deres æg. Vi un
dersøgte hugormediget, drillede ronnivædderen, som vi var bange for, og
trillede rundt i engen ved den lille bæk,
der drog sin mæanderlinie gennem kæret.
Det var en ypperlig morskab at trille
rundt, indtil man tydelig arf arede, at Jor
den drejede sig. Men en dag endte jeg
i bækken. Morskaben fik en brat ende,
og jeg indtraf hjemme, ikke alene med
et par timers forsinkelse, men i en sør
gelig tilstand. Det havde nær ført til kor
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porligheder! Det skete dog ikke. Jeg tror
ikke, jeg nogen sinde har fået prygl, efter
tyveriet af gulerødderne.
Dans
Barndomstiden er som en perspektivisk
tegning, med et forsvindingspunkt langt
borte. Medens et tilsvarende stykke tid 10-12 år - fra manddoms tiden står teg
net i erindringen med lige store og klare
træk ved begyndelse og slutning, så synes
de første 10 år af barndommen ingen be
gyndelse at have, men at spænde over et
umåleligt tidsrum.
En vinter, da sneen gik op over hu
sene, en sommer, da solen skinnede usæd
vanlig strålende i ugevis, kommer ved sin
plads i erindringen umiddelbart foran det
forsvindende punkt til at stå som type på
årets gang i hin eventyrlige tid. Deraf vel
den sædvanlige erindringsfejl: Da jeg var
barn, var årets gang anderledes.
En af mine allerførste erindringer er
netop en sollys sommer, da solen hver
dag strålede fra en skyfri himmel, til bøn
dernes fortvivlelse. Det var den tørre
sommer 1868. Jeg kan lige skimte min
forundring over, at nogen kunne være
misfornøjet med så yndigt solskinsvejr.
Dernæst kan jeg bestemt huske fredsslut
ningen mellem Tyskland og Frankrig
1871, fordi folk diskuterede, hvor mange
vogne der skulle til for at transportere de
5 milliarder francs, som franskmændene
måtte betale; men da gik jeg også i mit
7. år og havde begyndt at gå i skole. Til
den tid hører også mindet om Mads Han
sens »Jeg er en simpel bondemand«, som
blev sunget ved et gilde i Østergården
under en dansepause. Familien der, Jens

Jensen og hustru - hun hed Stens, for
modentlig Christense - havde meget be
gavede børn. En søn, Anders Jensen, blev
redaktør i Vejle, og hans søn er professor,
dr.phil. Kr. Sandfeld (Jensen). - Danse
stuen, gårdens storstue, der kun anvend
tes ved festlige lejligheder, ligesom i alle
andre gårde, var udstyret med bænke,
som vi kaldte skamler, langs væggene.
Spillemanden sad i et hjørne og stemte
violinen, når gæsterne var kommet og
havde fået en kringle og en dram. Jeg
tror ikke, man fik kaffe, i hvert fald ikke
til at begynde med. Musikken bestod vist
sædvanlig af den samme violin. En violin
til at sekundere, frit efter gehør, var
sjælden. Spillemandens honorar udrede
des af de dansende herrer, som hen på
natten stak musikanten en mønt, som
syntes dem passende. Han puttede den
overlegent i lommen uden at se på den.
Så begyndte dansen. Parrene drejede ad
stadig rundt og holdt sig omhyggelig i en
cirkel, så der blev et tomt rum i midten
af stuen, hvor børnene morede sig, hvis
de kunne slippe derind gennem de dan
sendes tætte kreds. Parrene standsede om
drejningen en gang imellem og trådte
i takt til musikken nogle trin, omtrent
som man kan se i en balsal 1935; men
man myldrede ikke ubehersket omkring,
holdt rækken og passede på ikke usøm
meligt at puffe til parret foran. En gang
imellem udstødte de mandlige deltagere
små hyl, der skulle antyde, at de var fyldt
af livsglæde og gerne ville bidrage til at
løfte stemningen, hvad for resten ikke var
overflødigt, da der var udbredt megen
værdig alvor over situationen. Sådan hu
sker jeg det da. Ud på aftenen var der

pause, under hvilken man sad i bunterad
langs væggene i dansestuen, og der blev
budt skåret sigtebrød om med øl og snaps.
Det var under denne pause, Mads Han
sens sang blev sunget.
Sang lå bønderne fjernt. Min far hu
skede vel fra sin ungdom et par stumper
af Erik Bøghske viser - Spot over grevinde
Danner - der var nået over til Herning
eller måske snarere ned til Rendsborg,
hvor far havde været soldat i begyndelsen
af 1850erne og som bønderkarle for et par
menneskealdre siden oplevede sin ung
doms mærkeligste eventyr, bl.a. militær
musikken - han kunne endnu nynne an
danten af Haydns paukeslagssymfoni og i moders hjem i Næstholdt kunne en
vidtberejst person, Nyboe, der nogen tid
havde sit ophold i gården, »fortælle« en
vise, d.v.s. en folkevise, flere på op imod
hundrede vers, udvandede varianter for
modentlig. Moder huskede endnu enkelte
stumper, da jeg som danskstuderende kom
hjem og snakkede om folkeviser. Men
når voksne, satte bondemænd sang, så
var det fordi de var berusede, havde en
humle i øret eller kunne betegnes med et
andet af de mange billedlige udtryk, der
dengang som nu var til rådighed. Det
anførtes ikke sjældent netop som bevis
på, at hjemvendende markedsgæster hav
de nydt for mange kaffepuncher: De
sang! Ja i kirken sang bønderne nok med,
skønt den største part af ulejligheden
overlodes til degnen, hvis ære det var at
gennemføre salmesangen med lange to
ner. En ny degn i Tjørring bemærkede
selvtilfreds til en af sine bekendte efter
gudstjenesten: Så fik jeg da magten over
den aleneste Gud (i himmerig osv.), hvor
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til manden tørt sagde: Han er hejsen et så
nemt at få magt over.
Det har da nok været med flovhed, at
man har sunget: »jeg synger bag ved
ploven og under leers klang, og bakkerne
og skoven gi'r genlyd af min sang« - for
det passede aldeles ikke på de tilstedevæ
rende vestjyder; men det er jo også fyn
boen, poet og bonde Mads Hansen, der
taler. Til trods for forskellen i tempera
ment opnåede sangen en overordentlig
popularitet. Man var både rørt og stolt
over, at en bonde også kunne have poe
tisk sans, selv om han ikke snakkede der
om til daglig.
Jeg vil tro, at alle dansegilder forløb
på samme måde - altså bortset fra sangen
- i bøndergårdene i Hammerum herred
endnu 1870. Ikke mange år efter be
gyndte de såkaldte folkedanse at blive
kendt, og uldhandlere kom hjem fra Sjæl
land med sekstur, kontrasejre og andre
løjerlige danse, som før var ukendte.
I slutningen af året 1873 var jeg - 9 år
gammel - sammen med min ældre broder
og naturligvis far og mor med til min
morbroder Jens Frølund Buurs bryllup
i Snejbjerg. Min broder og jeg vandrede
under den dertil bestemte salme, ligesom
de øvrige bryllupsgæster, op gennem kir
ken for at ofre til præst og degn. Det var
spændende; man kunne let komme til at
forsynde sig mod den stedlige sædvane.
I Sønder Felding kirke måtte man, når
man var kommet op i koret, med højre
hånd lægge pengene til degnen og der
efter med venstre hånd bidraget til præ
sten på højre ende af alteret, hvorefter
man gik bag om altertavlen og tilbage til
sin plads. I Snejbjerg var det anderledes;
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jeg husker kun ikke hvordan. Så vidt jeg
mindes, forløb vor offergang uden uheld.
Om aftenen i brudens hjem tumlede de
unge gæster rundt i halvmørke og mørke
ude omkring gården. Der måtte nemlig
ikke danses. Brudens familie - og da
brudgommen med - hørte til de hellige.
Om de unges gerninger var mere from
me, fordi der ikke var dans, er måske
tvivlsomt. Im dunkeln ist gut munkeln,
siger tyskerne. Sent på aftenen havde jeg
en bitter oplevelse. Vi sad bænkede, børn
og unge, om et langt bord, hvor vi selv
måtte komme smør på brødet - noget
for mig højst uvant - og hvor vi fik te
eller måske rettere tevand. Jeg var så
uheldig at vælte det varme tevand over
mit sigtebrød, hvad der jo var en slem
skandale, og bagefter gjorde jeg mig
endnu mere til grin, fordi jeg gav mig
i lag med det umulige forehavende at
komme smør på det varme, våde sigte
brød.
Der var langt mellem festerne; men vi
fik ingen lejlighed til at kede os vinter
aftenerne. Hjemmestrikning til salg var
endnu ikke gået af mode; jeg var kun
6-7 år, da jeg måtte deltage og strikke
skillingshoser, formodentlig således kaldt,
fordi de var uhyre billige. Så vidt jeg
husker, var de strikket af enkelt utvundet
tråd, så de har nok heller ikke været
meget værd. Men ellers var strikning
allerede ved 1870 på retur. Fader var
endnu som gammel mand en mester til
at strikke. Strømpen voksede under hans
hænder, medens han læste sin avis. I
hans hjem i Snejbjerg blev mændene,
når de om aftenen kom ind fra loen,
modtaget med en påbegyndt strømpe, som

de måtte strikke til hæl, inden de gik
i seng. En hård opgave, ville man nu
mene; men de fik dog oftest tid til bag
efter at spille et slag kort inden sengetid.
Flytning og hedeopdyrkning
I sommeren 1874 handlede fader sin gård
i Bukkær bort mod en gård i Overby,
Sønder Felding. Vort nye hjem lå ved den
af Hedeselskabet anlagte vandkanal, der
tager vand fra Skernå i Arnborg og
strækker sig gennem to sogne, Skarrild
og S. Felding. Alt det meget vand var en
storartet oplevelse for os børn, og da van
det den følgende vinter blev taget ud af
kanalen, fangede vi en mængde fisk, mest
desværre skaller, der væsentlig består af
småben. Når man har 18 læs skaller, så
har man 19 læs ben! Der var dog også
enkelte mere fornemme som ørred og bra
sen. - Medens vi børn fandt det yderst
interessant at plaske i vandet, som løb
i kanalen og rislede ud over vore mar
ker, så var det helt anderledes med fader.
Han fortrød ejendomshandelen så stærkt,
at det vistnok gav hans karakter et knæk,
som han aldrig siden helt forvandt. Han
havde ondt ved siden at gøre en kreatur
handel uden at få søvnløse nætter deraf.
Han kunne slet ikke forlige sig med van
det, og allerede året efter byttede han sin
gård bort mod en ejendom i Ilderhede
i nærheden af den senere Stakroge sta
tion. Der var ca. 35 ha mest uopdyrket,
kalkfattig hede og mose, som i høj grad
trængte til mergling. Det var 1875. Fader
var 47, moder 38, min ældre broder 15,
jeg 10 og den næste i rækken, min eneste
søster, 7 år. Det blev hårde år med slid
og nøjsomhed. Faders uheldige ejendoms

handel havde i virkeligheden forvandlet
familien fra jævn velstillethed til fattig
dom. Men der var intet andet for end at
sætte neglene i. Man havde endnu ikke
opfundet »landbrugets rentabilitet«, der
var ingen tale om henvendelse til højere
myndigheder, skønt regering og rigsdag
lige havde indført guldmøntfod i Dan
mark, og den vistnok havde en ret skæb
nesvanger betydning for bønderne, navn
lig da for dem, der skyldte penge bort. Der var tvungen nøjsomhed til huse hos
alle de hedebønder, som jeg husker fra
1870erne, en nøjsomhed som vel i 1935
ville blive betegnet som fattigdom, men
som ingenlunde slog ind i mismod eller
ud i krav om hjælp fra det offentlige.
Vorherre bevares! Hjælp dig selv og tag
ikke mod hjælp. En uhyre skam at komme
på sognet - og en rædsel at komme i æ
røde hus i Herning for forveksling af mit
og dit. Der var en skarp grænse mellem
ordentlige mennesker på den ene side og
fattiglemmer og uærlige folk på den an
den, en grænse der ikke havde ret meget
med barmhjertighed eller såkaldt social
retfærdighed at gøre, men som nok var
i sin orden, ret beset. - Dårligst gik det
for resten de skiftende ejere af egnens
største gårde, proprietærgårde kaldet. De
følte sig berettiget og vel næsten forplig
tet til at anlægge en levestandard, der lå
et godt stykke over de små bønders, og
det kunne ejendommene ikke bære. Ska
defryd er som bekendt en af folks største
- om just ikke smukkeste - glæder, og
det var med ikke ringe fornøjelse, at man
modtog meddelelse om proprietær N.N.s
fallit. Hvad bildte de fine folk sig ind!
Tiderne skiftede. Der kom først fælles
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mejerier, så andelsmejerier, derefter de
tilsvarende slagterier, og bønderne kunne
nu udbringe deres smør og flæsk til flere
penge end før. I slutningen af 1880erne,
da jeg forlængst havde forladt landvæse
net, fortalte min ældre broder, der havde
fået en gård, at han det foregående år
havde solgt smør og svin for 800 kr. Ud
fra mine erfaringer om landbrug mente
jeg, at det var mange penge. Ja, men,
sagde min broder, jeg har købt kunstgød
ning og kraftfoder for 900 kr. Da jeg ikke
fattede, hvorledes en sådan økonomi
kunne have sin rigtighed, belærtes jeg
om, at ejendommen - altså dels ved
kunstgødning, dels ved den større mød
ding - var blevet mere værdifuld. Det
gjorde intet indtryk på ham, at jeg med
mit kendskab til Mr. Micawber som min
mening udtalte, at det dog vel var bedre,
om indtægt havde oversteget udgift en
lille smule. Jeg ved ikke, om der nogen
sinde kom balance enten hos min broder,
som temmelig snart opgav landvæsenet,
eller hos andre bønder. I hvert fald tiltog
produktionen af smør og flæsk - ejen
dommen steg i værdi, så der kunne lånes
mere i kreditforeningen, da en sådan hel
digvis var blevet oprettet. Denne svik
mølle: større ydeevne, mere smør og flæsk
og endnu højere prioriteter - fortsattes
til godt og vel 1930 og er måske knap
forbi endnu. Et kraftigt eksempel er den
lille hedegård, som far med familie flyt
tede ind i 1875, og hvor han med an
spændelse af alle sine og familiens kræf
ter skaffede føde, klæder og renter, vist
kun til en lille prioritet på ca. 5000 kr.
Ejendommen solgtes 1917 for 65.000 kr.
Der var ganske vist tørv i den, men alli
86

gevel! Det skulle ikke undre,, om priori
teterne i 1935 er oppe på 30.000 kr.
Men tilbage til mit emne. Opdyrkning
af hede og mose var dengang - og er vel
for øvrigt endnu et spørgsmål om mergel
- lim kaldte vi det kalkholdige ler, som
den magre hedejord trængte så hårdt til.
Adskilt fra vor ejendom ved en mose lig
ger en bakke, som til dels var - og er dækket med egekrat og derfor meget pas
sende kaldtes Kratbank. Den indeholdt
foroven et lag ler og neden for lim, mer
gel altså, som det gjaldt om at få gravet
op - efter indhentet tilladelse hos ejeren,
der så vidt jeg husker ingenting for
langte - og dernæst at få kørt over mosen
og ud på vor mark, et par km og med
studeforspand. Mon nogen nu ret kan
forestille sig, hvilket tålmod der skulle til
for at køre mergel ud på en ha med stude
befordring og en fjælevogn, som kun
kunne tage et meget lille læs. Den dårlige
vej og studenes meget begrænsede kræf
ter tillod næppe heller større ladninger.
De var gerne unge. At bytte et par fuld
voksne stude med yngre var en af ind
tægtskilderne. De store havnede i en af
de studeflokke, som om foråret ad lande
vejen forbi Ilderhede fra Snejbjerg gen
nem Assing, Sønder Felding, Sønder Om
me og videre sydpå drog til markederne
i Tønder og Husum for så at tilbringe en
sommers slaraffenliv i marken og afgå
ved en brat død om efteråret. Da havde
Vestslesvigs bønder gode dage!
I begyndelsen af 1880erne fik far et
par russere. De var noget hurtigere til
bens end studene, men kunne på den
anden side ikke indbringe noget ved byt
tehandel. De fleste af disse russere - eller

ukrainere - var a£ ubestemmelig alder.
Jeg husker en, der var lodden som et
hedefår, og som var uhyre uvillig til at
skynde sig. Da almindelig svøbe ikke ge
nerede den, bandt fader et søm i snerten.
- Men studene - man siger nok, at den,
der kører med stude, kommer også med.
Ja, men hvordan? Det gjaldt om at be
nytte hele den lyse forårsdag. Vor nabo,
Mads Påbøl, var umådelig tidlig på færde
om morgenen. Jeg husker, hvor ofte fars
jernbeslåede træsko skramlede hen over
bryggersets toppede brosten ved halvfem
tiden, hvorefter hans morgenfortrædelige
stemme forkyndte: Mads Påbøl er på vej
til krattet - mergelgraven altså. Jeg øn
skede Mads alle ulykker, men protest var
naturligvis ikke at tænke på. Jeg var ble
vet 15-16 år og måtte fungere som tjene
stekarl. Min fem år ældre broder havde
slået sig på murerhåndværk. Op og ud
på marken uden barmhjertighed. Gjaldt
det mergelspredning, måtte min tre år
yngre søster deltage. Den tidlige morgen
bed var hende lidt for stram, skønt vi dog
havde fået en kop pattevarm mælk og et
stykke rugbrød til morgenfo'r. Søster
havde det med at besvime, når hun havde
arbejdet lidt. Uinteresseret så jeg hende
standse og støtte sig spekulativt til skovl
skaftet, hvorefter hun fredsommeligt
lagde sig nogle minutter. Det var jo intet
andet end blegsot, som de fleste unge pi
ger menes at have, så der var ingen an
ledning til ophævelser.
Værst var arbejdet med at grave mer
gelen op af jorden. Den var stenhård,
og at grave den løs var en opgave, der
fordrede kræfter, som jeg ikke havde alt
for mange af, endnu. En varm sommer

dag arbejdede jeg i bunden af mergel
graven sammen med en fremmed karl,
som vi i anledningen havde lejet. Han
var temmelig overlegen, gravede løs og
overlod til mig at skovle materialet vi
dere. Han hånede mig så meget og så
længe, at jeg erklærede, jeg kunne godt
bytte med ham. Hvilket skete. Men det
var vistnok gået galt. Jeg tror den dag
i dag, at det havde kostet mig liv og før
lighed, hvis ikke gamle Jens Kristian
Kratbank i rette tid - og tilfældigvis var kommet med sin togrenede mergel
greb, som var så solid, at han med den
kunne løse store klumper, der straks faldt
fra hinanden i smuld. Han var gammel
krigsmand, havde som forstærknings
mand deltaget i krigen 1848-50, ja, han
havde endog været til parade for Frederik
VII på Københavns Nørrefælled. Han for
talte naturligvis mange historier, ikke
just fra slagene, skønt han havde været
med både ved Fredericia og Isted, men
fra soldaternes glade eller mærkeligt bro
gede liv. Mange af dem egner sig mindre
for litteraturen - end for Kratbank mer
gelgrav. De mindede i det hele lidt om
oplevelserne i »Intet nyt fra Vestfron
ten«. En enkelt historie: Nogle soldater
stod vagt ved en lade, hvori befandt sig
en del fanger. Vagtposterne fandt det be
hageligere at ligge ned end at stå op, hvil
ket medførte at de faldt i søvn; men dog
ikke hårdere end at en af dem vågnede,
da der arriverede en patrulje, som han
modtog med: Hys! de filer, Fanden gale
mig! Påskønnelse for opmærksomhed. Og
fra paraden på fælleden. Jens Kristians
bataljon marcherede lige ud, men måtte
ude i perspektivet dreje til side, fordi den
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stødte på en lille sø eller dam, måske
den ene af Holger Danskes brilleøjne,
der jo ligger eller lå derude. Følgen blev,
at generalen eller obersten, hvem det nu
var, skreg: Ottende bataljon marcherer ud
af retningen, hvortil bataljonschefen om
gående med lige så kraftig røst replice
rede: Vi kan o.s.v. ikke gå gennem Det
røde Hav. Ære være dig, gamle Jens Kri
stian! Selv om du ikke hin sommerdag
reddede mit unge liv fra hedeslag, så
frelste du min mandfolkeære og fritog
mig for at give op over for min overlegne
arbejdsfælle. Jens Kristian havde en vok
sen søn, som var temmelig vidtløftig og
ufornuftig, og om hvem vor nabo sagde:
Ja, det er mærkeligt, at han kan bære sig
sådan ad. Han må jo have en god for
stand, for han har aldrig brugt den.
Ved siden af mergelarbejdet var slæt
og høst næsten en leg. Ak, vi havde ikke
ret meget at høste de første år på Ilder
hede. Eng havde vi ikke; men i den
store Feldingmose mellem Stakroge og
Sandet station havde vi en moselod, hvor
vi hentede tørv - klyner altså - og der
var også et stykke grøn mose, hvor nogle
læs hø kunne slås. Når det foregik, be
gyndte vi meget tidligt om morgenen,
medens det korte mosegræs endnu var
vådt. Vi havde ikke mad med hjemmefra;
men hen på formiddagen kom mor eller
søster med en gryde boghvedegrød eller
rugmelsgrød i den ene hånd og en øre
kande med mælk i den anden. Så lejrede
vi os i græsset, og »derpå vi langed' med
ske til den herlige kost, som der van
ked'«. Lommeur havde ingen af os. Tiden
måltes alene hjemme på vort gamle
schwarzwalderur. Når vi skulle hjem til
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middag, gav mor signal med et hvidt for
klæde eller lignende, der anbragtes på
stråtaget.
Det kan nok være, at vi holdt opmærk
somt øje med både ambassadøren, der
bragte grøden, og med signalet til hjem
turen.
Bjærgning af klyner var kedeligere.
Den begyndte jo tidligt i forsommeren.
Det var et koldt og vådt arbejde. Engang
stod min broder nede i graven med klynespaden, som først skar en strimmel jord
løs og derefter skar jorden over i en klynes bredde. Ved den sidste manøvre klø
vede han ikke alene tørvejorden, men
også en af mine nøgne tæer, som i den
anledning endnu har sin negl i to adskilte
halvdele.
Men selv om det kunne være slemt, at
arbejdet var strengt, så syntes det mig
dog værre, når det var kedeligt, og intet
var mig mere uudholdelig end at karte
uld, som moder spandt til uldgarn. Det
tyngede mig navnlig i alderen 11-14 år
om vinteren. Jeg søgte gerne at akkordere
om det kvantum, som jeg skulle forvandle
til tøjer eller tejer i løbet af dagen - et
pund sædvanlig. Mor var utilbøjelig til
at indlade sig på denne akkorderen, som
medførte en del ulejlighed - og desuden
kunne aftalen nok formenes at gå ud,
ikke over tøjernes kvantitet, tværtimod,
men over deres kvalitet. Engang imellem
lykkedes det at få aftalen i orden. Der går
i grunden megen uld på et pund. En lille
ting som en rund sten i uldposen ned
satte mængden betragteligt. Hvor har
man mange synder på sin samvittighed.
Det var en lang vinterdag og aften for en
dreng at sidde med karterne. - Om afte-

nen var hele familien samlet - først om
et tællelys, senere om den vidunderlige
stenolielampe, fladbrænder med skærm
over. Fader strikkede undertiden. Ellers
læste han avisen og bandede inderligt
over, at hans arme ikke var lange nok.
Det endte med, at der måtte sendes bud
til Herning efter briller. Guderne må vide,
hvordan de passede. Moder spandt. Rok
ken snurrede, og mors højre arm straktes
ud i hele sin længde med uldtråden; men
ofte, meget ofte standsede rokken, og ar
men sank ned. Vi drenge fandt det under
holdende, og moder fandt sig tålmodig
i vor morskab. Jeg ser endnu tydeligt
hele situationen for mig. Kun kan jeg
ikke mere få øje på komikken. Min søster
var dengang, ca. 1877-78, en lille pige,
og alt kvindeligt arbejde, både ude og
inde, påhvilede moder.
Heldigvis var det kun de tre dage i
ugen, jeg måtte karte. De andre tre dage
gik jeg i Sandet biskole, som søgtes af
alle børn fra Ilderhede og Sandet. Men
om min skolegang senere.
Adspredelser
Der var ikke mange adspredelser på Ilder
hede i slutningen af 1870erne. Jeg burde
måske ellers sige i Ilderhede, da talen er
om en by eller i hvert fald en bebyggelse
med 4-5 huse og gårde. Interessant var
det at se de store studeflokke drage forbi
om foråret. Hen på sommeren arriverede
undertiden, temmelig uvelkommen, en
kæltringfamilie, som tilbød at lodde og
klinke, og som anmodede om en gæstfri
hed, man nødig gav, men endnu nødigere
nægtede. Om kæltring skulle betyde tater
eller have sin ellers sædvanlige betyd

ning, er usikkert. Familien fik gerne lov
at sove i høladen, skønt man var lidt
ængstelig for dens omgang med ild. - En
sommerdag i 1882 kom der en flok kæl
tringer og forlangte logi i høet om natten.
Der var 4-5 mand og et par kvinder,
blandt dem den berygtede Kasper Høje og
hans »bislåperske« An Mari Grønning.
Fader og moder turde jo ikke nægte dem
husly, og de fik da den ønskede tilladelse,
skønt de gjorde et ondskabsfuldt indtryk.
Det skyldtes nok indbyrdes uenighed, for
nogle dage efter erfarede vi, at An Mari
havde dræbt Kasper på Dejbjerg hede ved
at slå ham i hovedet med en sten, som
hun havde lagt i et tørklæde. Da hun
havde afsonet sin tugthusstraf, blev hun
husholderske for en mand i Rind sogn
ved navn Søren Hampen. Han var lidt til
en side og fortalte vidt og bredt, at han
havde fået en »stadig« kvinde i huset.
Hun havde været mange år på ét sted, in
den hun kom til ham.
Provisorietidens gendarmer, der natur
ligvis var temmelig upopulære hos bøn
derne - om just ikke hos bønderpigerne gjorde ende på kæltringflokkenes omstrejfen. De måtte fra den tid nøjes med at
optræde enkeltvis og mindre arrogant.
Ikke sjældent kom der en mand, som
skulle over mosen sydpå til Hoven og af
gode grunde ingen vej kunne finde. Fader
konstaterede, hvem og hvorfra han var,
og bragte i det hele det mest mulige ud
af situationen. Så kom moder fra spise
kammeret med et par stykker rugbrød
med fårekød og en drik øl. Om lidt sagde
manden farvel, og fader sagde: Gud med
dig. Det lød for mig, som han sagde: Ud
med dig, hvad der undrede mig en smule.
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En skønne dag iagttog moder, at der
over mosen - eller hen ad vejen forbi
gården kom koner med noget i den ene
hånd, der kunne se ud til at være en
kande eller potte. Det drejede sig forment
lig om barselspotte, og det gjaldt så om
at regne ud eller gennem observationer
at bestemme, hvor åstedet var, således
at moder vidste, om hun skulle af sted
med en potte fin og let mad - som hønse
kødsuppe eller sødsuppe med svesker. Ad vejen over mosen kom også folk, der
havde været hos købmanden i Hoven ef
ter kaffesager - kaffe, cikorie og sukker etc. samt naturligvis brændevin. Den
hjembragtes i en dunk eller gråmand,
som vi kaldte den. Pæ Mortensen var
storforbruger, og når han kom hjem over
mosen, var det et helt skuespil eller ret
tere da pantomime. Han måtte en gang
imellem snakke med gråmanden, og efter
hver samtale blev det ham mere vanske
ligt at få den op på ryggen igen, skønt
den jo stadig blev lettere. Pæ Mortensen
var meget meddelsom, når han kom
hjemme, også med hensyn til den tid, da
han og hans familie havde været mere
velstillet. Det var, da vi havde det bedre
(bæjer), sagde han. En detalje ved hans
person husker jeg særlig godt, nemlig en
blommestor gevækst på hans venstre lille
finger. Den havde min dybeste interesse.
En gang imellem kom en »pjaltekræm
mer«. Han medførte kulørte bånd, hæg
ter, knapper og mange andre interessante
ting, som moder gerne ville købe af, og
som vi børn lå hen ad vort lange daglig
stuebord og beundrede. Moders handel
skulle helst afgøres uden penge. Det
gjaldt derfor om at finde uldne klude, der
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kunne gives som betaling. Deraf kræm
merens navn.
Pjaltekræmmeren var naturligvis kun
et stjerneskud. Længere morskab var der
ved manden, der årlig kom og rensede
æ klok, vort gamle schwarzwalderur, som
fader og moder havde købt på auktion,
da de blev gift. Han pillede jo alle hju
lene fra hinanden, støvede dem af, smurte
dem og satte hele værket sammen igen.
Allerede denne virksomhed var forbav
sende; men samtidig udviklede han en
tungefærdighed, der fyldte vor tilværelse
med egnens nyt fra nutid og dens historie
fra fortid i de to dage, han anvendte til
behandling af vor tidsmåler, den eneste
i hele huset. Ved hjælp af almanakken og
solen blev den holdt nogenlunde i over
ensstemmelse med normaltid.
Vore nærmeste naboer var den energi
ske Mads Påbøl, min skolelærer Rasmus
Juul, kaldet Rasmus Fynbo, fordi hans
fader var fra Fyn, samt lille Søren. Mads
gik på med voldsom energi. Han opdyr
kede efterhånden tre hedegårde. Nogle
mente, han havde bragt penge med hjem
fra sin amerikafærd; men hans fremgang
skyldtes dog vist hans utrættelige flid, og
man kunne tilføje, hans utrættede og
ukræsne evne til at skaffe sig indtægter.
Fersk oksekød var noget, som næsten kun
kom på bøndernes bord, når en ko var
kommet ulykkeligt af dage. Når det skete
et sted i omegnen, kunne man være no
genlunde sikker på, at Mads købte hele
kreaturet for så at køre omkring og falbyde oksekød i hjemmene. - Lille Sørens
kendingsnavn betegnede ikke alene hans
legemlige figur, men i det hele hans ringe
deplacement - også i det ægteskabelige

livs hav. Hans kone fyldte i alle måder
adskilligt mere. Hun var meget velbega
vet og fuld af boglig interesse. Når hun
besøgte os og tilfældigt fik fat på en af
vore historiebøger, d.v.s. bøger med hi
storier i, så var hun vanskelig at få ud
af huset, inden hun var færdig med bo
gen. Trods sin læsning holdt hun bestemt
på, at Jorden var flad; men det var en
ret almindelig anskuelse i min hjemegn
dengang. - Nogle år senere holdt en vin
terlærer foredrag om astronomi, bl.a. om
hvorledes formørkelser fremkommer. En
tilhører for op og sagde, at sådan noget
skulle han ikke komme med. Vorherre
skulle nok bestemme, når der skulle være
sol- og måneformørkelser. Lille Sørens
børn har haft forretningstalent. Flere af
dem er blevet velhavende.
Hvis der ikke var barsel eller begra
velse, to højtideligheder som ikke sjæl
dent fulgte temmelig hurtig efter hinan
den i den anførte orden, så kom vi kun
sjældent sammen med naboerne uden i
julen, da skik og brug krævede, at hver
familie en aften indbød til julegilde, even
tuelt med dans. Mændene spillede sæd
vanlig kort om meget små eller slet ingen
penge; men det var næppe altid let at få
tiden udfyldt, når de samme mennesker
var sammen aften efter aften. En jul i
slutningen af 1870erne levede man højt
på en tvivlsom historie. Det var sivet ud,
at en købmand i Sønder Felding - en æl
dre, næsten sagnagtig person, om hvem
der fortaltes fantastiske, ofte med efter
ligning af hans stemme, dramatisk for
mede krøniker, bl.a. fra hans rejse til Kø
benhavn, hvor han havde taget skæbne
svangert fejl af døre på hotellet - kort før

jul havde været i Sønder Omme. Om
trent midtvejs mellem S. Felding og S.
Omme, der forbindes med en ca. 14 km
landevej forbi Ilderhede, boede ved vejen
vor nabo Mads Påbøl. Her havde køb
manden bedet, formentlig i Mads' fravæ
relse. Nu fortaltes, at denne hos købman
den i S. Felding havde fået alle sine jule
sager, kolonial etc., gratis. På grundlag
af disse temmelig usikre forlydender byg
gedes formodninger om, hvad der var pas
seret på bedestedet, alt under uhyre mor
skab, som virkelig holdt til flere gilder.
Det er ikke i den fine verden alene, at
bagtalelse er en vidunderlig underhold
ning. - NB. Familien, som alene kunne
have givet besked, var ikke til stede. Den
var sædvanlig uden for selskabet.
Med lange mellemrum indtraf større
festligheder, således min tre år yngre ene
ste søsters bryllup 1889. Jeg havde da
været i København i fem år, var blevet
student og havde aftjent min værnepligt,
så jeg kunne nok se begivenhederne ude
fra og efter min egen mening tillige oven
fra. Der var altid mere hjerterum end
husrum hos fader og moder på Ilderhede,
og ikke mindst ved denne lejlighed, den
eneste datters bryllup, var der mange til
stede, især af familien i Snejbjerg, af
hvilke jeg navnlig husker min morbroder
Peder Buur, kaldet Pier, medens fader, der
også hed Peder, altid benævntes Pæjer
(stød på æ); når efternavn tilføjedes, faldt
navnene sammen til Pæ (uden stød!) - og
årsagen hertil er følgende historie. Der
var kommet en brugsforening, hvor nu
Stakroge station ligger, lige ved Ilder
hede,, og her kunne bønderne købe en
kelte varer såre billigt, krydderier f.eks.
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Fader havde her indkøbt nogle flasker
»gammel fransk vin«, som skænkedes til
desserten ved bryllupsmiddagen, sagtens
lagkage, om hvis titel man roligt kunne
sige, at den indeholdt lige så mange løgne
som ord; indholdet i flasken var hverken
gammelt eller fransk eller vin. Dagen
efter festen sagde Peder Buur, der som
kommunepolitiker og sparekassemand
kom til adskillige fester, til fader: Ja,
Pæjer. Det var en skjøn gild; men æ vin
var du nok bleven narret med. Dertil
sagde fader disse uforglemmelige ord: Det
kan da et vær ret møj, for a har et given
mere end 29 øre for hver flask. - Brugs
foreningen voldte senere bønderne megen
sorg. Det gik den som så mange andre:
der blev stort underskud. Det er godt nok
at kunne få kanel og kardemomme til un
derpris; men når kendskab til forretning
mangler, kan der ske ulykker.
Julen, eller dog forberedelserne dertil,
begyndte allerede i november måned med
slagtning af et eller flere får og et svin.
Det var næsten den eneste tid af året, da
der vankede fersk kødmad. Ja, nok spædkalv, men hornkvæg sendtes jo ellers syd
på. I slagtetiden vankede der sorte pølser,
fedtegrever og anden herlighed efter den
gamle regel, at det ikke går så nøje til
med en pølse i slagtetiden. Der lavedes
spegepølser, hvortil anvendtes pølsepinde,
som fader snittede med en behændighed,
som vi drenge forgæves søgte at efter
ligne. Når fårene var slagtet, støbtes tæl
lelys, hvorved det var en stadig genkom
mende morskab at få et barn til at holde
det lys, som det fik lov at støbe, meget
længe i den varme tælle (»for at der
skulle hænge rigtig meget på«) med det
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resultat, at al tællen var smeltet af lyset
igen, og kun den bare bomuldstråd var
tilbage. - Så kom bagning, ikke alene af
rugbrød, der hele året rundt bagtes for
en måned ad gangen, men også sigtebrød
(kage - udtalt kå-g) og virkelige småka
ger og pebernødder.
Endelig oprandt juleaften. En mærkelig
overgang juleaftensdag fra søgnedag med
arbejde til hellig fest. Forvandlingen fandt
selvfølgelig sted ved mørkets frembrud og
kendetegnedes ved omhyggelig personlig
vask med påfølgende revision hos moder.
Derefter blev der budt småkager rundt,
akkurat som når man kom til gilde. Jule
maden fik vi vist kl. 6 omtrent, og den
bestod vistnok altid af suppe, som vist al
drig var kogt på oksekød. Bagefter fik vi
grød af en særlig lækker beskaffenhed.
Hvad vi ellers fik, husker jeg ikke; men
der vankede i hvert fald hverken flæskeeller gåsesteg. Efter maden sang vi »Et barn
er født i Betlehem«, og dermed var det
jul. Juletræ havde vi ikke i min barndom.
Det er jo heller ingen gammel skik her
i landet. Efter salmen forestod os børn
noget højst spændende, ja egentlig hoved
begivenheden juleaften. Julegaver eksiste
rede ikke; men vi fik hver af moder ud
leveret et stort kvantum pebernødder,
som vi antoges at skulle holde hus med
juleferiens otte, ja egentlig fjorten dage
igennem. Ulykkeligvis krævede gammel
skik, at man allerede juleaften skulle prak
tisere en leg med pebernødder, der, så
vidt jeg husker, forløb således: Den ene
af to tog en håndfuld pebernødder og
sagde: Knissi knassi, hvortil modparten
sagde: Bassi. Den første spurgte så: Hvor
mange kan du knassi? Svar f.eks.: Syv.

Viste det sig, at spørgeren kun havde fem,
sagde han: Det skal du gøre dem til, d.v.s.
han skulle have to pebernødder. Havde
han derimod tolv, så sagde han: Dem
(nemlig syv, som der var gættet på) skal
du have; men de andre (nemlig 12-5-7 =
5) skal du mig betale. Det var højst risi
kabelt at indlade sig med en ældre broder
i denne leg, hvori de to skiftedes til at
gætte. Sæt, han tog tredive pebernødder,
og man kun gættede fem - eller man gæt
tede femogtyve, medens han i sin vidt
udspilede næver kun havde seks. Det
endte undertiden med gråd og bønfaldelse
til moder om at tilstå staklen en frisk
forsyning. - Fader havde sin pebernødder
i en dertil indrettet lærredspose i cha
tollet. Jeg undres meget over, at han hav
de karakterstyrke nok til at have peber
nødder endnu i fastelavn. Han havde for
resten meget dårlige tænder.
Hvad os drenge angik, så bestod vor
vinterunderholdning for en del i kortspil:
Rakker, dobbelt rakker, baglæns rakker,
rakker med hver sin trumf, hundrede og
ét, brus og mange flere spil, som nu er
glemt. Man siger dog endnu, at hundrede
og ét er ude, d.v.s. at man har nået 101
ved at tælle »øjne« på stikkene — som i
nutidens 66, der forhåbentlig er kendt af
dannede mennesker. Mange andre spil
havde vi, og efterhånden bredte civilisa
tionen sig til hedebønderne, så de spillede
whist og skak. Når voksne spillede om
penge, var spillet gerne trekort, som i
mange vestjyske kredse drejede sig om
store beløb, men i vor kreds sædvanlig
kun om en enøre eller toøre pr. stik. For en snes år siden kom en ung sogne
præst en søndag eftermiddag ind i en

bondegård i Assing, hvor man sad og
spillede trekort. Han bemærkede, at det
var en urigtig måde at anvende hellig
dagen på, og tilføjede lidt uforsigtigt: »og så til et så tarveligt spil som trekort.
Havde det endda været whist eller l'hombre«. Ja, hvis præsten vil tage plads ved
bordet, så kan vi straks give rundt til
l'hombre, sagde så en af bønderne roligt.
- Kortspil i mit barndomshjem foregik
altid uden penge, og vi morede os godt
nok. Der var ingen steder, man kunne gå
hen og blive moret, som det siden er ble
vet tilfældet.
Marked
Det var dog ikke helt rigtigt, at vi ingen
steder kunne gå hen for at blive moret.
Der var markederne. Vort nærmeste var
i Sønder Omme; men en gang imellem
kom vi også til det langt større marked
i Borris - eller Dalager, som det endnu
kaldes i almanakken. Nu er vel marke
derne på landet ikke stort andet end tor
vedage, da der handles med husdyr; men
i min barndom og ungdom hed det for
mange markeders vedkommende: Heste,
kvæg og kram, d.v.s. der var boder, hvor
man solgte honningkager, hjerter med
neuruppin inskriptioner, bolsjer, frugt og
legetøj. Desuden var der dansetelt, karru
sel og beværtningstelte. I de sidste ud
skænkedes allehånde genstande, mest da
tidens nationaldrik i Vestjylland: Kaffe
punch. I et enkelt af teltene bestod betje
ningen undertiden af »dem koldingpiger«,
som bønderne sagde. Dette telt udøvede
en betydelig tiltrækning på alt mandkøn;
men de fleste bønder holdt sig dog til
bage - af dyd, eller fordi Sofie var med
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til marked. Himlen må for resten vide,
hvorfor Kolding skulle have skyld for at
være leverandør af disse nymfer, der vist
var fra mange forskellige byer. I græsset
bag teltene kogtes kaffe til punchene og
stegtes ål, som smagte markedsgæsterne
særlig godt og desuden, som bekendt, mo
tiverer snapse. Det hele var en dyrehavs
bakke i lille stil. - Megen anden morskab
var at finde på et vestjysk marked i 1870erne. På Snejbjerg marked så jeg som lille
dreng en gøgler vise dukkekomedie. Hvil
ken fryd at se danskeren stikke en bajonet
i maven på en væmmelig tysker! Skue
spil, jeg senere har set, har ingenlunde
fordunklet denne oplevelse. Voksne mænd
og karle med kræfter kom til marked for
at slås. De ærtede sig ind på hinanden
for at få afgjort, hvem der var stærkest.
Ofte slog karle fra en by sig sammen og
yppede kiv med mandskabet fra en anden
by eller sogn, af hvem de vel havde fået
prygl ved tidligere lejlighed. En art
slægtsfejde. Under grønttorvsspektaklerne
1920 var en gammel vestjyde i Køben
havn og fik lejlighed til at se politiet
rydde pladsen. Da man spurgte ham, om
han ikke syntes, det var forskrækkeligt,
svarede han: Så skulle I lige have set Assing marked.
Fader måtte til marked, om ikke for
andet så for at gøre sig bekendt med
kreaturpriser; men undertiden skulle der
gøres en handel, og så kunne man få det
hverv at trække af sted tidlig om mor
genen med en tungt henskridende ko den
mil, som vi havde til markedet, hvor man
så måtte stå og holde på dyret, indtil han
del kom i stand, eller der kom afløsning.
Slap man så endelig løs og havde fået ud94

Skoledirektør Chr. Buur (1864-1941).
Foto hos Laurentius Holm.

leveret en halvtredsøre som driftskapital,
så gjaldt det om at plukke glædens roser,
før tilbagetoget til hjemmet skulle tiltræ
des. Der var først og fremmest karrusel
len, som altid udøver en stærk tiltrækning
på børn, på mange voksne med i øvrigt.
Desværre kunne man snart bortødsle sin
formue, når der skulle betales 10 øre for
hver tur. Et uforglemmeligt år havde en
udspekuleret karruselejer fundet på, at
han kunne spare kraften til at holde ma
skineriet i gang. Det kunne besørges af
drenge, som var mere end villige. Vi sled
i det, en halv snes stykker, og når møllen
var ordentlig i gang, kunne vi sætte os
eller hvile maven på stængerne, som vi
skubbede på, og som fra midten af teltet
førte ud til periferien. Det var ypperligt

og dejligt billigt. Vi masede rundt og
rundt, og der var altid aspiranter til ledige
stænger. En overdådig hjemtur, husker
jeg. Ved en sjælden rundhåndethed oven
fra blev jeg ejer af en gummiballon, som
svævede over mit hoved, da vi kørte fra
marked på vores nabos hestevogn. Des
uden havde jeg fået en sabel, som jeg
måtte drage af skeden og svinge i luften.
Desværre kom jeg ved denne krigeriske
manøvre til at beskadige mit luftskib til
stor morskab for de voksne, men ikke
for mig.
Sønder Omme marked besøgte jeg se
nere som lidt mere end halvvoksen. Da
var det danseteltet, som lokkede. Her traf
jeg en ung pige, hvis bekendtskab jeg ved
de foregående julegilder havde gjort. Glæ
den ved at træffes var gensidig, og jeg tør
nok sige, at vi, som Johannes V. Jensen
skriver, »roterede om lykkens tinde«. Da
vi hen på aftenen skulle hjem, viste det
sig, at hun var i besøg i en lille hedegård
kort fra mit hjem, så vi kunne følges ad
en mils vej i den lyse majnat. Ak, vejen
var alt for kort, og måske rørte vi slet
ikke ved jorden, men svævede gennem
rummet. Da vi sagde farvel, ytrede jeg
noget om breve; men hun rystede fornuf
tigt på sit søde hoved. Vi sås aldrig mere.

Skole
Kun seks år gammel kom jeg i Assing
skole, som dengang - 1870 - havde lokale
i en bondegårds storstue. Ikke ret længe
efter min indmeldelse mandede sognerå
det sig op til at bygge en skole, som der
ansattes en seminarieuddannet lærer ved
- eller degn skulle jeg vel sige; han fun
gerede om søndagen som kirkesanger i

Assing kirke. Han hed Løvborg og var
efter vor mening i flere henseender mær
kelig. Han havde krøs i brystet, sagde jeg
til sig selv, og desuden viste det sig, at
han var højremand, da det politiske
spørgsmål et par år efter blev aktuelt. Det
var en uhørt ting i Bukkær, Pårup og Oi
ling, de tre byer, som hørte til skolen, og
som en lille dreng nævnede som svar på
spørgsmålet om navnene på verdensde
lene, ikke helt urimeligt ud fra hans syns
kreds. Skolen lagdes midt mellem de tre
»verdensdele« på en bar bakke, som lærer
Løvborg plantede træer på til læ mod
Vestjyllands ublide Zefyr, vestenvinden.
Han anvendte i middagspausen børnenes
assistance ved dette arbejde, hvad for
ældrene ikke syntes helt godt om. Hvad
skulle i det hele den her planten til? Tids
punktet er som sagt i begyndelsen af
1870erne. Skolen var naturligvis først
og fremmest bolig for degnen; men så
var der da også en skolestue med vinduer
ud til tre sider. Om de i modsætning til
mine forældres og andre bønders vinduer
kunne lukkes op, husker jeg ikke. Der
imod mindes jeg en højt oppe på den ene
ydervæg anbragt ventil, der formedelst et
drejespjæld kunne åbnes og lukkes. Dette
til luftfornyelse bestemte arrangement
kaldte vi i al uskyldighed æ fismøl.
Inventaret bestod af lange, meget skrå
borde og en lige så skrå pult, som var
degnens plads. I pulten gemtes forskellige
til undervisnings og morals fremme tje
nende redskaber, bl.a. et stykke reb, der
kaldtes en tamp; i denne stue foregik un
dervisningen, og hvori den bestod, er det
nemt at opregne. Der begyndtes med reli
gion; så kom læsning, først alle på én
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gang. Det lød stærkt, men hyggeligt.
Morsomt, når man afvekslende holdt
hænderne for ørerne og slap: Em - ba-a,
em - ba-a. Så var der landkort som en
lille episode en gang imellem, og også
fædrelandshistorie, uden bøger naturlig
vis. Fader, som var en ven af oplysning,
anskaffede - men vist senere - til os børn
Tangs mindste fædrelandshistorie (hvori
jeg læste, at under Kristoffer af Bayern
var der en sådan pengemangel i landet,
at man kunne købe en ko for tre skilling
og en tønde øl for fire. Denne forbavsen
de oplysning er det eneste af bogen, der
er blevet tilbage i min erindring). Heller
ikke geografien blev forsømt hjemme. Vi
havde vistnok et atlas, og i hvert fald
husker jeg bestemt, at far fra et marked
hjembragte en globus af omfang som en
jævn stor valnød. Den var os til megen
fornøjelse og belæring.
Som lektie havde vi kun Balslevs Læ
rebog, der netop havde afløst Balle, som
min ældre broder benyttede, og bibelhi
storie. Jeg kunne godt læse, da jeg kom i
skole, og den gamle lærer i bondegården
fandt derfor ingen grund til ikke straks
at give mig første side i lærebogen for til
næste skoledag: Hvad skal frem for alt
ligge os på hjerte? Svar: Det skal frem for
alt ligge os på hjerte, at vi må være og
blive Guds kære børn, der lever ham til
velbehag og i hans samfund bliver salige
- og nederst på siden et skriftsted: Du
kender fra barndom af den hellige skrift,
som kan gøre dig viis til salighed ved
troen på Christum Jesum. Den ganske
skrift er indblæst af Gud og nyttig til lær
dom, til overbevisning, til rettelse, til op
tugtelse i retfærdighed, at det Guds men
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neske må vorde fuldkomment, dygtiggjort
til al god gerning. Jeg gik hjem og lærte
siden udenad, skønt skriftstedet voldte
mig nogen ulejlighed. Da jeg skulle i seng,
kunne jeg det trods anstrengelse endnu
ikke, men næste morgen sad det fast i min
hjerne, og der har det for resten siddet
siden - skønt det unægtelig nu var så
slidt, at jeg måtte verificere det efter
Balslev, 53. udg., 1869. Det er da ikke
løgn, at hvad ung nemmer, gammel ej
glemmer. Det først citerede er jo nok
værd at huske og indrette sig efter.
Næst efter religion, der ikke med urette
betragtedes som fundamentet i barnesko
len, kom sikkert regning. Da jeg kom i
skole, regnede vi med rd., mark og skil
ling, og blev ved dermed i mindst 4 år
derefter. Foreløbig havde jeg dog ingen
ting dermed at bestille, såsom mine regne
stykker bestod af ubenævnte tal, først
sammenlægning af lange, fede talkolon
ner, som man selv skulle skrive op efter
regnebogen og passe på at få lige i den
bageste ende; derefter kom »trække fra«,
hvorved man ofte måtte låne en som er
ti, tit forbi et nul, der så blev til et nital.
Ingen grund til at undres over det; reg
ning indebar så mange gåder, som små
drenge ikke fik nogen forklaring på, gan
ske simpelt fordi det ansås for tidsspilde
at forklare børn ting, som de ikke er store
nok til at forstå. Så kom gangeregning,
når den lille tabel var lært, og endelig di
vision, som vi nok benyttede det latinske
navn på. Vi rensede propert vor skifer
tavle med spyt og et trøjeærme, regnede
siden fuld og stillede oppe hos degnen for
at blive hørt. - Vi var på omtrent lige så
mange sider i regnebogen, som vi var ele

ver, og han holdt sig klogelig ved sin
pult, hvor han konstaterede facit og gav
råd til de ubefæstede. - Viste det sig, at
en ikke kunne magte sine stykker, blev
vedkommende sat tilbage, det sædvanlige
udtryk for den beskæmmelse at måtte be
gynde igen nogle sider tilbage i regne
bogen. Det passerede ikke mig nogen
sinde, og jeg kom snart helt hen i divi
sion, hvis stykker dannede en lang hale
ned på tavlen, så der ikke blev plads til
så mange. For at økonomisere med plad
sen anbragte jeg alle kvotienterne i øver
ste hjørne til højre på tavlen. Degnen
kunne ikke straks følge mine dispositio
ner og spurgte, hvad det var, jeg havde
ståeende i hjørnet, hvortil jeg som sandt
var, svarede: Det er æ ganger. Degnens
livligere associationer fik ham til at gøre
en spøgefuld bemærkning om at sadle sin
ganger. Jeg forstod ham naturligvis ikke,
men var dog klar over, at han gjorde nar,
hvad jeg velsagtens tog mig nær. Jeg hu
sker i hvert fald hans bemærkning endnu.
- Imidlertid gik tiden; vi fik regnebøger
med kronemønt og med vanskelige over
gange fra skilling til øre. 8 sk. var 16 øre,
men 12 sk. var 25 øre, fordi 48 sk. eller
3 mark var 100 øre. Det var svært i sko
len, og uden for gav møntforandringen
anledning til sørgelige prisstigninger; for
eks. steg i kroerne en kaffepunch fra 4 sk.
til 10 øre. Da mine regnestykker blev
sværere, kunne jeg trygt henvende mig til
mor, som både havde forstand på og in
teresse for tegnekunsten. Hun havde i sin
skoletid hos lærer Bisgård i Tjørring, i
slutningen af 1840erne, lært godt at
regne Blandt de finesser, som Bisgård
havde anvendt, var at »tage i part«. Mor

kunne dog ikke huske, hvori kunsten be
stod. Jeg har i »Vor Ungdom«, april 1934,
skrevet derom.
Blandt de ting, som anordningen af
1814 bestemte, at der skulle undervises i,
var jo også gymnastik. Vi havde ikke
noget lokale dertil, men uden for skolen
var rejst en galgelignende indretning,
hvor man kunne gå armgang, foretage
balanceøvelser, og her på legepladsen antoges gymnastikken at foregå. Det var
imidlertid en antagelse mod virkeligheden
i Assing skole 1870-74; da også i de to
skoler, som jeg senere kom til at besøge,
og der er næppe grund til at tro, at for
holdene var anderledes i andre skoler i
Vestjylland dengang og længe efter. Men
at det var autoriteternes alvor med le
gemsøvelserne, fik vi i Assing skole et
bevis på, da provsten for Hammerum her
reds provsti kom på visitats og efter at
have hørt på undervisningen, hvorom jeg
intet kan huske, forlangte at se gymna
stik. Vi havde aldrig haft en time, og
læreren havde det næppe godt. Det ene
ste, jeg af øvelserne kan huske, er de dybe
knæbøjninger, som provsten, der overtog
kommandoen, lod ,ps foretage. Jeg ser
endnu den lille provst vise os øvelsen.
Han sad med dybt bøjede knæ og over
kroppen lodret på horisontalen, medens
vore overkroppe ved samme øvelse dan
nede vinkler på 45° med planen, en stil
ling som vi var mere fortrolige med. Prov
sten rejste, bygen drev over, og vore le
gemsøvelser indskrænkedes igen til den
meget tvangfri idræt, som vi øvede i mid
dagstimen, medens degnen spiste sin mid
dagsmad. Legepladsen udvidedes da til
omegnen.
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Så kom afslutningen og hjemvejen med
drilleri af pigerne under anvendelse af de
gloser, som var til rådighed, og slagsmål
mellem drengene fra de tre byer, således
som traditionen bød - når da ikke den
sjældenhed indtraf, at der udefra kom en
ny dreng, der skulle nøfles. Jeg mindes en
pinlig situation hjemme, besøg af en fa
der, hvis dreng var kommet ind i skolen
med en ny kasket. På hjemvejen blev
denne ny dreng plaget på raffineret dren
gevis. Jeg var blandt de yngste og kunne
ikke bidrage stort til underholdningen.
Dog - drengens ny kasket puttede jeg en
sten i og slog den mod en stor kampesten.
Det lykkedes derved at få hul i kasketten.
Det var altid et bidrag. Men temperaturen
i vor stue nogle dage efter var som sagt
lummer. Affæren kostede far et par mark.
At den ikke kostede mig en dragt prygl,
kan jeg den dag i dag ikke begribe. Far
var ellers skrap nok. En yngre bror, som
er død for en 30 år siden, fik tit prygl.
Jeg aldrig. Jeg var nok ikke uartig skarnvorn sagde vi - men ubetænksom.
Når en nyfødt kalv var slagtet, blev dens
skind slået op på porten til tørring. Så
havde vi en høtyv, spyd med hage til at
trække hø ud af dyngen i laden. Den eg
nede sig godt til kastespyd, og skindet var
te mål, som var let at ramme. Følgen blev
en mængde huller, som gjorde skindet
værdiløst. Da tror jeg virkelig kun, den
uventede ankomst af min farbror reddede
mit skind. Jeg har desværre også senere
haft vanskeligt ved at se, hvad følgen
ville blive af min beslutning eller hand
ling. Det kan med det samme siges, at om
de ting, som endnu kan få rødmen til at
farve mine ører, tier nærmere beretning,
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hvad den vel har fælles med alle andre
minder, selvbiografier. Det intimeste, må
ske i virkeligheden noget af det allervig
tigste, taler vi ikke om. Er det skrevet op,
og vil det blive læst op engang? H. G.
Wells tænker sig engelen på dommens dag
læse op for Achab om hans ondskab, uden
at det rører kongen; men da der fort
sættes: Og så var det en eftermiddag ef
ter taflet ude i haven, råber Achab: Nej,
ikke det, ti med det. Ak, vi har vist alle
sammen haft noget i gerning, ord og tan
ker, som vi meget nødig vil have læst op
i et offentligt retsmøde, på den yderste
dag.
Da mine forældre flyttede, kom jeg i
Sønder Felding skole, som lå umiddelbart
ved kirken dengang og længe efter. Af
undervisningen husker jeg intet. Jeg gik
der kun en vinter, og vi var meget syge
hjemme. Det var lagrip, som man den
gang sagde (fransk: la grippe), influenza,
der i midten af 1870erne havde et af sine
raserianfald. Degnen hed Christensen.
Han var ældre og skrap; men hans disci
plin virkede absolut kun, når han var til
stede. Forlod han os nogle minutter, stod
skolestuen på den anden ende. Engang
havde han ikke fået døren rigtig lukket,
før en af de største drenge, degnens søn
for øvrigt, var oppe på bordet. Døren var
som sagt ikke blevet lukket, og en pinlig
rettergang fulgte. I den lange middags
pause kunne vi frit lege på kirkegården,
der som de fleste vestjyske kirkegårde
dengang var en grøn mark. Slåning af
græsset var udlejet. Den ældgamle kampe
stenskirke ligger med koret tæt ud til en
brat skråning ned mod et åleje, hvor
Skernå, der flyder forbi i nogen frastand,

engang skal have nedrevet et stykke af
kirkegården - med kister og lig. Vi trim
lede fornøjeligt ned ad skråningen, de
ældste piger med en snor tugtigt om skør
terne. Kun mandkøn gik med bukser i hin
tid. Lige så morsomt var det at drille en
gammel kone - Anmari Høne kaldet der havde et hus ved pladsen uden for
kirkegården, som egentlig var vor lege
plads. Da vore plagerier gik så vidt, at
vi endog forsøgte at slå hendes vinduer
itu, blev der skredet ind. Det var heller
ikke for tidligt. Ubegribeligt, at Anmari
Høne ikke forlængst havde fået slagtil
fælde af den arrigskab, som vi med så
megen fryd og så stor lethed fremkaldte.
Børn - enkeltvis - kan være søde, i flok
sjældent.
Fra 11-14 år gik jeg i Sandet biskole,
hvor min lærer var en bondekarl. Han
underviste dog kun i vinterhalvåret og
ikke mere end tre dage om ugen. Menin
gen var vel, at han skulle have de ældste
børn tre dage og de yngste andre tre dage;
men der var ikke flere børn, end at han
kunne have hele samlingen på én gang,
og det blev jo billigere for kommunen.
Om sommeren var det nok egentlig deg
nens pligt én formiddag om ugen at un
dervise i Sandet skole; han gjorde det
ikke, og vi havde ferie fra l.maj til 1.
november. Der var højt til himlen og
langt til skoledirektionen, endnu længere
til ministeriet. Degnen var gammel, og
der er vel seks km fra Sønder Felding kir
ke til Sandet skole. Forståeligt derfor, om
ikke tilgiveligt, at sognepræsten så gen
nem fingre. Hedebønderne sagde ingen
ting. De ville hellere end gerne beholde
deres skolepligtige børn hjemme og sør

gede for, at de ikke tog skade af ledig
gang. Vi blev i hvert fald ikke skole
trætte, og ordningen var vel egentlig ikke
så tosset. Det ene halvår fik vi undervis
ning i religion, læsnnig, skrivning og reg
ning, og i det andet fik vi en grundig
oplæring i vor fremtidige næringsvej.
Man kunne derfor godt sige, at vi gik
i skole hele året, og det i en skole for
livet. Sommerferie i den sædvanlige be
tydning havde vi bestemt ikke. Det er
i det hele en tvivlsom velgerning mod
børn at slippe dem løs i et par måneder
om sommeren, uden at hverken hjem, læ
rere eller børn aner, hvad de skal bruge
tiden til. Lærere kan godt trænge til en
lang ferie, eleverne ikke. Hvis de forlæn
gede ferier giver anledning til, at der må
tages hårdere fat i skoletiden, er tenden
sen til længere ferier dobbelt uheldig.

Æret være min skolemester Rasmus
Juul! Han havde haft sit møde med
grundtvigsk skolesyn, og selv om han
ikke tyngedes af viden, forstod han godt
at sætte os alle i arbejde, hver på sit trin.
Jeg mindes ikke, at han nogen sinde an
vendte korporlig straf, men nok at vi
drenge ikke så helt sjældent fortjente en
dragt prygl, f.eks. for vor behandling af
pigerne på hjemvejen. - Vi sang glade
efter Morten Eskesens sangbog. Endnu
kan jeg føle den stemning, der var i sko
lestuen, når vi til slutning sang: Når so
len ganger til hvile. - Da jeg i foråret
1878 forlod Sandet skole for sidste gang,
var jeg temmelig sørgmodig over, at jeg
ikke mere skulle gå i skole. Min bekym
ring i så henseende viste sig senere at
være overflødig.
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Læse- og foredragsforening
Ved min lærer Rasmus Juul og andre be
hjertede mænds arbejde kom grundtvigia
nismen til Sønder Felding. - Der stifte
des en ungdommens læseforening og en
foredragsforening. Hvornår det skete, kan
jeg ikke huske; men det må have været
inden sommeren 1878; thi den grundt
vigianske påvirkning havde til følge, at
jeg kom til at gå til præsten hos pastor
Nissen i Sønder Omme i stedet for hos
vor egen sognepræst Melchior Sørensen
i Sønder Felding-Assing. Hensynet til af
standen kan ikke have haft nogen ind
flydelse. I begge tilfælde havde jeg en mil
at gå.
Pastor Nissen var ingen god prædikant,
men en hjertensgod mand. Han talte kønt
og inderligt til os - gav os nogle salmer
for, men ellers ingen lektier. De fleste af
os var kommet tidligt op, og nogle havde
tilbagelagt en lang vej, så det var virke
lig beundringsværdigt, at han kunne
holde os vågne. Der var for resten en
undtagelse, en hjorddreng faldt hver præstedag i søvn, hvad pastor Nissen fandt
sig i med tålmod. Når han havde gen
nemgået et stof med holdet, vækkede han
den arme dreng og gav ham hovedind
holdet af forhandlingen. Han havde en
mærkelig evne til at forme i billeder, hvad
han ville indprente os: »Jeg var i en stor
by. Der var myldrende fuldt af menne
sker på gaden. Dog var jeg ensom, for
jeg kendte ingen. Pludselig så jeg en
mand, som jeg mente at have set før, og
tiltalte ham. Men han svarede: Jeg ken
der Dem ikke. Frygteligt vil det være på
dommens dag, når du henvender dig til
din Herre og Frelser, og han siger: Jeg
100

kender dig ikke.« - To gange i halvårets
løb sagde præsten: Næste gang skal vi
have vore æbleskiver. Det betød- sagt
sub rosa - at vi skulle komme med æ
sænd (langt æ med stød og mouilleret ty1)
de fødevarer, sædvanlig æg og høns, der
var betaling for undervisningen og jo en
del af præsteembedets indtægter. Fader
og moder havde givet mig to høns med,
så jeg stod ikke til skamme for gård
mandsbørnene fra Sønder Omme. På afle
veringsdagen fik vi meget rigtigt æble
skiver, og fruen spillede på klaver for os
inde i deres fine stuer, hvor vi vistnok
ikke befandt os så godt, som præstens
troede.
Jeg kan roligt sige, at jeg var meget
optaget af konfirmationsforberedelsen og
af selve konfirmationen, og årsagen var
ingenlunde de gaver, som jeg i dagens
anledning skulle have. Der var nemlig
ingen. Jeg fik dog meget snart, om ikke
på konfirmationsdagen, en pibe, thi ind
trædelsen i de voksnes lag medførte ret
'til at ryge tobak, en ret som man måtte
benytte, selv om følgerne kunne være
ubehagelige. Deraf kan man uddrage den
lære, at også de mest attråede rettigheders
udøvelse medfører ubehageligheder.
Fra 1867 til 1895 hed biskoppen i Ribe
C. F. Balslev, Danmarks mest læste forfat
ter. Ca. 1880 visiterede han i Sønder
Omme kirke, følgende gammel sædvane,
som allerede biskopperne i middelalderen
fulgte. Efter prædiken opfordrede han
den nylig konfirmerede ungdom til at
træde ud på kirkegulvet, for at han kunne
erkyndige sig om de unges begreber om
kristendom. Jeg var til stede, og da jeg
var konfirmeret i kirken, fulgte jeg op-

fordringen sammen med en skare unge
af begge køn. Desværre benyttede jeg
ikke lejligheden til at udmærke mig tværtimod. Biskoppen spurgte nemlig, idet
han på sin gang frem og tilbage mellem
rækkerne passerede min plads: Er et evigt
liv det samme som at leve evigt? Ud fra
jævn bondeforstand på logik og sprog
svarede jeg højt og tydeligt ja. Men det
viste sig at være helt forkert. Jeg skulle
have sagt nej. Efter højtidelighedens slut
ning kondolerede mine bekendte mig, idet
de sagde, at i grunden havde jeg ret. Hvad
kunne det nytte? Teologisk set havde jeg
uret, og det var jo teologi, der drøftedes.
Men det var læseforeningen i S. Felding, jeg kom fra. Den første gik snart
ind igen. Der var for få og alt for spredt
boende medlemmer. Med ruelse må jeg
bekende, at der på min boghylde står en
bog, på hvis første blad der med Rasmus
Juuls hånd står »Ungdommens Læsefor
ening. Sønder Felding«. Det er C. I.
Brandt: Gammeldansk Læsebog, som Ras
mus naivt havde anskaffet, skønt bogen
kun kan læses af sprogmænd. Jeg fik
mange år efter brug for den på universi
tetet. Foreningen bragte adskillige bøger
ind i hjemmet: Ingemann, Carit Etlar,
Thyregod o.s.v. Vi børn fik lov at holde
»Husvennen« og lidt senere »FamilieJournal«, altsammen til mættelse af vor
læselyst. Bedst husker jeg to udenlandske
bøger: »Landmandsliv« og »Greven af
Monte Christo«. Den sidste var næppe fra
læseforeningen; men lige meget, den var
storartet. Den var trykt i bind af så lille
format, at man kunne have den i en buk
selomme. Harvning med studeforspand
er en meget langsommelig historie. Det

viste sig muligt at følge Edmond Dantes
skæbne, medens jeg fulgte harvens spor
langs ad vore hedeagre. Det skete natur
ligvis - uofficielt. Fader ville næppe have
approberet denne forening af det nyttige
og det behagelige. Han så ellers med sym
pati på læsning. En skønne dag kom han
hjem fra en auktion med Walter Scotts
Historie om den franske revolution og
Napoleon Bonaparte, 14 anselige bind,
solid og åndelig føde, som forslog lang
tid, og som jeg ofte vendte tilbage til, når
intet morsommere kunne skaffes.
Foredragsforeningens første møde i
Sønder Felding blev en forbavsende op
levelse. Det fandt sted i sognets hoved
skole, og der var kommet to oldnordiske
grundtvigianere, højskolelærere, til stede
som talere. Sognepræsten Melchior Søren
sen var indbudt og anmodet om at ind
lede, hvad han gjorde nydeligt og takt
fuldt, skønt han nok har haft bekymrede
anelser om, hvad denne ny foreteelse
kunne gå over til. Han håbede, at det
barn, som vi holdt over dåben, måtte arte
sig vel, så vi fik glæde af det. Jeg var der
sammen med fader og moder og husker
godt præstens stilfulde ord. Så tog høj
skolelærerne fat. Den første fortalte et
eventyr, som han bagefter fortolkede mo
ralsk, sådan som jo selve Grundtvig
havde behandlet sagn og myter. Vi var
vistnok lidt forbavsede over emnet. Even
tyrfortælling var endnu særdeles levende
i vor egn dengang. Min søster og jeg for
talte hinanden eventyr, som vi selv fabri
kerede efter recepten: Der var engang tre
brødre, Povl, Pæjer og Jesper Nåsfis. Men
det var jo altid underholdende at høre
en velfortalt historie, og udlægningen gav
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stof til skøn eftertanke. Den anden taler
fortalte det oldislandske, noget grovkor
nede sagn om Lokes børn og udlagde det.
Da han kom til Midgårdsslangen - eller
måske var det Fenrisulven - påstod han
frejdigt, at den var billede på den åben
lyse fornægtelse, som gik i svang blandt
folkekirkens præster. Ved denne kraftige
bemærkning rejste præsten og hans frue
sig og forlod stedet. Naturligvis vakte
denne demonstration stor bevægelse; men
jeg er ikke så sikker på, at bønderne var
forargede på deres sognepræsts vegne.
Snarere var de lidt skadefro. Det var en
autoritet, som de hidtil havde måttet bøje
sig for, og som de nu havde den tilfreds
stillelse at se dukket i deres nærværelse.
Foredragsforeningen blev næppe heller
gammel i Sønder Felding. Grundtvig
vandt ingen tilslutning i S. Felding-Assing
pastorat, således som i nabosognene Søn
der Omme og Hoven, hvor jordbunden
var forberedt af fremragende grundtvigi
anske præster som Vilh. Birkedal og E. V.
A. Rambusch. Felding og Assing tilfaldt senere - missionen. Begge retninger rok
kede ved den gammeldags bondekristen
dom, som forlangte en vis ikke urimelig
fromhedsgrad. Man måtte helst gå i kirke
om søndagen; men da afstanden tit var
meget stor, så nøjedes man ofte med en
prædikensbog hjemme. To gange om året,
forår og efterår, kommunikerede man føl
gende gamle skik. En drøj tur kunne det
være, når man havde så langt til kirke
som fra Ilderhede, især da man ikke gerne
måtte få mad, inden man havde været til
alters og nydt Herrens nadver. Disse kir
kelige sædvaner, som måske nok ikke
spillede nogen stor rolle i ret mange bøn
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ders liv, stemplede både grundtvigianis
men og missionen som værdiløs vanekri
stendom. De første forlangte levende kri
stendom, menighedsliv og en dermed i
forbindelse stående form for folkelighed,
som vistnok passer bedre for øboer end
for vestjyder. De sidste fordrede, at man
skulle gå gennem syndserkendelse og
syndsbekendelse til salighedsvished, hvad
vel ligger godt nok for nogle vestjyder
med tunge sind, men meget lidt for andre,
som ikke formår at tilvejebringe nogen
synderlig syndsbevidsthed. - Selvfølgelig
vidste vor brave nabo Per Nielsen, at han
var en synder; det havde han lært af Bal
les Lærebog; men han tog rolig mod dø
den, da den kom, ville kun til alters på
det sidste, som skik og brug var. Den ny
sognepræst i S. Felding nægtede ham
imidlertid nadveren, da han ikke viste
nogen betydelig anger. Hvad skulle han
også angre? Han havde gjort sin pligt
mod Fædrelandet 1848-50; han havde
avlet to betænksomme sønner og opdyrket
en masse hedejord; han havde været en
god nabo. Men han måtte altså tiltræde
sin rejse ud i det ubekendte uden pastor
Christensens assistance ved afrejsen.
Begge retninger har vistnok siden er
faret, hvor svært det er at holde menne
sker oppe på en stemningsbølge, ligegyl
dig hvilken kulør den har. »Har vi top
pet, må vi dale, det er loven under sol«,
siger selve Grundtvig. Men når man er
kommet ned i dalen igen, kan det være,
at humøret er ringere, end hvis man ikke
havde toppet. Følgen heraf er måske nu
tidens mange religiøse kvaksalverier, der
vel kan siges allesammen at gå ud på at
skaffe tilhængere den ønskede følelse af
løftelse.
(Fortsættes)

»FRIT ORD«-1944-1945
Erindringstræk fra Århus under besættelsen

Af Ole Stender Petersen

I et bidrag i et festskrift til rigsarkivar
Johan Hvidtfeldt1 har modstandsbevægel
sens historiker par excellence Jørgen Hæ
strup rejst interesse for det »mindre vel
kendtfe forhold], at der landet over opstod
adskillige andre grupper [end den så
kendte modstandsgruppe af gymnasiaster,
»Churchill-gruppen«, i Ålborg 1942] af
skoleelever, der efter evne og omstændig
heder søgte at bidrage til den samlede
modstandsaktivitet. Illegale blade cirkule
rede livligt i landets skoler, og i skaren af
kurerer finder vi skoleelever«. Gymnasia
ster i København og provinsen udsendte
endog 1943 et eget illegalt organ, »Parti
san«, af nærmest kommunistisk obser
vans. »Et velskrevet og smukt udført
blad« er blevet kaldt. Det måtte gå
ind, bl.a. grundet distribueringsvanskelig
heder2. Det venter endnu på sin behand
ler. Slige ungdomsgrupper er en passant
blevet lokaliseret i et par andre mod
standsarbejder til Odense, Ribe, Esbjerg,
Kolding og Sønderborg. Hæstrup behand
ler selv i sit nævnte bidrag en modstands
gruppe af skoleelever i Viborg med det
lidt patetiske navn »Rebellion Corps of
Denmark«, hvis oprindelse går helt til
bage til kong Christian X's fødselsdag 26.
9.1940, - men som endnu sidst i 1941
»ikke var ude over det drengeromantiske

i konspirationen« — en gruppe, der fra
1941 havde forbindelse med terrænsports
folk og i øvrigt bestod af i hvert fald en
snes både gymnasiaster og mellemskole
elever, helt ned til 13 års alderen. Ud over
efterretningsvirksomhed - vist alene til
egen fornøjelse - synes gruppen end ikke
at have udsendt illegale, mangfoldiggjorte
publikationer endsige forøvet sabotage,
skønt den pønsede på det. Men »korpset«
»lader sig kun måle som et mikroskopisk
symptom på en holdning, der kom til at
præge gode viljer over hele det besatte
Europa«, betoner Hæstrup, og før sin
opløsning 1943 og medlemmernes over
gang til modstand på et højere niveau ef
ter at have trådt sine illegale børnesko i
»rebellionkorpset«, nåede det »at få føling
med den egentlige modstand i landet«,
med »Toldstrup«, den senere så berømte
jyske nedkastningschef. Han fandt dog,
at der var noget dilettantisk over »korp
set«, og at det frem for alt savnede den
af ham søgte kontakt med England.
Jørgen Hæstrup skriver, at fælles for
ungdomsmodstandsgrupperne var, »at de
res aktionsmuligheder var små, at deres
indflydelse af indlysende grunde måtte
være minimal, samt at vi ved uendeligt
lidt om dem. Hvad eleverne har tænkt og
foretaget sig har normal ikke efterladt sig
arkivalske spor. Men de var et symptom.
Det store afspejlet i det små«.
103

At ungdommen var aktiv lader sig dog
konstatere i alle besatte lande, ja, i Akse
staterne selv, selv om litteraturen specielt
om dette kapitel ikke er alt for righoldig.
Kendt er dog sovjetforfatteren A. Fadejevs
roman »Den unge garde« (1945), bygget
over virkelige begivenheder: en »byparti
sangruppe« af Komsomolungdoms kamp
i Krasnodon i 1943. Unges indsats lader
sig konstatere både hos den »borgerlige«
modstandsbevægelse i Polen »Armia Krajowa« og hos den kommunistiske »Armia
Ludowa«, særlig inden for guerillaforma
tionerne og i Warszawa-opstanden 1944,
hvor unge, ofte nærmest kun børn, gjorde
en aktiv indsats, hvilket også fotos bevid
ner3. Særlig aktive var Titos ungpartisa
ner, og ud af selve kampen fremgik »En
hedsføderationen af Jugoslaviens antifas
cistiske Ungdom«, der i novbr. 1942 kun
ne holde sin første kongres i Bihac4. Lit
teraturen om ungdomsmodstanden i selve
»3. Rige« er ret fyldig. I Köln virkede
1942-45 »Edelweis-piraterne«, regulære
partisanbander af unge, der ikke lod sig
indrangere i Hitler-Jugend, men i 194445 førte en væbnet kamp mod den og mod
politiet, hjalp krigsfanger, foretog sabo
tagehandlinger o.a.; nogle af disse »pira
ter« blev oktober/november 1944 hængt5.
I Frankrig synes unge specielt tidligt at
have været ude. 11. novbr. 1940 demon
strerede tusinder af gymnasiaster på Place
de l'Etoile i Paris, hvor de sang Marseil
laisen og råbte »Leve de Gaulle!«, »Leve
Frankrig!« og »Leve friheden!«6
Slig ungdomsmodstand blev af ty
skerne henført til påvirkning fra »antityske« læreres side - kun til dels rigtigt,
da en slig påvirkning i hvert fald i nogle
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lande modvirkedes af andre læreres hen
visning til nytten af »ro og orden«, mu
ligvis af frygt for repressalier mod skoler,
lærere og elever.

Ungdomsmodstanden har dybe rødder.
Forfatteren Erik Aalbæk Jensen - i 30'erne
kun en skoledreng og under besættelsen
selv modstandsmand - fortæller7, at der
i hans generation i 30'erne var »en for
nemmelse af krise. Hovedsageligt på
grund af det, der foregik i Tyskland. Kry
stalnatten, hvor Hitler smadrede de jødi
ske synagoger, besættelsen af Østrig, Sudeterlandets erobring, Tjekkoslovakiets
underkuelse osv. Her var man klar over,
at der var noget ondt i anmarch«. Selv
noget yngre levede også jeg med i alt
dette, faktisk allerede fra 8-9 års alderen.
Jeg læste med iver de antifascistiske pu
blikationer, min far fik. Mere end de af
Aalbæk Jensen nævnte foreteelser var det
den faktisk første europæiske antifascisti
ske modstandskrig, borgerkrigen i Spa
nien, der fangede min drengeinteresse. Jeg
tog levende del i krigshændelserne på den
iberiske halvø - naturligvis på republik
kens side. Udviklingen i selve Tyskland
fik jeg glimt af gennem de - stilfærdige,
dårligt klædte - tyske emigranter, der
kom og besøgte min far, professoren, der
sammen med professor Albert Olsen og
skuespillerinden Gerda Gilboe tilhørte en
lille kreds, der 1936 skulle søge at ind
samle penge til de tyske emigranter, der
i Arhus fristede en mere end beskeden til
værelse8.
Med besættelsen kom nazismen og krigen nærmere ind på livet. Selve krigsudbrudddet 1939, så fuldt af dramatik,

havde gjort et dybt indtryk på et følsomt
drengesind. Forståeligt at selve besættel
sen ikke gjorde det helt store indtryk pludselig en morgen var vi besat. Krigen
lagde sin klamme hånd også over det lille
Danmark straks i begyndelsen med mørk
lægning og forstærket rationering. Men de
tyske soldater, ja, de opførte sig jo til
syneladende korrekt, og mærkeligt at se
de motoriserede tyske krigsmaskiner i per
fekt orden. Nogle steder dannede de opløb
af nysgerrige. At besættelsesmagten alle
rede fra om sommeren indledte en jagt på
de tyske emigranter, kom jo ikke til of
fentlighedens kundskab9. Men som mel
lemskoleelev i Aarhus Katedralskole fra
eftersommeren 1940 oplevede man snart,
at der var en anden verden uden for »det
stortyske rum«. En elev med forbindelser
til det sønderjyske kunne stolt fremvise
småblade, fint trykt på tysk med foto
montager og klar typografisk opsætning:
engelske flyveblade ved en »fejltagelse«
landet på den danske side grænsen eller beregnet på det tyske mindretal. Det var
interessant læsning.
Jeg mindes også, hvilken glæde og
overraskelse det var, da jeg en tidlig af
ten i 1942 tilfældigt opfangede den dan
ske stemme fra London i vor - i øvrigt
tyske - »folke «-radio. Jeg blev snart en
regelmæssig aflytter af BBC's danske ud
sendelser, især af Christmas Møllers hil
sener. De gik godt igennem - de tyske
støjsendere til trods. I min dagbog for
1942 findes notitsen: »1. April. Tøvejr.
Jeg lytter daglig til den engelske Radio.
Jeg kan høre den udmærket (...) 30. April.
Da jeg kom til Skolen i Morges, saa jeg,
at der stod paa Væggen [ud til Skolebak

ken]: l.Maj mod Nazismen (...) 16. Maj.
Christmas Møller er flygtet til England«.
Min politiske interesse blev næret af de
illegale blade, min familie regelmæssigt
modtog med posten eller fik af vor be
kendte, Åbyhøjlægen Herman Nielsen,
der altid kom på besøg med lommerne
fulde af de forunderligste publikationer.
På et vist tidspunkt — grundet min unge
alder relativt sent - kunne jeg begynde en
regulær bytte-»handel« med illegale blade
med min klassekammerat, stiftprovstesønnen Knud Jensen, der en dag foreslog
mig slig udveksling under henvisning til
Kaj Munks »frygtelige død« i Hørbylunde Bakker. Det kunne jeg kun sam
tykke i. Da han ydermere kunne henvise
til den »sympatiske« politiker Vilh. Fibi
ger, hvis noget skulle gå »galt«, udtrykte
jeg håb om, at det ikke ville blive tilfæl
det.
Ikke alene BBC's udsendelser og danske
illegale blade udgjorde mine informa
tionskilder. En dejlig forsommerdag i
1944, klassen var på ekskursion til Tulstrup, kom vi cyklende elever forbi en
mark, næsten helt dækket af britiske fly
veblade milevidt. Flyvebladene var affat
tet pa dansk, og så vidt jeg husker med
hilsener fra Churchill og Eden. Vi var i
hvert fald et par stykker, der trods den
ene lærers advarsler i hast fik lommerne
fyldt. De var der jo til det samme. Og de
blev siden hemmeligt lagt ud i Århus.
En begivenhed, der havde præget mig
meget, var arrestationen 29. august 1943
af min far som tysk gidsel, hentet tidligt
om morgenen af bevæbnet »Feldpolizei«.
Han sad først interneret på Sømandshjem
met i Havnegade, nær katedralskolen, og
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Fra »Helios« og »Vov-Vov«perioden 1943.

blev siden overført til Horserødlejren,
hvor tidligere først tyske, siden danske
kommunister var blevet anbragt. Fra Horserød-lejren var min far først blevet løs
ladt 4. oktober, et par gange under arre
stationen havde han været hjemme på be
søg - »på æresord«10. Begivenheden fik
mig til at overveje at blive mere aktiv,
selv at fremstille et illegalt blad - natur
ligvis i dybeste hemmelighed, endog over
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for mine forældre, der specielt efter 29.
august og diverse »udhængninger« af min
far i nazistiske publikationer var meget
nervøse m.h.t. illegale blade, der fortsat
dumpede ind gennem brevsprækken. En
tid lang gemte jeg de illegale blade og
nævnte britiske flyveblade i et cementrør,
nedgravet i vor have.
En duplikator havde jeg ikke, den kun
ne jo ej helfer godt opbevares i mit væ-

reise uden at blive opdaget. Men allerede
fra forsommeren 1943 havde jeg og en
kammerat, Povl Ryd Svensson, der også
boede i Risskov og senere blev psykiater
dér11 og gik i en mellemskoleklasse under
mig i Aarhus Katedralskole, syslet med
fremstillingen af en hektograf, hvis ingre
dienser, specielt glycerinen, nok kunne
tynge et i forvejen anstrengt drengebud
get. Men det lykkedes os at få frembragt
en hektografmasse og få aftrukket en hel
del eksemplarer af et par rent neutrale
ungdomsblade, »Helios« og »Vov-Vov«,
som vi solgte nogle eksemplarer af.
I foråret 1944 var jeg kommet så vidt
i mine ensomme overvejelser, at jeg havde
fremstillet en hektografmasse, der kun
fyldte en blikæske, format »North State«cigaretæske fra før krigen. I april 1944
blev de første mini-løbesedler (ét blad med
for- og bagside) revet af hektografen. I
omfang såre beskedne, men teksten stod
dog fint og tydeligt, med blå »trykte«
bogstaver - ud fra en idé om, at dette
skulle kunne hindre identificering. Da, så
vidt jeg kunne konstatere, ingen anden il
legal publikation bar »hovedet« »Frit
Ord«, besluttede jeg at kalde de små
»blade« »Frit Ord«. Det var meget ram
mende, syntes jeg. I øvrigt var »hovedet«
for hvert nummer tegnet forskelligt - man
kunne jo ikke gå ud fra, at den, der fik
et nummer i hånden, kendte de foregå
ende numre af »Frit Ord«. I små pakker
førte jeg nu disse håndsedler med mig
i skole, og efter endt skoletid kl. 14 an
bragte jeg dem så dag efter dag i trappe
opgange, i telefonbokse, smed nogle ind
gennem brevsprækker, mens andre dalede
ned på lastbillad for under kørslen at

blive spredt blandt interesserede og op
mærksomme fodgængere og cyklister. Det
hele foregik i Århus' indre by.
Gennem flere måneder fik jeg således
på egen hektograf fremstillet flere numre
af »Frit Ord«, der hver gang blev trukket
af massen i 30-40-50 eksemplarer. Jeg
ved ikke, hvor mange numre jeg fremstil
lede, formentlig ét hver hele eller halvan
den måned. Kun et par numre har jeg be
varet af dem, jeg alene fremstillede: et fra
juli 1944, udsendt under den københavn
ske folkestrejke med en større artikel
»Dømt til Døden«, nogle betragtninger i
anledning af de tyske dødsdomme, skre
vet på basis af en artikel i det illegale 14dages blad »Folk og Frihed«. Dette mit
skrift var på hele tre tæt-»trykte« sider.
I november udsendte jeg et nummer med
udenlandske notitser (om en »tragisk«
Goebbels-udtalelse i anledning af Frank
rigs »fald«, og om den første frie norske
avis i Kirkenes og om norske sabotager).
Netop i november fik jeg en medhjæl
per , allerede nævnte kammerat Ryd
Svensson, der en skøn eftermiddag havde
observeret mig i Paradisgade, springende
fra opgang til opgang. Han gik mig på
klingen, men jeg kviede mig jo ved at
fortælle, at jeg gik rundt og smed egne
sedler ind gennem folks brevsprækker.
Det illegale arbejde ville jeg helst være
ene om. Han fik dog omsider ud af mig,
hvad der var los, at jeg virkelig var »udi
aktion«. Således gik det til, at han blev
en lige så aktiv kraft som jeg selv ved
hektograferingen af »Frit Ord«, der fra
nu af i regelen foregik i kælderen til
Svenssons villa på Syrénvej 11B i Ris
skov. Povl skrev i en beretning kort efter
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»Frit Ord« side fra november
1944.

befrielsen: »»Frit Ord« er et illegalt Blad,
der er blevet legalt [og udgik med nogle
håndskrevne(i) numre i 1945]. Det ud
kom første Gang illegalt i April 1944. Det
var paa det Tidspunkt nærmest en lille,
hektograferet Løbeseddel (...) Bladets ene
ste Redaktør var den Gang Ole StenderPetersen, som pligttro vedblev at udsende
Bladet med passende Mellemrum. - Fra
November 1944 kom jeg selv ind i Re
daktionen. Efter den Tid anskaffedes flere
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Hektografer, saa at Bladet kunde udsen
des tiere og i større Format«.
At vi nu fremstillede på flere hektogra
fer betød, at »Frit Ord« kunne komme i
større oplag og, som nævnt, oftere og i
større format. Og vi anvendte både rødt
og blåt »tryk«, således står Frihedsrådets
communiqué nr. 4 af 18. oktober om for
styrrelsessabotage mod krigsvigtige mål12
med rødt i det ny novembernummer (et
flyveblad på to sider, for- og bagside).

Dette nummer indeholder også meddelel
ser om sabotager i København og Risskov,
uddrag af »Frit Danmark «s oktobernum
mer om forholdet mellem USSR og dens
naboer Tjekkoslovakiet og Norge13, og en
notits om RAFs angreb på Gestapos høj
borg i Universitetsparken i Århus den 31.
oktober.
Hvor vi masede med hektografmassen
- ofte transporteret fra mit hjem på Krusåvej til Povls på Syrénvej eller omvendt i øvrigt »Massen« kaldet. Til tider kunne
den finde på at hænge fast i selve det
med hektografblæk prentede manus. Så
måtte den koges om eller endog laves om,
og teksten skrives på ny. Hele påpasselig
heden og selve arbejdet gjorde os en hel
del nervøse. Der var jo for vort vedkom
mende tale om en flerdobbelt illegalitet:
over for besættelsesmagt og myndigheder
naturligvis, men også med hensyn til
skole og - til dels - forældre. Selvsagt
måtte en illegal gruppe også være
»ukendt« for selve folket. Et nærmere
studium af de enkelte skolers holdning til
modstandsaktivitet blandt elever påkalder
sig interesse. Undervisningsministeriet
stod jo ikke uden for den officielle politik,
og i hvor høj grad så de enkelte skole
ledere gennem fingre med elevers mod
standsaktivitet, i hvor høj grad levede de
op til de officielle paroler om »ro og or
den« og om at rette sig efter konges og
regerings bud? For Povls og mit vedkom
mende blev spørgsmålet aldrig aktuelt på
Aarhus Katedralskole, vi kom aldrig »op
til overfladen«, forstod helt at virke i det
skjulte, så rektor aldrig blev sat på en
ubehagelig prøve14.
Men hvor var det opmuntrende - ner

vøsiteten til trods - når vi kunne trække
siderne af den geléagtige masse og se dem
bære i hvert fald læselig skrift, indpakke
bladene i avispapir i småpakker med hen
blik på uddeling i Århus og nu også i selve
Vejlby-Risskov de følgende nætter og
dage.
»Frit Ord«s kilder til både tekst og de enkelte - tegninger var oftest andre il
legale blade, en gang imellem tillige BBCs
danske udsendelser (selv om speakerne i
reglen talte som kæp i hjul grundet den
knappe sendetid). Vi bragte med BBC som
kilde ganske kort tid ind i det nye år
Frihedsrådets nytårsbudskab 1945.
Februar/marts begyndte besættelses
magten ved hjælp af danske entreprenø
rer og arbejdere at grave dybe løbegrave,
tankfælder, på de store, dengang endnu
åbne, ubebyggede marker mellem Krusåvej/Vestre Strandallé og Fortevej i Ris
skov, et arbejde der foregik mange andre
steder i Nordsjælland og Østjylland. Mod
standsbevægelsen advarede mod medvir
ken ved disse befæstningsarbejder15, og
siden greb sabotageorganisationen med
det lidt besynderlige navn »5. Kolonne«
ind på mere aktiv vis, bl.a. med skræmmebomber ved Fortevej den 21. marts, en
metode, der hævdes »de følgende Dage
(...) flere Steder« at være blevet benyttet
»med Held«16 for at holde arbejderne
borte.
Vor lille gruppe - »tokant« - fremstil
lede i marts en særlig løbeseddel »Til
Danmarks Arbejdere og Bønder«, hektograferet med rød skrift, mod medvirken
ved dette værnemagerarbejde. Appellen
sluttede indtrængende: »Enhver Dansker,
som lader sig lokke af høje tyske Lønnin109

ger, begaar Forræderi mod Danmark, og
det Arbejde, han medvirker til, betyder
ikke blot Mulighed for forlængede Krigs
handlinger paa dansk Jord, men ogsaa
mangfoldig [uklart] Fortræd mod det dan
ske Land«. De fleste sedler blev fordelt
ved redskabsskurene ved de påbegyndte
tankfælder og i selve disse i Risskov.
Men da arbejderne fortsatte, og det fo
rekom os, at vore dødsgrave var ved at
blive gravet, besluttede »Frit Ord«-»to
kanten« at gøre noget mere effektivt ved
sagen. Det skete, efter at Povl atter havde
overrasket mig, denne gang ved nattetide
ved Runddelen ved Vejlby-Risskov skole,
i færd med at transportere en langstrakt,
indpakket genstand på min cykel. Det
viste sig at være en skovl fra en af ud
gravningerne ved Vestre Strandallé. Jeg
ville destruere redskabet. Det gjorde vi så
i fællig. De følgende nætter var vi et par
gange nede i selve tankfælderne og fik
med medbragte save oversavet skovle,
spader og hakker. I Povls ovennævnte be
retning læses: »Gudrun Høegh Pedersen17
har medvirket ved Oversavning af Ty
skernes Skovle i Tankfælderne i Risskov
i Nætterne den 25.-26. Marts 1945. Der
blev oversavet 25 Skovle [spader og hak
ker]. Siden gik der bevæbnet tysk Vagt«.
Gudrun selv mindes18, at hun en aften
efter opfordring gik med og stod vagt,
mens vi to drenge var nede i gravene,
»(...) og det var naturligvis meget uhyg
geligt på en eller anden måde og meget
spændende, og jeg følte mig virkelig også
på det tidspunkt meget betydningsfuld.
Men måske husker jeg tydeligst, at I efter
aktionen gik op på mit værelse på strøm
pesokker, medens jeg gik i kælderen for
at pudse jeres sko«.
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Gudrun var på det tidspunkt, som jeg
selv, 17, Povl just fyldt 15 år.
Oversavningssabotagen var »Frit Ord«gruppens største aktive bedrift, og, efter
hvad Povl kunne fortælle, skal den kort
tid efter være blevet nævnt i svensk radio.
Sidste nummer af »Frit Ord« før befri
elsen udsendte vi også i marts, i hvert
fald er nummeret dateret den 1. marts.
Det omhandlede »Terroren i danske Pro
vinsbyer«, ikke mindst i Århus. Der var
tale om nazistiske terrorgruppers turné,
begyndende i Odense og fortsættende ter
rorværket i Arhus sidst i februar, i Grenå
og i Randers. Vi præciserede: »Ved alle
disse Hærgninger kan man se, hvem der
virkelig er Danmarks Fjender; det er hver
ken R.A.F. eller Modstandsbevægelsen,
men de danske nazistiske Blodhunde og
Bestier. Efter Krigen skal de staa til An
svar for deres Ugerninger«. Samtidig
vendte publikationen sig mod »den tyske
Propaganda, der ganske overskygger de
faktiske Kendsgerninger«, og vi fremdrog
nogle eksempler på denne propaganda,
ikke mindst de tvangsindlagte artikler i
aviserne, »K.E.«-telegrammerne og de
tvangsindlagte foredrag i radioen. Det
arkiverede eksemplar af dette »Frit Ord«
er påtegnet »2. Aa. Nr. 13 Red.«, hvilket
viser, at vi i hvert fald fik udsendt 13
numre af »Frit Ord«.
I Povls beretning læses videre: »D. [30.
april 1945 om aftenen] blev Ole StenderPetersen »taget« af Tyskerne, fordi han
klæbede smaa trykte Sedler op på Træ
erne om, at Tyskerne stjal Cykler. Han
blev dog løsladt to Timer efter«. Det var
min måde at fejre 1. maj på. Min lille
klæbeaktion var rettet mod tyskernes
konfiskering på åben gade af folks cykler
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med henblik på den forestående »Endkampf«. Til Povls fortrydelse var jeg også
denne gang ene om det. Sedlernes tekst
havde jeg trykt med et legetøj s-trykkeri
på en gummieret papirsrulle. Da jeg havde
klæbet nogle sedler op på nogle træer og
telf.-stolper langs Fortevej, stormede plud
selig en bevæbnet tysk vagt ud fra bu
skadset ved kommuneskolen, der delvis
var beslaglagt af Wehrmacht. Jeg førtes
ned i skolens kælder. At jeg forsikrede
soldaten om, at jeg kun var »ein guter
Quisling, ein guter Quisling, ja« og til
med kunne fremvise norske quisling
blade (vi også havde fået tilsendt og som
jeg havde proppet i lommen for alle til
fældes skyld, hvis det skulle gå galt)
gjorde intet indtryk på ham. Han tog
ladegreb, da jeg ville hive bladene op af
lommen, og kylede dem ellers langt væk.

I kælderen truede de råbende, opbragte
soldater mig med død, djævel og Gestapo
i Arhus, de ville hænge mig, og rebet
dinglede allerede i loftet, mens jeg stod på
en vaklende taburet, de havde komman
deret mig op på. Pludselig dukkede deres
officer op i døråbningen. Han fik orden
på de råbende soldater og bad mig over
sætte de famøse ord på sedlerne. Efter tørt
at have bemærket, at de var ret slet lavet
- jeg troede først, han mente, det var slet
af mig at have lavet dem - førte han og
hans oppasser mig op af kælderen og lod
mig løbe. Jeg troede jo i øjeblikket, jeg
skulle skydes »under flugtforsøg«, og
spænede alt hvad remmer og tøj kunne
holde. Men det eneste, jeg hørte, var sol
daternes rungende latter. Dog, den føl
gende nat sov jeg ikke hjemme.
Foruden »Frit Ord« trykte vor miniIll

Strøseddel
fra 4. maj 1945.

gruppe også småsedler med nyttige op
fordringer. Vi var således netop ved at
fuldende »trykningen« af sedler med Fri
hedsrådets anvisninger fra august 1944
i tilfælde af invasion19 om eftermiddagen
og aftenen den 4. maj, da frihedsbudska
bet lød over BBC. »Trykningen« foregik
med et legetøj s trykkeri, der jo i øvrigt
fandt udstrakt anvendelse ved modstands
gruppers fremstilling af småplakater og
strøsedler (nogle er udstillet i Friheds
museet), vi kunne jo ikke forestille os an
det, end at det ville komme til kamphand
linger også på dansk område. Men lykke
ligvis overflødiggjorde tyskernes kapitu
lation udspredningen af disse sedler. Der
for gik vi straks efter at have hørt fri
hedsbudskabet i gang med at »trykke«
mindre sedler, der opfordrede til at følge
»de Instruktioner, der vil blive givet af
Den allierede Overkommando og Dan
marks Frihedsraad«, til ikke at stole på
rygter, men lytte til BBC, samt - senere
igen - velkomstsedler med teksten: »Long
live the Allies« og »Welcome to Mont
gomery«, tillige forsynede med et dansk
flag og RAF-mærket. De blev kastet ud
i Århus, da de britiske panservogne rul
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lede ind under befolkningens jubel den
9. maj.
Om morgenen den 5. maj var jeg under
anvisning af en hidtil illegal politibetjent
med armbind og sten-gun med til at rejse
en barrikade af store sten ved Brugsen på
hjørnet af Fortevej og Grenåvej. Alle bi
ler skulle visiteres; torturkarle og stikkere
var på flugt sydpå. Jeg husker betjenten
nævne den berygtede Max Pelvings navn.
En begivenhedsrig tid var slut - kam
pen endt.
Churchill-gruppens motto var: »Når de
ældre ikke vil foretage sig noget, må vi«.
Jeg tør ikke sammenligne vor beskedne
»tokant« med hin gruppe. Men Povl ud
trykte sig sådan - mere »beskedent« i den nævnte beretning: »Frit Ord« vid
nede i al beskedenhed »om, at heller ikke
de yngre var ganske uinteresserede i Kam
pen mod Tyskerne«.
Under alle omstændigheder var vor
illegale virksomhed i forbindelse med
produktionen af »FritOrd« nok så belæ
rende og udviklende som lektielæsning og
livet i den støvede skolestue. Et nyttigt
supplement dertil!
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Øm Kloster Museum 1978—79
Af Holger G. Nielsen

Udgravninger 1978
Udgravningerne i Øm Kloster begyndte
allerede den 12. juni med en undervis
ningsudgravning for arkæologistuderende
under ledelse af magister Palle Birk Han
sen. Dette gravehold foretog en del min
dre undersøgelser på udgravningsfeltet
samt udgravede den i 1977 ved et til
fælde opdagede grav på klostrets ndr. kir
kegård, hvorfra der blev optaget et 1400tals sværd. I graven fandtes foruden ske
letrester et stort, rektangulært jernspæn
de samt et lille ringformet spænde af
messing.
Den sidste udgravningskampagne i Øm
Kloster Projektet indledtes d. 26. juni af
et beskæftigelseshold på 6 unge under le
delse af stud.mag. Jørn Larsen.
I juli stødte det egentlige arkæologhold
på 15 studerende til, og arbejdet varede
august md. ud. Som de øvrige år blev
udgravningerne ledet af professor Olaf
Olsen, cand.mag. Rikke Agnethe Olsen,
cand.mag. Ole Schiørring og arkitekt Sø
ren Godtfred Pedersen.
Sæsonens udgravningsfelt omfattede
fløjen vest for fratergården.
Vestfløjen, der måler ca. 40X12 m, var
ifølge cisterciensernes faste anlægsplan
forbeholdt lægbrødrene. Brødrenes sove
sal fandtes i andet stokværk, medens der
i stueetagen var arbejdsrum for forskel
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lige husholdningsarbejder. Af bygningen
er bevaret kampestensfundamenter og dele
af kældrenes munkestensmure. Funda
menterne til en række midterpiller samt
en detalje ved det bevarede murværk vi
ser, at kælderrummene har haft hvælvede
lofter. I fløjens søndre gavl fører en kæl
derhals og trappe ned til kælderen fra en
port eller passage, og op ad husets nord
lige gavl har ligget en mindre bygning,
hvis slet bevarede kælderfundament viser,
at der her kun har stået én bærende pille.
Medens vestfløjen, i det mindste i sin
yngste fase, stammer fra o. 1500, er den
lille bygning i nord noget ældre.
Efter afslutningen af den egentlige ud
gravning foretog arkæologholdet, i håb
om at finde frem til det allerældste Øm
Kloster, enkelte prøvegravninger, især øst
for det frilagte klosteranlæg. Af 1100årenes Øm Kloster fandtes dog intet spor,
men man stødte på en kanal, muligvis en
omløbskanal for vandhusanlæg, samt re
sterne af et imponerende, tilsyneladende
velmuret hus med hvælvet kælder. Hu
sets længde er endnu ukendt, men det må
ler ca. 12 m i bredden.
Husets beliggenhed gør det sandsyn
ligt, at man her står over for resterne af
klosterhospitalet!
Prøvegravningerne er efter endt opmå
ling atter tildækket.
Blandt de mange løsfund fra udgrav
ningerne kan nævnes en mængde brud-

Museumsbygning og urtegård
set fra NØ henover fratergår
dens SØ hjørne i 25 m højde.
1979.

stykker af rudeglas. Stud.mag. Mogens
Vedsø har af en bunke skår rekonstrueret
en smuk, cirkelformet rude med bemaling,
forestillende en våbenskabelon med en
abbedstav og et skriftbånd, hvorpå der i
minuskier kan læses: »Frater Sev(erinus)
ab (batis)------- «. Den nævnte abbed er
enten den Søren, som kendtes fra ca.
1495-1519, eller Søren i 1523.
Det er muligt, der er tale om den sam
me, som kan have været abbed i to perio
der.
Yderligere er der fundet mange byg
ningsdetaljer af tegl, forskellige redska
ber, bl.a. en velbevaret murerpasser af

jern, lægeinstrumenter, mønter og megen
keramik.
Der blev tillige gjort fund af i alt 3 ske
letter af køer, som af afdelingsleder Tove
Hatting og mag. Knud Rosenlund er ble
vet optaget og bragt til Zologisk Museum,
København, for en nærmere undersøgelse.
I alt har de flittige arkæologer gennem
projektets fire sæsoner gjort fund af en
snes tusinde genstande, som er registreret
på 8500 nummerkort.
Der blev i august optaget en fjernsyns
udsendelse i serien »De graver« om pro
fessor Olaf Olsens arkæologiske arbejde
i Øm Kloster.
Ligeledes i august foretog udgravnings
lederen en luftfotografering af udgrav
ningsfeltet fra en af forsvarets helikop
tere.
Udgravningen sluttede officielt med en
reception den 25. august, hvortil bl.a. var
indbudt repræsentanter for de bevilgende
myndigheder m.fl. Olaf Olsen gjorde sta
tus over udgravningsarbejdet, og forman
den for Århus Amtskommunes undervis
nings- og kulturudvalg Inger Mikkelsen
samt borgmester Jørgen Nielsen, Ry, ud
trykte tilfredshed med udgravningsresul
tatet. For Historisk Samfund / Øm Kloster
Museum takkede arkivar Ib Gejl arkæo
logholdet for indsatsen samt for den støtte
udgravningsprojektet har fået fra forskel
lig side.
1978-undersøgelserne er udført med bi
stand fra Århus Amtskommune, Ry Kom
mune, Statens humanistiske Forsknings
råd, Århus Universitets Forskningsfond
og Sparekassen SDS.
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Klosterkirkens ruiner set fra V
i 25 m højde. 1979.

1979
Under en ombygning af en udlænge i Øm
Hovedgård er grundudgravning m.v. af
Fredningsstyrelsens 5. kontor blevet kon
trolleret gennem en undersøgelsesgrav
ning. Et gravehold på 2 mand fra Institut
for Middelalderarkæologi og 1 mand fra
Øm Kloster Museum under ledelse af stud,
mag. Mogens Vedsø har 10. og 11. okto
ber konstateret et nedbrydningslag fra
Øm Kloster, strækkende sig under gårds
pladsen, let skrånende fra vest til øst.
Ruinparken
Fortidsmindeforvaltningen under Miljø
ministeriet har ved antikvar, arkitekt J.
Hertz og landskabsarkitekt JunggrenHave i november 1978 foretaget en fore
løbig inspicering af museumsterrænet med
henblik på den allerede i 1971 indledte
anlægning og retablering af ruinparken
på Øm Klosters tomt.
De nyudgravede rester af munkestens
mure er ved Fortidsmindeforvaltningens
foranstaltning foreløbig blevet dækket
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med vintermåtter til værn mod frostska
der.
Det må forudses, at restaureringsarbej
derne efter en grundig og detaljeret plan
lægning vil komme til at strække sig over
et længere tidsrum.
Øm Kloster Museum har efter anbefa
ling af Amtsmuseumsrådet af Århus
Amtskommune fået tildelt en bevilling til
afholdelse af materialeudgifter ved arbej
det på ruinparken.
Arkitekt C. M. Smidts oprindelige in
tentioner med hensyn til ruinparkens pæ
dagogiske indretning synes i øvrigt sta
digvæk at vise sig tidssvarende; hoved
principperne er her:
Udendørsarealer bør være grønne, me
dens oprindelig indendørs ruinflader skal
henligge i grus eller andet slidstærkt ma
teriale.
I december 1979 har et arbejdshold fra
Fortidsmindeforvaltningen påbegyndt re
tablering af de nyeste udgravninger samt
en delvis omlægning af det bestående an
læg. Første fase i arbejdet gælder Øm

Klosters fratergård, hvor gårdspladsen i
lighed med søndre klostergård anlægges
som græsareal.
Samlingerne
Museets store samling af skeletmateriale
fra Øm Klosters kirkegårdsarealer, der i
en årrække har været udlånt til Arhus
Tandlægehøjskole til forskningsformål, er
i 1978 vendt tilbage og anbragt på maga
sin i museumsbygningens tagetage.
Konservering
I januar og atter i marts 1978 har muse
umslederen på Nationalmuseets Konserve
ringsanstalt, Ny Vestergade, med hjælp
fra laboratoriets personale foretaget kon
servering af genstande fra Øm Klosters
samlinger, først og fremmest af det i 1977
fundne 1400-tals sværd.
En tilsvarende konservering fandt i
1979 atter sted i januar måned på samme
laboratorium. Denne gang konserveredes
div. jernsager fra museets samlinger.
Udstillinger
Museet bibeholdt i 1978 udstillingen
»Kalk til Øm Kloster«.
I museets aktualitetsmontre havde ud
gravningsregistraturen arrangeret en lille
udstilling af nye fund fra udgravningerne
1978.
Det i 1977 fundne sværd er tillige med
et ældre sværdfund samt skeletdele med
mærker af sværdhug blevet udstillet i mu
seet.
I foråret 1979 åbnedes særudstillingen
»Udgravning i Øm Kloster«, hvor der ved
hjælp af fotostater og opmålingsplaner
blev givet publikum et indtryk af udgrav

ningsarbejdet i Øm gennem de skiftende
tider. Nogle personlige effekter, anvendt
ved udgravningerne af C. M. Smidt og
Anders Andersen, er udlånt til udstillin
gen af disses respektive familier.
De nyeste fund af lægeinstrumenter var
arrangeret som en lille særudstilling i sko
lernes efterårsferie. Museets samling på
dette område er nu oppe på i alt 20
numre.

Foredrag, mødevirksomhed m.v.
1978
Som indledning til et historisk-arkæologisk kursus har museumslederen på Løgum Kloster Højskole i juli holdt et fore
drag med titlen: »Træk af hverdagslivet
i og omkring et middelalderligt cistercienserkloster«.
Øm Kloster har været repræsenteret
ved Arhus Amts Museumsråds ordinære
møder.
Museet har som medlem af »Arbejds
gruppen for Kloster Mølle« deltaget i det
antikvariske og fredningsmæssige arbejde
omkring Klostermølle og Voer Klosters
tomt.
I juli besøgte museets medarbejdere
Fortidsmindeforvaltningens og Holstebro
Museums udgravninger på Tvis cistercienserklosters tomt.
I november foretog H. Garner Nielsen
og E. Bavngaard Nielsen som generalab
bed, msgr. Sighard Kleiners gæster en
studierejse til de italienske cistercienserklostre Fossanova og Casamari samt Cistercienserordenens nutidige »Domus ge
neralis« i Rom.
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1979
Museumslederen holdt i januar foredrag
i Silkeborg Rotary Club om Gudenåens
Klostre og i august på Ry Højskole om
Klosterkultur.

Særlige studiebesøg i Øm Kloster
1978
Maj. Det lærde Selskab, Arhus. Oriente
ring ved Olaf Olsen.
Juni. En ekskursion af fredningsdommere
som gæster hos fredningsplanudvalget.
Orientering ved H. Garner N.
Juli. Hs. Kgl. H. Prins Henrik. Prinsen var
specielt interesseret i cisterciensernes
havebrug.
Arkæologholdet fra udgravningerne på
Tvis Kloster v. museumsinspektør Tor
ben Skov.
August. Havehistorisk Selskab v. profes
sor Johan Lange. Orientering v. H.G.N.
Samsø Museumsforening v. museums
leder L. Nymark. Orientering v. H.G.N.
Internationalt Arkæologisk Symposium
1978. Orientering v. Ole Schiørring.
Oktober. Studiehold fra historisk-arkæologisk kursus på Løgum Kloster Høj
skole ved univ.adj. Brian Patrick Mc
Guire og mag. Niels Sterum. Oriente
ring og ekskursion Øm Kloster, St. Sø
rens Kirke i Rye og Venge Klosterkirke
v. H.G.N.
November. Prior Frans van Haaren, My
rendal Cistercienserkloster har holdt en
uges retraite i Øm Kloster.
1979
April. Et studiehold fra Folkeuniversitetet,
Arhus, v. Ole Schiørring.
Maj. Arbeits Gemeinschaft für Vor- und
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Frühgeschichte. Jysk Arkæologisk Sel
skabs Moesgård Kreds. Orientering v.
H.G.N.
Juni. Voriining for Nationale Frijske v.
Carsten Boysen. Orientering v. H.G.N.
August. En studiegruppe fra Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
under ledelse af dr. J. de Vries.

Publikationer
1978
Per Kristian Madsen: Bispegrave i Øm
Kloster (s. 137-156).
HIKUIN 3. årg. 1977. Arhus 1978.
Rikke Agnethe Olsen: Et nyt registre
ringssystem for middelaldergenstande
(s. 325-30).
HIKUIN 3. årg. 1977. Århus 1978.
Jens Vellev: Støbning af middelalderens
klokker (s. 231-56).
HIKUIN 3. årg. 1977. Arhus 1978.
Ole Schiørring og Per Kristian Madsen:
Graffithi, billeder på tegl fra Øm Klo
ster (s. 26-33). ICO 2.
Den Iconographiske Post 1978. Kbhv.
1978.
Øm Kloster Projektet. Nyt fra de arkæo
logiske udgravninger, nr. 9-12. Institut
for Middelalderarkæologi v. Århus Uni
versitet 1978.
1979
H. N. Garner: Øm Kloster Museum. Ny
rev. udgave. (40 s.). Hist. Samf. f. År
hus Stift 1979.
Hist. Samf. f. Århus Stift 1979.
Ekskursionsplan for skolegrupper. Øm
Kloster Museum (6 s.). 3. udg. Århus
amtscentral 1979.
Billedmappe, 8 motiver, ny udgave.

Tilskud og gaver
1978
Museet har fra Ry Kommune modtaget et
tilskud på kr. 5000,-.
Århus Amtskommune har bevilget mu
seet et tilskud på kr. 30.000, beregnet til
indkøb af materialer til anlæg og retable
ring af ruinparken.
Fra cand.mag. Ole Schiørring har mu
seet som gave modtaget et eksemplar i to
bind af afhandlingen »Vitskøl Klosterkir
kes middelalderlige bygningshistorie«. Ar
hus 1977.

1979
Fra Ry Kommune har museet modtaget
et tilskud på kr. 6000, beregnet til byg
ningsvedligeholdelse og enkelte anskaf
felser, ligesom kommunen i sæsonen 1979
har stillet en medarbejder til rådighed som
museets gartner og pedel.
Arhus amtscentral har bevilget mu
seet trykning af 2000 stk. skolebrochurer.
Fra Lektor Viggo E. Nielsen, Horsens,
har museet som gave modtaget et stort,
detaljeret modelarbejde, et rekonstruk
tionsforsøg af det senmiddelalderlige Øm
Kloster i forholdet 1:100.
Vedligeholdelse og anlægsarbejder
1978
Silkeborg Skovdistrikt har ladet museets
stråtækte kontor og udstillingshus (der
tilhører Miljøministeriet) forsyne med en
smuk, ny mønning af græstørv. Tækkemændene har, traditionen tro, plantet
husløg mellem græstørvene.
Efter udgravningens afslutning har
museet ladet genopsætte plankeværker til
en materielgård bag det gamle kontorhus,

»Kirkehuset«, ligesom en opslidt ind
gangslåge er udskiftet.

1979
Museets vandværk er fra kontorhuset
flyttet ud til »Fiskerens brønd«, hvor det
er anbragt i en tørbrønd ved siden af den
ne. Begge brønde er placeret i klostrets
fratergård, og det er planen at overdække
dem med et bænkearrangement.
I tjenesteboligen er der indrettet et bru
serum med håndvask.
Der er på museets arealer opstillet to
udendørs vandhaner.
Desuden er der v. museets gartner/pedel udført en række lettere vedligeholdel
sesarbejder på bygninger m.v.
Det dementerede flaskegasanlæg i mu
seets værkstedshus er retableret.

Dødsfald
11978 afgik direktør, konsul V. ThorningPetersen, Ry Nørskov, ved døden. Øm
Kloster har dermed mistet én af sine tro
faste venner. Familien Thorning-Petersen
har gennem årene ved hyppige besøg fulgt
udviklingen i Øm Kloster og ydet et stort
bidrag til denne. Da der i 1971 blev in
stalleret elektricitet i museumsbygningen,
var det som gave fra V. Thorning-Peter
sen.
Atter i 1979 har museet mistet én af
sine nære venner og støtter, idet skovfo
ged Chr. Tue Jensen, Ry Nørskov, den 15.
maj afgik ved døden. Museets stab har
gennem en årrække en gang om ugen
sammen med Tue Jensen holdt et lille
uformelt møde, hvorunder aktuelle pro
blemer vedrørende Himmelbjergegnens
historie og antikvariske forskning blev
119

drøftet. Tue Jensen har ofte uden veder
lag udført fotoarbejde m.m. for museet.
Han efterlader en tom plads i museets
vennekreds.

Diverse
Den 19. sept. 1979 foretog et TV-hold en
optagelse i Øm Kloster. Der blev herun
der anvendt en høj lift, som også blev
stillet til rådighed for museet. Teknisk as
sistent ved Fortidsmindeforvaltningen
Niels Junggren-Have gik til vejrs sammen
med museets personale og foretog en foto
grafering af ruinområdet fra 25 meters
højde.
TV-optagelserne blev anvendt i en
fjernsynsudsendelse om klosterliv i serien
»Levende Museum«. Udsendelsen, der
dygtigt og med virkelig indføling i stoffet
var produceret af Elsebeth Grum, udsend
tes den 10., 24. og 29. oktober.
Museet har, som før nævnt, fra Ry
Kommune fået stillet en medarbejder til
rådighed. Hr. Villy Nielsen har i ni må
neder medvirket i museets arbejde på en
lang række områder. Museet ønsker her
med at takke Villy Nielsen for en loyal
og dygtig indsats.

Fra 1. januar 1978 har Statsskovvæsenet
overtaget administrationen af alle de Mil
jøministeriet tilhørende ejendomme. De to
statsejede, mindre ejendomme på Øm Klo
sters tomt, huset Munkevej 8 inklusive, er
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hermed fra Fortidsmindeforvaltningen
overgået til Silkeborg Skovdistrikts admi
nistrationsområde.
I de forløbne år har der mellem skov
distriktet ved kgl. skovrider J. Rafn og
museet været et godt samarbejde.
Øm Kloster Museum hat i 1978-79 mod
taget hjælp og støtte samt gaver fra stats
lige, amtskommunale og kommunale in
stitutioner og bevilgende myndigheder, fra
Cistercienserordnen, Institut for Middelal
derarkæologi v. Århus Universitet, nabo
museer og en række enkeltpersoner. For
denne støtte samt for den positive inter
esse fra vort store antal museumsgæster
vil museet hermed bringe sin bedste tak.
Besøgstal
1978
Børn:
8.634
Voksne: 22.034
I alt:
30.668
Heraf selskaber og studiegrupper: 612.
1979
Børn:
8.769
Voksne: 21.049
I alt:
29.818
Heraf selskaber og studiegrupper: 602.

Museets adresse
Øm Kloster Museum
DK-8660 Skanderborg
Telf. (06) 89 81 94

Historisk Samfund for Århus Stift
1979-80

Der blev i beretningsåret gennemført syv
arrangementer. Det første faldt lørdag
den 21. april, et besøg i Århus Domkirke
under ledelse af kirketjener Chr. Harlung.
Lørdag den 26. maj var vi på det nyindrettede Det danske Brandværnsmuseum
i den gamle sporvognsremise på Dalgas
Avenue. Endelig var der før sommerfe
rien en enkelt udflugt: 9. juni til Grøn
bæk Hospital, Serup og Linå kirker - un
der ledelse af N. J. Israelsen.
Udflugterne fortsatte efter sommerfe
rien lørdag den 18. august med en tur til
Uth kirke og Glud Museum. Ruten var
lagt over Bjerrelide, et af Danmarks me
get skønne punkter. Det var imidlertid en
kendsgerning, som den ene rutebil var
ret ligeglad med. Den nægtede rent ud at
køre op. At den blev tvunget ved passa
gerernes udstigning og sammes senere
skubben bagpå, noteres til erindring for
for de mange. Det var nemlig meget mor
somt - bagefter! Til gengæld blev be
søget på Glud Museum desårsag noget
kort, og det var en skam. Heldagsturen
fandt sted søndag den 9. september og
havde Sæby som hovedmål. Opturen gik
over Randers, Hadsund, Als og Hals,
hvorfra man med færge kom norden

fjords. I Sæby var der byvandring og kir
kebesøg, og om eftermiddagen gjorde
man holdt ved Dronninglund, der både
kunne mætte den historiske interesse og
slukke kaffetørsten. Daværende stud,
mag., nu museumsinspektør i Sæby Tho
mas W. Lassen havde spillet en hoved
rolle ved turens tilrettelæggelse.
Sæsonen sluttede med to vintermøder:
torsdag den 21. februar 1980 fortalte mu
seumsinspektør Svend Nielsen, Gi. Estrup,
»Spredte træk fra landbolivet i forrige
århundrede«. Grundlaget for foredraget
var en serie lysbilleder af maleren Ras
mus Christiansens landbohistoriske bille
der - en morsom idé, der blev morsomt
gennemført. Sidste arrangement var ge
neralforsamlingen 18. marts. Regnskab
og beretning blev godkendt, og de afgå
ende bestyrelsesmedlemmer, arkivar Ib
Gejl, bygningskonduktør N. J. Israelsen,
lærer Asbjørn Larsen, museumsleder Hol
ger G. Nielsen og politiassistent P. R.
Porse, blev genvalgt. Efter generalfor
samlingen var der filmaften.
Historisk Samfund takker hjerteligt for
modtagne tilskud og takker ligeledes alle,
der ved medlemskab støtter og deltager i
eller medvirker ved møder og udflugter.
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Driftsregnskab 1979-80
Udgifter:
Arbog ................................................... 38.995,65
Porto ..................................................... 7.087,98
Foredrag og udflugter ........................ 6.105,35
Kontingent SLF ................................... 1.228,00
Papir .....................................................
387,37
Repræsentation ....................................
361,55
Navneetiketter ....................................
303,30
Formandstelefon ..................................
300,00
DHF's årsmøde ....................................
243,35
Fortid og Nutid ..................................
212,90
Kørsel til Øm ......................................
103,00
Stencilering ..........................................
103,00
Diverse ...................................................
100,03

55.531,48

Indtægter:
Kontingent ............................................ 34.630,00
Turafgifter .......................................... 6.214,05
Tilskud:
Kulturministeriet ........................... 3.000,00
Arhus Kommune (2år) .................. 3.100,00
Portorefusion ........................................ 3.637,99
Bogsalg ................................................. 1.963,50
Udlodning JHS-forlaget ......................
455,00

+ underskud .........................................

53.000,54
2.530,94
55.531,48

Status:
Formue 31/3 1979 ................................
-i-underskud ........................................

6.625,09
2.530,94

4.094,15
Beholdning:
Giro ...................................................
Bank ...................................................
Kasse .................................................

2.474,99
1.003,36
615,80
4.094,15

Regnskabet er revideret og godkendt.
Arhus, den 18. marts 1980.
Jens Byrith
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Øm Kloster Museum
Driftsregnskab 1979
Indtægter:
Billetsalg ............................................. 123.735,00
Bogsalg................................................. 17.291,00
Tilskud:
Ry kommune ..................................
6.000,00
Renter:
Sparekasse ......................................
4.461,64
Obligationer ..................................
610,00
Husleje ................................................
1.200,00
Fragtrefusion ......................................
536,90
Kreditforeningsafdrag ......................
88,44
Optaget af henlæggelser ..................
5.000,00
Underskud ..........................................
2.967,21
161.890,19

Udgifter:
Løn .......................................................
Provision ............................................
Vedligeholdelse
...............................
Brochurer + kort ...............................
Retablering ........................................
Telefon ................................................
Ejendomsskat.......................................
Moms ...................................................
Tjenesterejser ....................................
Pension ..............................................
Afvikling af J&H ..............................
Forsikringer ........................................
ATP.......................................................
Kreditforeningsafdrag ......................
Kreditforeningsrenter ......................
Boksleje+gebyr..................................
LønmodtagernesGarantifond .............
Diverse .................................................

83.871,66
5.764,00
45.276,64
13.351,90
4.716,74
2.665,15
2.069,13
1.114,00
812,90
740,65
500,00
339,40
288,00
88,44
87,96
40,12
25,00
138,50

161.890,19

Status
Aktiver:
Obligationer ...................................... 11.500,00
Sparekassen SDS ................................ 123.322,94
Kasse ..................................................
4.033,73
138.856,67

Passiver:
Jyllands Kreditforening ....................
1.808,19
Henlagt amtstilskud .......................... 25.000,00
Formue 1/1 1979 ............ 115.015,69
4-underskud ..................
2.967,21 112.048,48

138.856,67

Regnskabet er revideret og godkendt.
Arhus, den 18. marts 1980.
Jens Byrith
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