
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk




ØSTJYSK 
HJEMSTAVN

74. ÅRGANG

ØSTJYSK
HJEMSTAVNSFORENING 

2009



Årbogen er udgivet med tilskudfra:

Århus Kommune
Favrskov Kommune
Tømrermester Helge Kragelund
Nordea Danmark-fonden 
Sparekassen Østjylland

Tryk:
Silkeborg Bogtrykkeri, 8600 Silkeborg

Forsidebilledet er hentet fra en artikel af Ole Edvard Mogensen om livet i datidens ledvog
terhuse. Billedet er fra 1910 og er udlånt fra Skanderborg Historiske Arkiv.
(Bearbejdet af redaktionen.)

Billedet på bagsiden er fra en artikel af Aksel O. Lindetoft om Belgiske heste. ”En møn
string i rask trav ”,

Billederne, der er benyttet til illustration af artiklerne, tilhører, hvis ikke andet er anført, de 
respektive forfattere.

Årbogens forfattere er alene ansvarlige for deres bidrag.

ISSN 0108-3570



Forord
For næsten en menneskealder siden var det 
almindeligt med ledvogterhuse ved bane
overkørsler. Det var en arbejdsplads, mest 
for husets frue, som tidligt og sent måtte 
rulle bomme op og ned.

- Belgiske heste tog op til 1950 kampen 
op mod den jyske hest før traktorens indtog. 
Hestene var flotte og havde stor betydning 
for nationaløkonomien. De vandt indpas 
fra først i 1900-tallet. I Østjylland stod J. 
P. Lindetoft fra Lisbjerg Terp i spidsen for 
hestenes indtog sammen med Rasmus Over- 
gaard fra Søften m.fl.

- Dronning Anna Sophie af Danmark og 
Norge fødtes på Clausholm Slot i Voldum 
Sogn i 1693. Hun var datter af storkansler 
Conrad Reventlow og dennes anden hustru, 
Sophie Hahn. Storkansleren havde børn 
uden for ægteskabet, hvilket besværlig
gjorde forholdet til fru Sophie. Hun holdt 
sig på slottet, hvor han sjældent kom, men 
under et maskeradebal, hvor storkansleren 
og Anna Sophie var inviteret, måtte hun 
også deltage. Her blev Anna Sophie i øvrigt 
stærkt påvirket af den 22 år ældre, meget 
charmerende kong Frederik IV, som i øvrigt 
også havde børn udenfor ægteskab.

- Landbrugets og andelsbevægelsens 
bygherre, arkitekt og entreprenør er uden 
sidestykke Anders Nielsen, Svejstrup Øster- 
gaard. I maj 2010 åbnes på Vestermølle ved 
Skanderborg Sø et virtuelt museum og de
batværksted med baggrund i hans aktiviter 
for landbruget.

- For 100 år siden valfartede 667.000 
mennesker fra hele Danmark til Århus for 
at besøge Landsudstillingen. Den åbnedes 
af kongen, der i sin åbningstale ikke lagde 
skjul på, at den organisatoriske og økono
miske kraftanstrangelse bag udstillingen 

var indledning til 
en ny epoke i byens 
historie.

- Dilettantfore
stillinger kan føre 
tankerne tilbage til 
barndommen og 
skoleårene. På arkiver landet over arkiveres 
og rubriceres, og tidligere oplevelser står 
pludselig i frisk erindring.

-1 1422 var der monopol på håndværk. 
Det måtte kun udføres i de større byer, 
og man kunne straffes for overtrædelse af 
monopolet. Det var Erik af Pommern, der 
udstedte denne købstadsforordning, som 
den blev kaldt.

-1 2005 ærgrede man sig i Veng Lokalar
kiv over, at en lille bog på 104 sider om 
Veng Sogn var udsolgt. Der var stemning 
for at genoptrykke den, men også tage 
Mesing Sogn med. Det blev til 539 rigt il
lustrerede sider. Bogen udkom i 2008.

- At være jordmoder i gammel tid var en 
anden opgave end i dag. Thora Finks erin
dringer tilbage fra 1869 fortæller herom. 
De er renskrevet og bearbejdet og dernæst 
bragt som føljeton i Homing pensionister
nes blad.

- Mærkedage og gamle skikke havde ofte 
med kirken at gøre, dog ikke Valborgfesten, 
som afholdtes til ære for en tysk helgeninde 
i 700-tallet i anledning af vårens komme.

- 1889-1914 var der garderforeninger i 
blandt andet Horsens. De oprettedes i en 
urolig tid, hvor befolkningen greb til våben 
for at bekæmpe regeringen.

- Læs om alt dette og meget mere i denne 
årbog. God læselyst!

Kurt Quist Nielsen
Redaktør
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Anna Sophie
Danmarks og Norges dronning kom fra Voldum Sogn

Af Villy Jensen

Anna Sophie blev født den 16. april
1693 på Clausholm Slot som datter 

af storkansler Conrad Reventlow (1644 - 
1708) og dennes anden hustru Sophie Hahn 
(1664 - 1722 ). Selv om hun således var 
af særdeles fornem afstamning, blev den 
fremtid, der ventede hende ganske usæd
vanlig. Faderen var en af sin tids rigeste 
og mægtigste mænd, men han var ikke af 
fyrstelig oprindelse. Storkansleren var efter 
den enevældige konge den mest magtfulde 
mand i riget, men han var også klar over, at 
stillingen ved hoffet hele tiden skulle passes 
nøje, og at kongens ære og interesser aldrig 
måtte trædes for nær. Enevældens selv
forståelse var, at jo større magt og dermed 
muligheder kongen havde, jo mere ville han 
gøre til gavn for samfundet. Kongen var 
højt hævet over alle og stod kun til ansvar 
over for Gud, og han var ikke bundet af 
særinteresser. Sandheden var imidlertid, at 
kongen også havde egne interesser og na
turligvis også menneskelige svagheder, og 
han havde stadig brug for råd og hjælp.

Derfor måtte Reventlow i stor udstræk
ning opholde sig nær kongen på sin gård 

i Købmagergade i København, og således 
måtte han overlade børnene til deres mor.

Reventlow havde fra sit første ægteskab 
tre børn, der nåede den voksne alder, og fru 
Sophie havde født ham ti børn, der døde 
som små på nær tre piger, hvoraf Anna 
Sophie var den yngste.

Børn udenfor 
ægteskabet 
Storkansleren havde også børn uden for 
ægteskabet, bl.a. den senere kendte gene
ralmajor Revenfeldt. Storkansleren havde 
anerkendt disse børn og faet dem adlet.

Dette gjorde naturligvis ikke forholdet 
til fru Sophie lettere, og det har sikkert bi
draget til, at storkansleren også derfor holdt 
sig væk fra Clausholm, hvor fruen vogtede 
over sine to yngste døtre.

Da hun samtidig var meget religiøs, var 
livet for pigerne ikke særlig muntert. De 
har dog kunnet færdes i parken, og det har 
heller ikke været usædvanligt, at de med 
tjeners følge kunne ride en tur i skovene.

Fruen nægtede at tage ophold på gården 
i København, fordi hun frygtede, at pigerne
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Clausholm Slot.

skulle blive påvirkede af det letsindige liv 
ved hoffet.

Kong Frederik IV havde ikke det bedste 
ry i sit private liv. Skønt gift med dronning 
Louise af Mecklenborg-Gustrow havde han 
i 1703 et meget omtalt forhold til grevinde 
Elisabeth Vieregg, som han efter rygtet var 
gift med til venstre hånd, og i 1709 havde 
kongen et meget spektakulært forhold til 
grevinde von Schindel.

Alt dette styrkede storkanslerinden i sin 
beslutning om at holde sine døtre borte fra 
hoffet.

Kongen forelskede sig
Det skulle dog ikke lykkes i længden. 
Danmark deltog under Frederik IV i Den 
store Nordiske Krig 1709- 21, og når der 
dengang var krig, kom der også sygdom.

En pest spredte sig til København, hvor ca. 
21.000 af byens 70.000 indbyggere døde. 
Kongen søgte derfor tilflugt på Koldinghus 
Slot.

Mens han opholdt sig her, afholdt han 
et maskeradebal, hvor storkanslerinden 
og Anna Sophie var inviteret, nok efter et 
råd fra Anna Sophies halvsøster Kirstine 
Sophie. En kongelig invitation sad man 
ikke overhørig, og mod sin vilje måtte fru 
Sophie drage af sted med Anna Sophie.

Kongen forelskede sig i den unge og 
smukke adelsfrøken med ”de mørke og 
ildfulde øjne”.

Anna Sophie var også stærkt påvirket af 
den 22 år ældre, men meget charmerende 
og elegante konge. Fru Sophie var stærkt 
bekymret. Hun ønskede ikke, at der skulle 
blive et forhold mellem datteren og kongen.
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Maleri af Skanderborg Slot fra 1746. Slottet 
undtagen kirken blev nedrevet i 1767.

Hun ville føle det som en vanære, at Anna 
Sophie skulle ende som kongens elskerinde, 
og hvad ville der ske, hvis kongen på et 
tidspunkt ville blive træt af hende?

Kongen burde holde sig til sin dronning 
Louise efter fru Sophies mening.

Dengang var fyrstelige ægteskaber i høj 
grad baseret på politiske forbindelser, selv 
om det i dette tilfælde også havde været 
et inklinationsparti. Et kongeligt ægteskab 
var desuden en form for fællesskab om at 
holde en fin facade mod folket og udlandet 
og sikre arvefølgen, men dronningen kunne 
også være en upartisk rådgiver, idet hun 
som fyrstelig kom fra udlandet og derfor

Skanderborg Slotskirke, hvor brylluppet fandt 
sted 26. juni 1712. Kirken er eneste bevarede del 
af slottet.

Dronning Kong
A nna Sophie Frederik IV

ikke havde en 
familie om sig, 
som hun skulle 
tage hensyn til. 
Dronningens 
stilling måtte 
kræve, at hun 
blev behandlet 

med respekt og anstand, også af kongen.
Frederik IV forhold til dronningen var 

imidlertid dødt, og han var alvorligt forel
sket i Anna Sophie.

Han fik hende så ud af moderens beskyt
telse ved at bortføre hende fra Clausholm 
med hjælp fra nogle tjenere. Hun blev 
udnævnt til hertuginde af Slesvig, og på 
Skanderborg Slot blev hun viet til kongens 
venstre hånd den 26. juni 1712. Vielsen 
blev foretaget af konrektor Thomas Clau
sen, som nok var teolog, men ikke præstevi
et. På den måde fik Anna Sophie en officiel 
status, selv om hun ikke fik mulighed for 
at vise sig i dronningens nærhed. Bigami 
var ellers en forbrydelse, der kunne straffes 
med døden, men det gjaldt naturligvis ikke 
kongen.

Dronning Louise var selvfølgelig meget 
såret og fortørnet.

Fik fem børn
Forholdet mellem kongen og Anna So
phie var meget kærligt og godt. Hun fødte 
kongen fem børn, der til begges sorg døde 
som spæde, og forældrene blev præget i 
pietistisk retning.

Kongens kærlighed var uanfægtet, og 
fremmede gesandter lagde med undren 
mærke til, at kongen selv i andres nærvær 
ikke kunne lade være med at vise sine følel
ser over for sit ”englehjerte”.

Anna Sophie holdt sig godt. I 1726 skrev 
den franske gesandt til Paris om forholdene 
i København, og heri beskrives hun. Hun 
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havde stadig sine strålende øjne, kraftigt 
og smukt hår, velformede ansigtstræk, men 
hun var på vej til at blive lidt fyldig, og 
hun havde ”en alt for varm hud og slette 
tænder.”

Blev viet
Den 15. marts 1721 dør dronning Louise. 
Allerede dagen efter bisættelsen lod kongen 
sig vi til Anna Sophie, denne gang til højre 
hånd, og den 30. maj 1721 blev Anna 
Sophie af sin højt elskede mand kronet til 
dronning med de kongelige ord:” Hermed 
erklærer Vi Eder for dronning til Danmark 
og Norge. Denne krone giver Vi Eders 
Majestæt af et godt hjerte og ønsker lykke 
og velsignelse dertil.”

Efterhånden fik dronningens familie 
fordel af situationen. Den svenske gesandt 
skrev i en indberetning herom, at ”dronnin
gens familie søger på enhver måde at drage 
regeringen til sig, så fra nu af ingen dansk 
findes i konseilet eller ved hoffet, men alene 
holstenere og andre fremmede, som er i 
slægt med den reventlowske familie.” Selv 
om familien levede i Danmark, opfattede 
mange den som holstensk.

Denne indflydelse førte naturligvis til 
megen skjult modstand og sladder om ”den 
reventlowske bande”, men hvor megen sub
stans der var i sagen er lidt tvivlsomt. Dels 
var mange af ”banden” højt kvalificerede, 
som fx dronningens halvbroder, officeren 
og diplomaten Christian Ditlev Reventlow, 
og dels var kongen god til at tænke selv 
samt at rådføre sig med oversekretær for 
Krigskancelliet, Christian Gabel, der ikke 
var med i ”banden” og som havde ”frihed 
til at forebringe kongen det, som ingen af 
konseilet vovede at sige.”

Bestikkelse
Der var dog en enkelt sag, der kunne sætte 

en plet på dronningens ære. Sagen drejede 
sig om et rygte blandt teologiske kandidater. 
Man sagde, at det ikke alene var de akade
miske kvalifikationer, der var af betydning, 
når man søgte embede, men at man mod 
betaling til en madam Berg i værtshuset 
”Tre Hjorte” bedre kunne regne med at få 
embede. Der måtte være folk højere oppe, 
der tog mod bestikkelse, og madam Berg 
lagde ikke skjul på, at betalingen gik endog 
meget højt op - helt til dronning Anna 
Sophie personligt?

Kongen var meget øm over dronningens 
omdømme, og han kunne ikke tænke sig, at 
”Vores højt elskede gemal, Hendes Ma
jestæt Dronningen udi i slige sager skulle 
profitere.”

Der blev nedsat en kommission, der 
skulle undersøge sagen. Resultatet blev, at 
blandt andre Frederik Rostgaard, der var 
gift med en halvsøster til dronningen, faldt. 
Han skulle have sine embeder forbrudt, 
forlade byen og ”under den højeste straf 
understå sig for at komme kongen for øje.” 
Også Gabel faldt, men han kunne nøjes med 
at blive forflyttet til Ribe som amtmand.

Kommissionen fandt også andre, men 
den hvirvlede også en del rygter rundt, så 
derfor sluttede kongen sagen. Han mente, at 
dronningen var renset, og alle papirer blev 
brændt.

Bekymring
I sine sidste år bekymrede kongen sig om, 
hvordan det skulle gå dronningen, når han 
døde. Hans sidste år var præget af sygdom, 
vattersot, og han var klar over, at når han 
ikke var mere, ville den nye konge, Chri
stian VI, der ikke havde glemt den forsmæ
delse, der var overgået hans moder, kunne 
hævne sig. I hans forestilling var Anna So
phie ene skyldig. Faderen havde kun været 
svag over for ”den kronede last.”
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Frederik IV besternte i sit testamente, 
hvilke rettigheder Anna Sophie skulle have, 
og både kronprinsen og andre af rigets 
mægtigste mænd måtte skrive under på, 
at de ville rette efter dette - underskrevet 
”frivilligt og uden tvang”, og hvis de brød 
bestemmelserne, skulle de ”stævnes for 
Guds domstol.”

Hen på sommeren 1730, blev kongen 
alvorligt syg, og natten til den 17. oktober 
døde han. Anna Sophie, som havde siddet 
ved hans dødsleje til det sidste, var helt 
uden af sig selv af sorg. Hun pakkede sine 
sager og kørte til nogle venner på herregår
den Bramstrup ved Odense. Herfra skrev 
hun et ydmygt brev til Christian VI og bad 
om forladelse for, hvad hun havde forbrudt, 
og hun lagde helt sin skæbne i hans hænder.

Voldum kirke.

Beholdt Clausholm
Trods løftet til faderen bebrejdede den nye 
konge Anna Sophie, at hun havde ”anmas
set sig den kongelige magt”. Hun fik dog 
lov at beholde Clausholm, som kong Fre
derik tidligere havde købt af Anna Sophies 
mor, men hun skulle for al fremtid blive på 
gården. Hun fik 100.000 rigsdaler kontant 
samt 25.000 årligt for resten af sit liv, og 
hun måtte beholde dronningetitlen.

Sine sidste tretten år levede Anna Sophie 
så som enke på Clausholm. Hun var blevet 
meget påvirket af pietismen, så hun brugte 
megen tid på bøn og andagt. Hver fredag 
måtte alle i hendes lille hof deltage i en 
andagt i slotskapellet.

Følgende citat fra Carl Ewalds bog be
skriver sikkert godt hendes liv.

”Hun kom aldrig udenfor godsets græn
ser, og ingen på egnen så hende, undtagen 
når hun hver søndag kørte til Voldum kirke 
og hørte præsten, som hed Niels Schi ve 
og to gange om ugen besøgte hende på 
Clausholm. Mest gik hun for sig selv i den 
store, skønne have eller sad i sit kabinet og 
læste sådanne gudelige bøger, som præsten 
bragte hende.” Hun havde dog selv i sit bib
liotek mange bøger med religiøst indhold, 
men hun havde også bøger med historie- og 
memoirelitteratur.

Hun gjorde dog også meget godt for eg
nens fattige og nødlidende, og da hun døde, 
efterlod hun sin formue til gavn for enker 
og til at oprette et fattighospital for.

Hun døde 7. januar 1743, knap 50 år 
gammel.

I en ligprædiken ved en bisættelsesce
remoni på Clausholm roste præsten fra 
Voldum dronningen for sin gudsfrygt, 
ydmyghed og godgørenhed.

Christian VI tillod, at hun blev bisat i 
Roskilde Domkirke, men i det nordlige 
tåmkapel, og der står ikke på sarkofagen, 
hvem hun var gift med. Hendes elskede 
Frederik står i højkoret med dronning 
Louise ved siden.

Storladen ro
Clausholm Slot er naturligvis præget af 
dronningens ophold. Som en tidligere ejer, 
lensbaron Berner Schilden Holsten skriver i 
”Danske slotte og herregårde”: ”Og færdes 
man i slottet, mødes man stundom af den 
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samme storladne ro og ensomhed, som 
præger såvel det ydre som slottets nærmeste 
omgivelser og den ærværdige gamle park, 
og man føler sig hensat til den tid for over 
200 år siden, da dronning Anna Sophie her 
tilbragte sine sidste leveår i forvisning.”

Gården er fint restaureret og vedligeholdt 
af den samme familie siden år 1800. Den 
nuværende ejer, hofjægermester K. Berner, 
som er barnebarn af den citerede baron, gør 
også en stor indsats for at bevare de store 
kulturværdier, og han har den indstilling, at 
disse værdier også skal komme offentlighe
den til gavn og glæde.

Litteraturliste.
Lars Bisgård m.fl.: Danmarks konger og 

dronninger. 2004
Henning Dehn-Nielsen: Danmarks kon

ger og regenter. 1996
Carl Ewald: Anna Sophie Reventlow. 

1904
Steffen Heiberg (red.): Danmarks dron

ninger i tusind år 2000

Berner Schilden Holsten: Dronning Anna 
Sophie på Clausholm. 1911

Palle Lauring: Danmarkshistoriens her 
skete det. 1997

Politikens Danmarkshistorie bind 8 og 9 
1965

Danske slotte og herregårde bind 14 1967
Slottet er åbent for rundvisning alle dage 

i juli kl. 11-16, og parken er fra 1. Maj til 
30. September åben for besøg alle dage kl. 
11-16

Nærmere oplysninger:
www.Clausholm.dk

Billederne af kong Frederik IV og dronning 
Anna Sophie er venligst stillet til rådighed af 
Erik F. Rønnebech, hvis interessante hjemmeside 
www.roennebech.dk kan besøges.

Billedet af Skanderborg Slot er venligst lånt 
fra Skanderborg Museum. Museets hjemmeside 
er også interessant.
www.skanderborgmuseum.dk
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Landbrugets og Andelsbevægelsens 
Bygherre, Arkitekt og Entreprenør
Nyt museum i forbindelse med 150-året for hans fødsel

Af Jørgen Lund Christiansen

I maj 2010 åbnes på Vestermølle ved Skan
derborg Sø Virtuelt Museum og Debatværk
sted med basis i Anders Nielsen, Svejstrup 
Østergaard.

Andelspionéren Anders Nielsen, 
xV Svejstrup Østergaard, døde i 1928. 
I 44 år forinden fra 1885 til 1927 var han 
ubestridt det menneske, som betød mest for 
ændringen af det gamle landbosamfund til 
et tilpasningsdygtigt erhverv. Den ændring 
i landbruget, som han var en afgørende del 
af, fik betydelig afsmittende virkning på 
opbygningen af forsyningsvirksomheder på 
den ene side af erhvervet og af fødevare-, 
forædlings- og afsætningsvirksomheder på 
den anden. Anders Nielsens indsats sættes 
i relief af, at landbruget på hans tid stod 
for omkring halvdelen af bruttonational
produktet og tre fjerdedele af Danmarks 
eksport og valutaindtjening.

Og dog husker de færreste gårdejeren på 
Svejstrup Østergaard, mens hans nogen
lunde samtidige på den private erhvervs
front - f.eks. købmand Hans Broge, Århus, 
H.N. Andersen, ØK, og stifteren af bl.a.

Privatbanken C. F. Tietgen - er kendte. Og 
det til trods for, at deres også imponerende 
bedrifter, om de så lægges sammen, har 
betydet mindre for Danmarks udvikling end 
Anders Nielsens virke.

Samarbejder med Syddansk - og 
Københavns universiteter
I maj 2010 åbner Vestermølle Møllelaug et 
Virtuelt Museum, der skal råde bod på mis
forholdet. Det sker i samspil med Syddansk

Anders Nielsen, maleri fra 1920, Axelborg.
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Universitet ved professor Flemming Just, 
lektor Mogens Rostgaard Nissen og snart 
cand. mag. i historie Merete Bo Thomsen. I 
tilknytning til Virtuelt Museum etableres et 
Debatværksted, som Vestermølle Møllelaug 
udvikler i samarbejde med seniorforsker 
Henning Otte Hansen, KU Life - tidligere 
Landbohøjskolen, i dag en del af Køben
havns Universitet. Her vil der på udvalgte 
felter blive lagt op til overvejelser og drøf
telser vedrørende landbrugets og Danmarks 
udvikling foreløbig frem til 2025.

Virtuelt Museum og Debatværkstedet 
far til huse i Møllehuset på Kultur- og 
Aktivitetscenter Vestermølle ved Skander
borg Sø. Her blev i januar 2009 igangsat 
investeringer på forventet i alt 33 millioner 
kroner. Fase I, som omfatter nedtagning og 

genopbygning af Møllehuset samt renove
ring af en smuk klassicistisk ladebygning 
fra 1841 og en pavillon - Riddersalen i 
haven ned mod søen - udgør 17,5 millio
ner kroner heraf. Skanderborg Kommune 
stiller bygninger og grund til rådighed og 
yder 3,5 millioner kroner hertil. De øvrige 
14 millioner kroner er donationer fra fonde, 
foreninger og virksomheder.

Mere om Virtuelt Museum og Debat
værkstedet senere, men først en nærmere 
præsentation af gårdejeren på Svejstrup 
Østergaard:

Anders Nielsens Blå Bog
• Anders Nielsen blev født på Jæger- 

gaarden i Gammel Rye 11. juni 1859. 
Forældrene var Niels Nielsen og Maren

Peter Gæmelke taler ved rejsegildet på Vestermølle 11. juni 2009 på 150-års dagen for Anders Niel
sens fødsel.
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Andersdatter. Faderen døde, da Anders 
Nielsen var fire år, moderen da han var 
ni. Hun havde, som skik var, hurtigt giftet 
sig igen, og efter hendes død videreførtes 
Jægergaarden af enkemanden. Stedfaderen 
og gode slægtninge holdt Anders Nielsen 
til bogen, og han var kun 20, da han blev 
landbrugskandidat fra Landbohøjskolen. I 
de næste to år virkede han som konsulent 
og højskolelærer.

• I 1882 blev han, som 22-årig, gift med 
en sjællandsk pige, Kirstine, og dagen efter 
overtog det unge par Svejstrup Østergaard, 
hjulpet på vej af familie.

• Som 25-årig blev Anders Nielsen valgt 
til formand for Skanderborg Landbofor
ening - i et kampvalg mod en højremand 
fra det store landbrug. Fire år senere var der 
atter kampvalg, og da tabte Anders Nielsen, 
men han kom igen og sad i en årrække for 
bordenden i landboforeningen.

• I 1898 tog han initiativ til stiftelse af 
Jydsk Andels Foderstofforening, JAF, hvis 
formand han blev. Senere fulgte Dansk An
dels Gødningsforening. De to virksomheder 
kom i 1969 til at udgøre grundstammen 
i DLG. Anders Nielsen puljede gennem 
lokalforeningsformænd ordrer på bl.a. 
foderkager og gødning. Men ingen impor
tører turde sælge til JAF, og ingen bank 
ville finansiere forretningerne. Alle frygtede 
købmandshusenes reaktioner. Det lykkedes 
alligevel - takket være en alliance om kapi
tal med et jødisk handelshus i København 
og direkte import af varerne.

• I 1899 samlede han andelsvirksomhe
derne på tværs af brancher i Andelsudval
get, senere Danske Andelsselskaber - i dag 
en del af Landbrug & Fødevarer, den ny or
ganisation, som i 2009 samlede Landbrugs- 
raadet, Dansk Landbrug samt hovedparten 
af det branchepolitiske arbejde for mejerier, 
slagterier m.v. i én organisation.

• Da Andelsudvalget begyndte at udgive 
Andelsbladet, var han også her idémand og 
i mange år bladets redaktør.

• I 1900 var Anders Nielsen initiativta
ger til en kvalitetsmæssig samordning af 
smørproduktionen på de mange hundrede 
små andelsmejerier og en tilsvarende afsæt
ning på eksportmarkederne under et fælles 
mærke, Lurpak. Dette brand - dét ord 
kendtes ikke for 109 år siden - eksisterer og 
har stor værdi globalt den dag i dag.

• 11911 kom turen til etablering af kon
kurrence i cementbranchen gennem stiftelse 
af Dansk Andels Cement.

Frihedsstøtten på Vesterbrogade med Axelborg 
og den karakteristiske kuppel i baggrunden. 
Landbrugets hovedsæde, som Anders Nielsen tog 
initiativ til at opføre, blev renoveret i sommeren 
2009.
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• 11914 kronedes en årelang indsats for 
etablering af bøndernes eget pengeinstitut 
med etablering af Andelsbanken, hvis for
mand - og senere direktør - han blev.

• Da Landbrugsraadet blev stiftet i 1919, 
var Anders Nielsen også med, og han fik 
sæde i præsidiet.

• Året efter tog han initiativ til bygning 
af landbrugets hovedsæde Axelborg 300 
meter fra Rådhuspladsen og med Friheds
støtten som nabo.

Var aktiv overalt
Der kan skrives bøger om Anders Niel
sen og hans virke. Det er der også blevet, 
og flere er måske på vej. Her kan og skal 

ikke alle hans resultater omtales, men blot 
nævnes, at han også var en aktiv medspil
ler ved etablering af mange andre andels
selskaber end de nævnte, f.eks. Danske 
Landboforeningers Frøforsyning i 1906. 
Dette selskab ejes i dag af 4.000 avlere af 
græs- og kløverfrø og drives under navnet 
DLF-Trifolium med datterselskaber eller 
afdelinger i bl.a. USA, New Zealand, Kina, 
Rusland, Tjekkiet, Frankrig, Holland og 
UK. Markedsandelen i EU er pænt over 50 
pct. og på globalt plan mellem 20 og 25 pct.

Folketingsmand og i strid 
med regeringen
Andelsbonden stillede op til Folketinget

Skanderborgdrengen Holger Hasle Nielsen, tidligere sekretariatschef for Danske Andelsselskaber, 
lægger blomster på Anders Nielsens grav på Dover Kirkegaard II. juni 2009, 150-års-dagen for 
andelspionérens fødsel.
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Mindeanlægget i udkanten af Svejs trup Østergaards marker blev renoveret i august 2009.

flere gange og var også valgt i en periode, 
men uden her at præge tingene i samme 
grad som på det landbrugs- og andelsorga
nisatoriske felt. Politisk kom han i klemme 
under Verdenskrigen 1914-18, da han ret 
egenhændigt og uden om regeringen indgik 
handelsaftaler med England. Som neutralt 
land skulle Danmark balancere mellem 
ønsker og krav fra både London og Berlin. 
Regeringen reagerede ved ikke længere at 
invitere formanden for Andelsudvalget med 
til møder om landbrugets handelsforhold, 
da man alene ville tale med valgte ledere, 
som direkte repræsenterede landbruget og 
fødevareselskabeme. På en efterfølgende 
generalforsamling valgte Jydske Landbo
foreninger Anders Nielsen til formand, og 
så måtte Christiansborg igen åbne dørene 
for ham. Det førte til en intern regeringsbe

mærkning om, at ”vejen til dansk landbrug 
går over Svejstrup Østergaard”. Anders 
Nielsen stod dog ikke som nogen stor 
vinder af sagen. Kredse i landbruget fandt, 
at han havde handlet for egenrådigt og uden 
mandat i forhandlingerne med England. En 
ny generation, der også ville have indfly
delse, var på vej.

Faldt med Andelsbanken
Det blev en del af årsagen til Anders Niel
sens fald i forlængelse af Andelsbankens 
krak i 1925. Forinden var Landsmandsban
ken, senere Danske Bank, gået ned med 
et brag. Anders Nielsen forsøgte at redde 
Andelsbanken ved at fa tilført garantier og 
ny kapital fra især andelsforeningerne. Både 
Nationalbanken og regeringen bakkede op 
for at forhindre endnu en banklukning, men 
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forgæves - fordi der ikke blandt brugerne 
var den tilstrækkelige opbakning. Da boet 
efterfølgende var gjort op, og både revisorer 
og advokater havde faet deres, var der en 
dividende på 93 pct. til kreditorerne - og 
tid til stille eftertanke: Det havde nok været 
klogere at redde banken - der da stod over 
for en reetablering og i øvrigt en stærk 
udvikling, som foregår den dag i dag, nu 
som del af Nordea. Reetableringen blev 
uden Anders Nielsen, og i tiden efter frem 
til 1927 mistede han en for en sine mange 
tillidsposter.

Undervejs i den glorværdige karriere var 
Anders Nielsen blevet en holden mand. 
Han havde altid krævet aflønning for det ar
bejde, han udførte, fordi han ikke ville være 
”en af landbrugets økonomiske krøblinge”. 
Han undlod at indløse sine andelsbeviser 
i Andelsbanken, og samtidig måtte han 
indfri en kaution for sin søn, der som læge 
kuldsejlede med en kuranstalt i Silkeborg. 
Denne artikels forfatter besøgte i okto
ber 2008 Anders Nielsens sønnesøn, Erik 
Kissmeyer Nielsen, som bor nær Boston i 
Massachusets. Han fortalte om, hvordan det 
herskabelige liv i den store Silkeborg-villa 
fra den ene dag til den anden blev byttet ud 
med livet i en lejlighed i Århus, og han hu
skede sin sygdomssvækkede farfar i stolen 
i sommerhaven på Svejstrup Østergaard, 
da storhedstiden både hvad indflydelse og 
velstand angik rindede ud.

Stemmesedlen er et skarpt våben 
Det er ikke første gang i historien, en stor 
personlighed, som kom til at præge sin sam
tid og præstere resultater, der rakte langt 
ind i fremtiden, har faet en lidt trist sortie. 
På det felt har den andelsvalgte leder det 
som politikeren. Stemmesedlen er et skarpt 
våben. Da Churchill havde triumferet i 
1945, smed de britiske vælgere ham ud af 

Downing Street. Ofte ender det for selv de 
største politikere med et valgnederlag. Det 
bør imidlertid ikke forklejne deres indsats 
for eftertiden.

I en biografi fra 1993 af Claus Bjørn 
om Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, 
hedder det sammenfattende, at ”Anders 
Nielsen var både bygherre, arkitekt og 
entreprenør ved opførelsen af den organisa
toriske bygning, som dansk landbrug siden 
begyndelsen af dette århundrede har beboet. 
Forbavsende lidt er ændret siden Anders 
Nielsens tid.” Det er den organisatoriske 
bygning, Claus Bjørn skriver om, naturlig
vis ikke fx den teknologiske udvikling. For 
Anders Nielsen kunne hverken forudse Den 
Grå Ferguson eller Bill Gates og IT - de to 
nyskabelser, som bredt betragtet mere end 
noget andet har ændret landbruget og sam
fundet i øvrigt i det sidste halve århundrede.

Flagallé til Dover Kirke og 
mindesten ved Ryvejen
Samtiden var forlegen ved at møde Anders 
Nielsen i de sidste måneder af hans liv, 
der sluttede i 1928, året efter han mistede 
sin sidste tillidspost. Til gengæld var der 
mand af hus, da han blev begravet. Der var 
rejst en flagallé fra Svejstrup Østergaard til 
Dover Kirke, og mindeordene var store. Der 
blev fulgt op med rejsning af et mindeanlæg 
på Svejstrup Østergaards marker ud mod 
landevejen mellem Skanderborg og Ry. 
Anlæggets fire sten med inskriptioner og 
en illustration af et plovspand blev i august 
2009 renset, og tekster samt streger malet 
op efter en bevilling hertil fra Andelsfor
eningernes Humanitære og Kulturelle Fond. 
Anlægget og gravstedet i den sydlige ende 
af den nærliggende Dover Kirkegaard kan 
være et udmærket mål for en aften- eller 
søndagstur. Menighedsrådet i Dover har 
besluttet at istandsætte stenene på gravste
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det, som - mens dette skrives - mangler 
flere påsatte metalbogstaver. Der er betalt 
for pasning af gravstedet de næste 25 år og 
allerede tanker om herefter at få det fredet.

Kirstine Nielsen drev Svejstrup 
Østergaard
Anders Nielsen og Kirstine Nielsen har 
hver deres sten på gravstedet, som også 
rummer yderligere et par sten for efterkom
mere, der ligger her. Symbolikken i, at

Svejstrup Østergaard.

ægtefællerne har hver deres sten, afspejler 
meget godt deres virke i levende live. Mens 
Anders Nielsen tog sig af det udadvendte 
og de mange, mange tunge tillidsposter, 
overtog Kirstine Nielsen ansvaret for 
gårdens drift. Og der var orden i tingene. 
Når gemalen skulle til Skanderborg for at 
tage toget til København, kørte fruen ham 
til stationen i jumpegig - formedelst 25 
øre, som blev overført til gårdens konto 
fra direktørens. Anders Nielsen blev ofte 
kaldt for direktøren, fordi hans virke gav 
ham den stilling i flere selskaber. Set med 
eftertidens erfaringer i bagagen begik han 
nok en fejl ved at påtage sig forretnings
mæssigt ansvar, specielt i Andelsbanken. 
Det havde han ikke fornøden uddannelse til, 
og det er ikke altid, begavelse og vilje gør 
det alene. Han blev formentlig i nogen grad 
kørt rundt i manegen af bankens øvrige 
ledelse, og i hvert fald var sammenblandin
gen af det folkevalgte virke og den ansattes 
arbejde forkert. Her må være rene linjer 
og klar ansvarsplacering. Positivt sagt har

Anders Nielsen være med til at skabe denne 
erfaring til gavn for eftertidens folkevalgte 
og forretningsmsæssige ledere i andelssel
skaberne.

Andelsbevægelsen går 
til baglommen!
Til trods for, eller måske netop fordi, 
Anders Nielsens virke ikke blev én lang 
succeshistorie, er han så meget mere spæn
dende som historisk person. Hans idéer om 
andelsselskaberne gælder den dag i dag. 
Han så klart, talte herom og efterlevede, at 
andelsselskabet ikke skal være ideologisk. 
Der skal alene være tale om sammen
slutninger med et økonomisk formål. En 
senere andelsbonde, den første formand for 
Landsforeningen den lokale Andel, Georg 
Bonnesen, Lille Skensved, sagde det såle
des: Andelsbevægelsen går til baglommen! 
Selskabet skal være det enkelte medlems 
forlængede arm, fordi han derhjemme ikke 
selv kan kærne smør, produktudvikle den 
slagtede svinekrop og hensigtsmæssigt eks
portere og markedsføre varerne. Det kan det 
fælles selskab, og bagefter deles overskud
det i forhold til den enkeltes leverance af 
råvarer. Her tæller antallet af kohaler altså 
mere end det enkelte medlem - men ikke 
på generalforsamlingen. Når beslutningerne 
skal træffes, har alle én stemme - både til at 
tale med og til at bruge i afstemningerne.

Anders Nielsen ville magten - for at 
bruge den til at fremme landbrugets selv
stændighed og økonomiske udbytte. Målet 
var og er veldefineret. Derfor hører hans 
tilføjelse med: Hvis der en dag ikke længere 
er brug for andelsselskabet, så nedlæg det! 
Vi skal til enhver tid have de selskaber, der 
er brug for, aldrig flere.

Hvad med selvejet i fremtiden?
Landbrugets selvstændighed - hvad med 
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den i fremtiden? Vil det være muligt at 
fastholde selvejet? Efter verdenskrigen 
1940-45 var der flere end 200.000 landbrug 
i Danmark, i dag er der godt 30.000, men 
alene 12.-13.000 af dem er heltidsbedrifter, 
hvor minimum én person henter hele sin 
indtægt. Om 10 år er tallet formentlig nede 
på 7.000 heltidsbedrifter. Sådan en bedrift 
med jord, dyr, maskiner og driftsmidler i 
øvrigt vil koste et trecifret millionbeløb. 
Kirstine og Anders Nielsen købte gård, da 
han var 22. Kan fremtidens unge par - på 
måske 30 - også købe egen gård? De skal 
have haft tid til at være kærester, de skal 
have taget gode uddannelser, minimum 
én af dem skal vide en masse om ledelse, 
økonomi, biologi, dyrenes sundhed og syg
domme, planter, markdrift og maskiner. De 
har næppe nogen mulighed for at præstere 
en opsparing og dermed en startegenkapi
tal så stor, at finanssektoren vil betro dem 
100 millioner kroner. Og hvad så? Kan 
der findes et system, så de alligevel far det 
reelle driftsansvar og de muligheder, der 
følger med, så de kan udvikle bedriften og 
til sin tid bestemme, hvem der skal føre den 
videre?

Få inspiration på Vestermølle 
Denne problematik - strukturudviklingen 
og generationsskiftet - er én af de proble
matikker, som seniorforsker Henning Otte 
Hansen, Københavns Universitet, laver et 
oplæg om i ord, grafer og levende billeder 
i Debatværkstedet på Vestermølle. Med 
udgangspunkt i Anders Nielsens virke 
beskrevet og fortalt af folkene fra Syddansk 
Universitet i Virtuelt Museum, der ligeledes 
bliver IT-baseret, tages der i Debatværk
stedet fat via storskærme. For som Claus 
Bjørn, der døde alt for tidligt, skrev det 
i 1993: Den organisatoriske opbygning, 
Anders Nielsen gav os, den holder stadig.

Men det var i det 20. århundrede. Anders 
Nielsen-udstillingerne på Vestermølle giver 
den enkelte besøgende mulighed for gen
nem egne studier på monitorer og skærme 
og gennem debat at danne sin egen mening 
om, hvorvidt det også gælder i det 21. 
århundrede.

Hvad skal konen og pigerne ellers 
tage sig til?
På ét felt har én af Anders Nielsens tan
ker måttet vige - for meget længe siden: 
Til trods for han var foregangsmand også 
vedrørende afsætning af andelsmejeriernes 
smør og skabte Lurmærket, var Svejstrup 
Østergaard en af de sidste ejendomme, der 
lukkede gårdmejeriet derhjemme. For som 
han skal have sagt: ”Hvad skal konen og 
pigerne ellers tage sig til?” Men måske var 
det blot en mandschauvinistisk bemærk
ning fremsat til sidemanden i toget på vej 
til Axelborg - en dag, da Kirstine havde 
faet taxapengene, de 25 øre, for at køre 
ham til Skanderborg Station, hvorefter hun 
drog hjem for at øve den ledelse, der på 
alle nabogårdene blev forestået af manden. 
Dispositionerne derude på markerne og i 
staldene på de titusinder af danske landbrug 
blev i øvrigt ofte foretaget efter indirekte 
rådgivning fra Anders Nielsen. 1 mange, 
mange år udgav han Anders Nielsens 
Lommebog, som udover at være almanak/ 
kalender bragte opbyggelige artikler om 
avl og produktion med basis i de seneste 
forskningsresultater.

Anders Nielsen er værd at huske - både for 
landbruget og samfundet i øvrigt. Han er 
stadig en inspirationskilde. Den interessere
de kan finde meget mere på www.vester- 
mollelaug.dk og besøge Virtuelt Museum 
og Debatværkstedet på Vestermølle fra 
cirka 1. maj 2010.
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Fortidsminder omkring 
Lime og Mygind
Af Jan Baltzersen

Lime og Mygind sognes 
område i oldtiden

i ved fra fund på egnen, at der har væ
ret mennesker i de to sognes område 

i store dele af oldtiden. Stednavnet Lime 
kendes første gang i 1309 og betyder på el
ler ved kalken. Stednavnet Mygind kendes 
først fra 1396, og betyder muligvis det lidet 
flatterende; stedet der er velforsynet med 
møg.1

Dermed kom begge sognes hovedbyer 
måske først til i middelalderen, men der kan 
godt have været egentlige landsbysamfund 
på de samme steder allerede i oldtiden. 
Hvad de eventuelt kunne have heddet vides 
ikke, da der ikke findes kilder, der belyser 
det.

Lidt om oldtiden i Danmark 
Danmarks oldtid inddeles traditionelt i en 
række tidsaldre. Jægerstenalderen er den 
ældste periode. Den varede fra omkring 
14.000 - 3900 f. Kr. Menneskene levede 
dengang af jagt og indsamling, men i høj 
grad også af fiskeri.2

Bondestenalderen var den næste periode 
fra omkring 3900 - 1700 f. Kr. Det var 
tiden, hvor man for første gang begyndte at 
fa sin daglige føde ved at dyrke jorden og 
ved husdyrhold.3

Dernæst kom bronzealderen, der va
rede fra omkring 1700 - 500 f. Kr. På det 
tidspunkt havde man, som navnet antyder, 
fundet ud af at benytte bronze. Lurerne, 
kendt fra Lurpak, er lavet af bronze og er 
fra den periode.4

Derefter kom jernalderen, hvor man fandt 
ud af at lave redskaber af jern. Den varede 
fra 500 f. Kr. til 800 e. Kr. Faktisk kan man 
dog sige, at vi stadig har jernalder, da jern 
stadig benyttes som et vigtigt materiale til 
rigtig mange ting.5

Vikingetiden er den yngste periode i 
Danmarks oldtid. Den varede fra omkring 
800 - 1000 e. kr.. Her levede man både af 
landbrug og handel, bl.a. også med frem
mede samfund, som man sejlede ud til. Med 
til sejladserne hørte også til tider de plynd
ringer, som vikingerne er blevet berømte 
og berygtede for. Hen mod vikingetidens 
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slutning, blev kristendommen indført, og 
fra omkring år 1000 regner man Vikinge
tidens og Danmarks oldtids slutning med 
middelalderens begyndelse.6

Herredsberejsningerne 1873- 1930 
I anden halvdel af 1800-tallet var der, 
i kølvandet på de slesvigske krige, stor 
interesse for Danmarks oldtid. Den var bl.a. 
for samtiden et bevis på, at Danmark var 
en storslået kulturnation med en historie på 
over tusind år, og som bl.a. derfor fortsat 
burde bestå, trods 1864-krigens nederlag. 
Interessen for oldtiden blev i høj grad delt 
af den af den arkæologiinteresserede konge, 
Frederik VII (1808-1863). Han deltog selv 
ivrigt i arkæologiske udgravninger, men det 
var siddende i en lænestol, hvor han kunne 
se på, at en deling soldater udgravede en 
gravhøj. Det var især gravhøjene, der havde 
majestætens interesse. Man gravede typisk 
ned i toppen af højen og ledte kun efter 
stenøkser og andet spændende gravgods. 
Der var vist ofte ikke tale om nogen videre 
videnskabelig tilgang til udgravning, set 
med nutidens øjne.

I 1873 blev en berejsning af alle Dan
marks herreder påbegyndt. Den skulle vise, 
hvor der fandtes arkæologiske levn i land
skabet. Herredsberejsningerne, der også til 
tider kaldes sogneberejsningerne, bestod af 
at en person, ofte en lærer eller officer, tog 
ud til et sogn, hvor han gik rundt i området 
og observerede, om han kunne se synlige 
spor i landskabet af bebyggelse eller andet 
skabt af mennesker i tidligere tider. Des
uden spurgte han sig ofte for hos de lokale, 
om der var gjort fund af oldsager i sognet, 
samt om der var sagn eller lignende, der 
omtalte fortidig bebyggelse mv. Selv hvis 
der kun var et gran af sandhed i de gamle 
sagn, kunne de til tider vise, hvor der havde 
været menneskelig aktivitet i områdets 

fortid. Berejserne var langt fra altid lige 
grundige, og blandt museumsfolk siges det 
ofte, at de mest grundige sognebeskrivelser 
findes i umiddelbar nærhed af gode kroer! 
Dér overnattede og spiste berejserne typisk, 
til de var færdige med beskrivelsen af et 
sogn.

Ikke desto mindre dannede berejsnin- 
geme baggrund for skabelsen af de såkaldte 
Sognebeskrivelser. Det var berejserens 
optegnelser over de arkæologisk interes
sante steder i sognet. Beskrivelserne er 
håndskrevne i gotisk skrift, som var dati
dens almindelige håndskrift, og findes i dag 
på Nationalmuseet. Her kan man ofte, på 
anmodning, fa en kopi af sit lokalområdes 
originale sognebeskrivelse.

I 1948, blev der foretaget en ny berejs
ning af Danmark. Den kaldtes fredningsbe- 
rejsningen. Med den nye berejsning, fandt 
man dels ud af, hvad der var tilbage, og 
desuden, hvad der endnu ikke var fredet, 
men som burde blive det. Endvidere var der 
mulighed for, at der var blevet noget nyt 
synligt siden herredsberejsningen.

Sognebeskrivelserne dannede desuden 
baggrund for oprettelse af Det Kulturhi
storiske Centralregister (DKC) gennem 
museumsloven af 1984. Det byggede videre 
på sognebeskrivelserne og har da også bi
beholdt betegnelsen SB-nummer, dvs. sog
nebeskrivelsesnummer, for hver lokalitet, 
hvor der er spor af fortidig aktivitet. Alle 
arkæologiske fund gjort i Danmark, er i dag 
registrerede i DKC. Man kan se registret på 
internettet på 
www.dkconline.dk , hvor det nu hedder 
Fund og Fortidsminder. Her kan man i dag 
se, hvad der stod i den oprindelige sogne
beskrivelse, om hver lokalitet samt hvad 
museerne ellers ved om stedet. Desuden 
kan man finde alle steder af arkæologisk 
interesse i hele landet på kort, og se luftfo

26 ØSTJYSK HJEMSTAVN

http://www.dkconline.dk


tos af dem. Det gælder også de arkæologi
ske lokaliteter omkring Lime og Mygind. 
Sognebeskrivelsernes indhold blev tidligere 
holdt hemmeligt for offentligheden af frygt 
for uautoriserede udgravninger. Fra den 1. 
april 2003 blev der dog fri adgang til oplys
ningerne, som reelt har dannet baggrund for 
store dele af de danske museers arkæologi
ske aktivitet, lige siden de blev lavet.7

Sognebeskrivelsen for 
Lime og Mygind
Lime og Mygind blev berejst og beskrevet 
omkring 1891 af J. W Nissen, som var 
lærer i Ramten på Djursland. Hans embede 
var i løn kun normeret til en ugift lærer, 
og eftersom han ikke kunne synge, kunne 
han ikke forvente at finde et bedre embede. 
Det var et problem, da han med tiden fik en 
større børneflok. Derfor blev det nødvendigt 
for ham at supplere indtægten fra embedet 
med noget andet. Det blev ikke mindst ved 
berejsning af sogne for Nationalmuseet. 
Han berejste det meste af Djursland og 
omgivende herrederja, faktisk har han 
personligt berejst intet mindre end 4 % af 
Danmarks areal. Han var næppe altid lige 
grundig, eftersom han til tider berejste hele 
18,4 kilometer pr. dag! Og det var med 
datidens transportmidler og vejforhold.

I Lime og Mygind var det arkæologen 
Th. Ramskou, der foretog fredningsberejs- 
ningen i 1948.8

Arkæologiske levn i Lime sogn 
Lærer Nissen kommenterede i sognebe
skrivelsen bl.a. på selve stednavnet Lime: 
”Sognets Navn skrives tidt urigtigt Lhime, 
da Kirkebyen efter al Rimelighed har sit 
Navn af de der værende Mærgel eller 
Liimgrave. At Kalk og Mærgel for flere 
Aarhundreder siden har været anvendt i 
Agerdyrkningens Tjeneste, er der Bevis nok 

for i de mange ældgamle Grave, som man 
finder hele Landet over, og de Spor den har 
i de Jorder, der mange Steder nu er Hede.”9

Der er kun nævnt et enkelt sagn i sogne
beskrivelsen af Lime Sogn.

Under registreringen af en høj i Kastrup 
skrev lærer Nissen: ”Plads for en Høj Ka
strup By, Lime Sogn, ... I Kastrup By har 
forhen været en Hovedgaard; men Sagnet 
har intet bestemt Sted at paavise, og der 
er heller ikke noget Sted i Byen eller dens 
Nærhed, der bærer Spor af en større Byg
nings Tilstedeværelse. Man har heller ikke 
bevaret noget Navn eller Tilnavn, der kan 
give mindste Oplysning.”.10

Under samme beskrivelse skrev Nissen 
endvidere: ”Sydvest for Byen er der nogle 
store Bakker, og ved Foden af dem ud
springer der en lille Kilde, hvis Vand ledes 
i en lille Grøft gjennem Byen ad Vandmøl
len til. Denne kilde gav Vand bestandig 
ved Vintertid og i den vaade Tid; men ved 
Sommertide holdt dens Vandløb op en eller 
to Gange daglig, hvorefter Vandet kom 
igjen. I mere vedholdende Tørke løb den 
kun en Gang daglig, og dens Flydetid var 
da til at beregne. Dette Forhold finder til 
dels sted endnu, dog bemærkes, at siden de 
ovenfor beliggende Marker ere drænede, er 
Vandmassen aftaget meget, og lange Tider 
i en tør Sommer, da er Grøften vandløs. En 
Dæmning og en Plads for en Vandmølle 
nede i Skoven ved dette Vandløb viser, at 
Kilden engang har været meget vandrig.”.11

Det var især de ikke mindre end 45 rester 
af gravhøje, der var synlige i landskabet 
omkring 1891, hvor lærer Nissen besøgte 
området. Han lavede en tegning, hvor han 
markerede interessante steder med bogsta
ver. Om en høj i Hej Isko v skrev han: ”Høj, 
Hejlskov By, ... Højen er lyngklædt og har 
3 gamle betydelige Brud. ... Ved d er et 
Hyrdehuus og ved e mod øst er en del pløjet 
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bort ved Foden. Højen er bygget af Muld 
med yderst faa iblandede Steen. Fra Højens 
top haves en smuk og vid Udsigt, da højen 
er højtliggende.”.12

Om højen ”Tothøj” skrev Nissen: ”Tot
høj, Bøjen By, Lime Sogn, ... Denne store 
og fritliggende Høj, som i sin tid har været 
Egnens prægtigste Mindesmærke, er bygt af 
Muld paa Bakkens højeste Punkt.... Hø
jens Rester ere lyngklædte. Den har ligesom 
mange store eller meget store Høje stablede 
Fodsten”.

Denne høj gik det som mange andre over 
hele landet dårligt i eftertiden med dens 
stadig mere effektive landbrug og større 
gårde. I 1947 skrev arkæolog Th. Ramskou 
under fredningsberejsningen: ”Centralgra
ven ødelagt af Vandbeholder”.13

Nissen var tydeligvis allerede i 1891 
klar over, at gravhøjenes fremtid i et land

med intensivt landbrug var usikker. Om 
højen Pløskjærhøj skrev han: ”Rest af 
Pløskjærhøj, Lime sogn,.... Højen ... er 
nu ødelagt, og en stor Deel af dens Fyld 
bortført. Højens Midte antages dog for 
urørt; thi det er navnlig Højens øverste Lag, 
som ere bortførte. Omtrent i Midten sees 
en større skraatliggende Steen..., der efter 
al rimelighed er en Overligger enten til et 
lavt Kammer eller til en kisteformet Grav. 
2 større Steen sees; men om de ere Krands- 
stene staaende oppe i Fylden er noget uvis. 
Højen er bygt af Muld og har ikke alene 
været meget større, men ogsaa været om
givet af flere mindre Høje. Den har en høj 
Beliggenhed og er værd at undersøge, før 
den gaar den Undergang i møde, hvortil den 
er dømt.”. Rester af denne høj overlevede 
dog, og er i dag fredet. Den findes til højre 
for Sjellebrovej, når man kører mod Lime, 

Pløskjærhøj ved Sjellebrovejen mod Lime i 2009. Ved herredsberejsningen, omkringl 891, frygtede 
berejseren for dens skæbne. Men højen blev siden fredet, så den er der endnu.
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hvor den ligger oppe ad en grusvej, som en 
top i landskabet, ved siden af grusgraven på 
bakken. På nogle kort kaldes den Pluske- 
høj.14

Andre høje endte imidlertid med at blive 
sløjfet. En rest af en høj i Lemmer blev 
sløjfet pga. grusgravning. En anden høj i 
Lemmer blev allerede omkring 1891 be
skrevet således af lærer Nissen: ”Denne Høj 
er ganske og aldeles ødelagt ved en flere 
gange gjentaget Omroden, og der er grund 
til at antage, at Bunden er naaet.” Også den 
høj var ved fredningsberejsningen i 1947 
sløjfet.15 Med den store interesse for oldti
den i anden halvdel af 1800-tallet, og ikke 
mindst for selve oldsagerne er det måske 
derfor sandsynligt, at den ”.. .omroden.. 
som Nissen omtaler, er resultat af nysger
rige menneskers søgen efter spændende 
oldsager. Men om det ligefrem skulle have 
været den arkæologi-interesserede konge, 
Frederik VII, der har været på spil, er dog 
umuligt at sige. Når Nissen omtaler, at 
højen er gennemrodet ”... flere gange...”, 
skyldes det nok, at der i tidligere århundre
der også fandtes egentlige gravrøvere. De 
gennemrodede grave, efter ting af økono
misk værdi med henblik på salg. De første 
gennemrodninger kan derfor sagtens være 
foretaget allerede i oldtiden, for gravrøveri 
var kendt allerede dengang.

Senere arkæologiske fund 
i Lime sogn
På Bøjen mark er der fundet en gravplads 
med fem grave fra Yngre Bronzealder.16 
Der er også fundet 13 grave fra jernalderen 
omkring Lime. De er udgravet omkring 
1920’eme, og en grav fra samme periode 
er fundet i nærheden af Kastrup i 1971. 
Gravene har haft gravgaver, der bestod af 
eksempelvis en bronzesynål og af lertøj af 
forskellig art, herunder kopper med hanke 

samt skåle og såkaldte fodbægre.17 Øv
rige gravfund i området består af tre små 
guldpailetter, fragmenter af en sølvfibula 
og to flade perler af klart glas. Endvidere af 
en lille æske med fragmenter af tøj, bronze 
og tænder.18 Andre fund er eksempelvis en 
flintøkse, fundet i 1942, men den er des
værre så vidt vides ikke bevaret.19

Lime har også haft en langdysse, som lå 
i selve Lime by. Ved herredsberejsningen 
i 1891 var der kun en rest tilbage. Nissen 
kunne ikke se, om gravens indhold var 
intakt, og i 1947 blev den officielt sløj
fet. Desværre vides ikke meget mere om 
dens indhold, men generelt om langdysser 
gælder det, at de begynder at forekomme 
fra omkring 3500 f. Kr., dvs. i bondestenal
deren, og at de kaldes sådan, fordi grav
kammeret er aflangt. Ved prøvegravning 
foretaget i 2006 fandt man på ny spor af 
den sløjfede langdysse.20

Sjellebrostenen ved Alling Å ved Randervej tæt 
på Lime. Det er en billedsten fra omkring år 
1000 e.kr. med et ansigt, eller maske, der har 

flettet skæg, og en mærkelig høj hat på hovedet.

ØSTJYSK HJEMSTAVN 29



Lerkrukke fra bondestenalderen, 3900 - 1700 
fkr, fundet i Kastnip Grusgrav i 1970. Krukken 
har en halskant med tre fine striber. Den står i 
dag på Kulturhistorisk Museum i Randers.

Blandt Lime Sogns mere spektakulære 
fund er Sjellebrostenen, fundet, som navnet 
antyder, ved Sjellebro. Det er en billed
sten, uden runeindskrift, der er opstillet i 
vikingetiden, omkring år 1000 e.kr., og den 
viser et ansigt, eller maske, med flettet skæg 
og en mærkelig høj hat på hovedet. Den 
blev udgravet i 1952. Omkring samme sted 
i området ved Alling Å fandtes i 1980’eme 
omkring 12 oldtidsveje og spor. I tidlig 
jernalder var der en vej af brosten, lagt på et 
træunderlag, og i yngre jernalder en planke- 
og tømmervej, dateret ved årringe-datering 
til omkring år 756 e.kr. I vikingetiden var 
den sidste vej i brug. Den bestod af planker 
lagt på fem ”skinner”. Sjellebrostenen var 
opstillet, hvor denne vej nåede fast grund 
efter at have krydset åen. Ingen ved, hvor
for Sjellebrostenen blev opstillet, men man 
har overvejet, om den var en advarselstavle, 
der skulle advare mod åmanden. Det var 

en trold, som fortidens mennesker mente, 
boede i åen. Man sagde, at han krævede et 
menneskeliv om året i told, for at menne
sker krydsede åen. Det fortælles ligeledes, 
at engang havde han i seks år ikke taget et 
liv, men det syvende væltede en vogn med 
syv personer, som alle druknede. Dermed 
havde han taget sin betaling for alle årene 
med tilbagevirkende kraft.

Sjellebrostenen står heldigvis stadig på 
sin plads, tæt ved nutidens bro over Alling 
Å på Randersvej ved Lime. Der er mulig
hed for at holde ved broen, og gå ned og 
kigge nærmere på den. Da jeg besøgte den, 
så jeg dog ikke noget til åmanden.21

Til tider kan spændende arkæologiske 
fund komme for en dag ved en tilfældighed. 
Den 2. december 1970 var Fru Jørgensen 
fra gården Østerlund ved Syvveje med 
Lime Husmoderforening på besøg på 
Kulturhistorisk Museum i Randers, som 
dengang havde det arkæologiske ansvar for 
Lime og Mygind sogne. Det skulle vise sig 
at blive et vigtigt besøg. Hun fortalte en af 
museets ansatte, at hun og hendes mand, 
Karl Jørgensen, på deres jord havde en stor 
sten med indhuggede skålformede tegn. 
Den skulle være fundet på marken, mange 
år tidligere, i et område med mange sten. 
Det viste sig, at stenen formentlig stam
mede fra en overpløjet høj. Den store sten 
med skåltegnene målte 1 x 1 x 0,5 meter, 
og tegnene viste sig at være fra bronzealde
ren.22

I 1970 blev der også, ved grusgravning 
i Kastrup Grusgrav, fundet en lerkrukke 
fra bondestenalderen. Krukken havde en 
halskant med tre fine striber med ornamen
tik. I de jordlag, der blev afdækket ved en 
efterfølgende udgravning samme år, var der 
spor, der tydede på, at der havde været en 
boplads på stedet. Der var i nærheden tillige 
fundet en del potteskår, både fra stenalderen
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og jernalderen. Der fandtes endvidere flint
afslag, bl.a. fra en stenøkse samt trækuls
partikler, som viser, at der på et tidspunkt, 
har været ild på stedet.23

Yderligere fund i Lime er en stenalder
høj, en stenalderboplads og en jernalder- 
grav. Endvidere fandtes en jemaldermark, 
som kunne ses på et luftfoto fra 1954, 
et løsfund formentlig fra en boplads fra 
bondestenalderen. Desuden er der fundet en 
såkaldt grube, dvs. en mørk afgrænset plet i 
jorden som resultat af menneskelig aktivi
tet. Den blev fundet i 2001, og dens tilste
deværelse indikerer i dette tilfælde, at der 
har været en boplads på stedet i jernalderen. 
I dag er det i øvrigt Museet for Syddjurs, i 
Ebeltoft, der har det arkæologiske ansvar 
for området, som det gælder for resten af 
Syddjurs Kommune.24

Ved skelopmåling i 1973 af et stykke 
have, købt til Brugsen i Lime, hvor den lå 
dengang, fandt landmåleren, og daværende 
uddeler Vestergaard en stor opretstående 
granitsten, der var 1,12 m høj, 48 cm bred 
og 13 cm tyk. Den var tilsyneladende uden 
indskrifter, men havde syv kilehuller hugget 
fra forsiden. Hvad der derefter skete med 
stenen vides ikke, for i arkivet på Kultur
historisk Museum i Randers, står blot, at 
man ville afvente stillingtagen fra Rigsanti
kvarens fortidsmindeforvaltning, men ikke, 
hvad denne stillingtagen resulterede i.25

Ved opførelsen af den nye brugsforening 
i Lime i 2001 på arealet, hvor der før var 
boldbane, blev der som led i forberedelsen 
af byggeriet foretaget en arkæologisk prø
vegravning i området. Den blev lavet ved at 
grave fem søgegrøfter på hver 2 m x 80 cm. 
Prøvegravningen resulterede i fundet af en 
grube med meget keramik fra jernalderen, 
men ikke andet i den forbindelse, selvom 
der som nævnt kendes grave fra samme 
periode i lokalområdet. Der blev endvidere 

fundet spor af en gammel sø med mange 
sten i bunden. Den havde været to m dyb 
på det dybeste sted, men indeholdt ingen 
fund.26

Ved prøvegravninger i 2004 samt 2006, i 
forbindelse med anlæg af en kloakledning, 
er der fundet spor efter ukendt bebyggelse 
fra jernalderen.

Der er til dato i alt 56 kendte arkæologisk 
interessante steder i Lime sogn, hvoraf 46 
består af rester af gravhøje fra forskellige 
perioder i oldtiden.27

Sognebeskrivelsen for Mygind sogn 
Da sognebeskriver lærer Nissen, kom til 
Mygind Kirkegård, blev han tydeligvis 
meget interesseret. Han skriver bl.a.: ”Paa 
Mygind Kirkegaard nordøstlig for Kirken 
sees en større Steen med jevn Overflade ... 
over Jordoverfladen. Jeg lod den lette for at 
see, om det muligt var en Runesteen; men 
den vendte en stærk buet og meget ujevn 
Side nedad. Steenen laa fra No - SV og var 
omhyggelig afstøttet rundt om af tre a fire 
Rækker Brosteen. Inde i dens Kreds og un
der Stenen laa to Hestetænder, og her saaes 
også en Stump af en Tagsten af allerældste 
Form. Stenen dækker formodentlig ingen 
Grav; men hvad dens Anbringelse vidner 
om er endnu uvist, og jeg beklager at Tiden 
og øvrige Omstændigheder ikke tillod mig 
at søge under den. Jeg nødtes derfor til at 
lade den synke tilbage igjen i sit oprinde
lige Leje. Under Kirkens Kors nordøstlige 
Hjørne ligger en af de allerældste Møllesten 
med Seglhul i. Der meddeles, at da Kirke- 
synen mener Stenens Hældning imod gjør 
Kirkebygningen skade, saa vil den blive 
hugget itu. Dette burde undgaaes; da det 
er let at sætte en anden Grundsteen ind og 
stille Møllestenen op paa en passende Plads 
ved Kirken....”.28 Det vides ikke, hvad der 
efterfølgende skete med stenen.
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Stærkt rustet jerngenstand, fundet i skoven ved Clausholm. Den er tilspidset, og har måske været en 
pilespids. Trods billedets størrelse, er den i virkeligheden kun ca. 10 cm lang. Den findes i dag på 
Kulturhistorisk Museum i Randers. Tallene på den er museumsnummeret.

Om Vor Frue Kilde sydligt i sognet 
skriver lærer Nissen: ”Sydlig i Sognet ned 
under Bakkerne mod Rosenholm Aa er der 
Vold flere Steder; men blandt disse Kilder 
udmærker Vor Frue Kilde sig ved sit klare 
Vand og sin store Mængde. I Kilden er 
Udstrømningen saa voldsom, at selv smaa 
Steen af en Nøds størrelse sættes i Be
vægelse. Vor Frue Kilde regnes dog ikke 
- uagtet Navnet tyder derpaa - til de søgte 
hellige Kilder. Saavidt vides er der heller 
ikke noget Sagn knyttet til den.”.29

Ved en besigtigelse i 1972 fandtes ingen 
spor af menneskelig aktivitet i forbindelse 
med kilden, som i øvrigt viste sig at bestå af 
to kildevæld.30

Arkæologiske fund i Mygind Sogn
1 Mygind er der gjort relativt fa oldtidsfund.

Runestenen fundet af Nationalmuseet for 
fa år siden under den tilmurede norddør i 
Mygind Kirke, er nok Myginds betydeligste 
oldtidsminde, eftersom runesten er sjældne. 
Det vides endnu ikke, hvad der står på den, 
eftersom den ligger halvt inde i kirken, og 
halvt udenfor. For at frigøre den, vil det 
derfor være nødvendigt at løfte kirkemuren, 
hvilket vil være en bekostelig affære.31

Udover højene er der to uspecificerede 
kulturhistoriske anlæg og en mark fra ældre 
jernalder, der blev fundet på et luftfoto i

1954.32 Endvidere er der fundet et kuglefor
met jernalderkar.33

Højene omkring Mygind har muligvis 
været bygget af muld og ikke af sten. I 
hvert fald er det, hvad Nissen konkluderer 
ved sogneberejsningen omkring 1891, fordi 
han ikke kan se sten på stederne, hvor de 
står.34

Der er også ved et hus i skoven ved 
Clausholm fundet en stærkt rustet jern- 
genstand, der er tilspidset, og som har et 
spadeformet blad med skrå skuldre. Det kan 
måske være en pilespids, men det er alt, 
hvad der vides om den. Samme sted er der 
fundet en del potteskår og flint. Endvidere 
er der fundet en kalkovn, som måske har 
været anvendt ved opførelsen af Clausholm 
og Schildenseje.35

Der er i alt syv arkæologisk interessante 
lokaliteter i Mygind Sogn, hvoraf tre er 
rester af gravhøje.36

Grunden til at der er 56 arkæologi
ske lokaliteter i Lime sogn og kun syv i 
Mygind, er givetvis bl.a., at Lime Sogn i 
areal er over dobbelt så stort som Mygind, 
men også at der er bygget mere i Lime 
gennem tiden, end det er tilfældet i My
gind Sogn. Ved byggeri og arkæologiske 
forundersøgelser hertil dukker der generelt 
flere arkæologiske fund op, end der gør 
ved almindelig dyrkning af landbrugsjord.
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Tilfældigheder i fordelingen af fund spiller 
givetvis også ind.

Fortiden i nutiden
Lime og Mygind er nok på mange måder 
repræsentative for, hvordan situationen er 
omkring oldtidsfund i Østjylland. De fleste 
steder i Østjylland vil man givetvis kunne 
påvise, at der har været mennesker tilbage 
til bondestenalderen, altså fra omkring 3900 
- 1700 f. Kr. Og det er ikke unormalt for 
Danmark. I mange tilfælde ville målrettede 
udgravninger de rigtige steder nok vise, 
at der også i den tidligere jægerstenalder 
har været mennesker en hel del steder i 
det Østjyske område. Den østjyske muld 
har i mange tilfælde været god til at danne 
grundlag for en stor bestand af vildt, der 
kunne blive byttedyr for mennesker i et 
jæger-samlersamfund, og senere til ager
dyrkning og husdyrhold i en bondekultur.

Jorden i Østjylland rummer ikke over
raskende levn fra alle tidsaldre, også de 
senere tiders, som ikke er en del af oldtiden, 
men blot en del af fortiden. Hvilken beboer 
på en gård eller husmandssted har ikke 
fundet rester af et gammelt kotøjer på sin 
mark fra den tid, hvor køeme var tøjret, når 
de var på græs, fordi der ikke var indheg
ninger, som i dag?! Det er også et levn fra 
fortiden, som fortæller om brugen, af netop 
dén jord i en nu svunden tid.

I nutiden fjerner vi de levn, vi skaber 
fra jorden. Vi river gamle bygninger ned, 
og kører det nedrevne til destruktion, så 
der ikke længere er spor tilbage i landska
bet efter vores aktiviteter. Og skulle der 
være noget tilbage i jorden, så kaldes det 
forurening. Men det er nutidens syn på det. 
Sådan var det ikke før i tiden. Da lod man 
sporene af den menneskelige aktivitet ligge 
tilbage i landskabet, når man forlod et sted. 
Det er derfor, vi kan finde spor af dem i 

dag, tusinder af år efter. Denne ”forurening” 
er altså grundlaget for nutidens arkæologi 
og dermed al den viden, vi har om tiden 
før de skriftlige kilder holdt deres indtog i 
historien.

Østjylland har mange spændende for
tidslevn, hvad enten det er prangende høje 
eller mindre prangende, men ligeså spæn
dende, flintøkser, lerkar, bygningsspor mv. 
Pas godt på dem og husk at alt, hvad der er 
nutid i dag, er fortid i morgen!
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Landsudstillingens indgangsparti med den tempelagtige bygning blev etableret for enden af Hans 
Brogesgade, hvor den nuværende gulstenskarre senere overtog scenen.

(Foto: Lokalhistorisk Samling)

Med Aand og Snille og 
ved Haands Gjeming
Af Mogens Weinreich

Kongens åbningstale lod ingen i tvivl om, 
at der lå en organisatorisk og økonomisk 
kraftanstrengelse bag Landsudstillingen i 
Århus for 100 år siden og dermed indled
ningen til en ny epoke i byens historie.

Arkitekterne Vilhelm og Thyge 
xxKlemenns funktionalistiske gulstens
karré ved Hans Brogesgades udmunding i 
Marselis Boulevard blev opført i slutningen 
af 30’eme og betragtes ikke uden grund 
som en af de mest attraktive beboelser i 
det sydlige Århus. Men mindre velkendt 
er formodentligt byggeriets placering i 
historiske rammer. For med indgangsparti i 
Hans Brogesgade lå her det 70 tønder land 

store areal, som for 100 år siden fik 667.000 
besøgende fra hele Danmark til at valfarte 
til den Landsudstilling, som tør betegnes 
som en af de mest skelsættende begivenhe
der i den århusianske historie.

Landsudstillingens åbning den 18. maj 
1909 var kulminationen på en organisato
risk kraftanstrengelse af en by, som op til 
det tidspunkt kun talte godt 50.000 indbyg
gere, hvilket de økonomiske og arbejds
mæssige ressourcer skal sættes i relation 
til. Det var derfor et stort øjeblik, da kong 
Frederik VIII i sin egenskab af præsident 
for udstillingen kunne udtale ”min varmeste 
Tak til alle dem, der ved Deres Ånd og Snil
le og ved deres Haands Gjeming har bragt 
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denne Udstilling så vidt. Idet jeg udtaler 
min Glæde og Stolthed over at have kunnet 
modtage Indbydelsen til denne Udstilling, 
erklærer jeg herved Aarhus Landsudstilling 
for Aabnet”.

De kongelige ord blev afsluttet med, at 
Frederik VIII trykkede på en elektrisk knap, 
der udløste en kanonade fra fregatten ”Jyl
land”, som indgik i udstillingen. At kongens 
engagement vanskeligt kunne anfægtes, 
kom til udtryk ved, at han ledsaget af dron
ning Louise efterfølgende besøgte udstillin
gen flere gange.

En vådforestilling
Besøgstallet på 667.000 blev registreret i 
tidsrummet 18. maj - 3.oktober og sæt
tes i relief af, at vejrgudeme absolut ikke 
var udstillingen venlig stemt. Da det hele 
var forbi, kunne vejrjoumalerne fastslå, at 
den vådeste sommer i mands minde var 
kommet til udtryk ved, at 90 pct. af udstil
lingsdagene havde været ledsaget af regn og 
periodevis stormvejr. Altså på ingen måde 
forhold, der virkede befordrende på besøgs
tallet. Men som en understregning af, at det 
var jyder med begge ben på jorden, som 
forestod arrangementet, var der rent faktisk 
budgetteret med 600.000 besøgende. Når 
det alligevel skulle vise sig, at økonomien 
ikke hang sammen, skyldes det problemer 
med at holde udgiftssiden i ave.

Allerede forud for åbningen skabte den 
vedvarende regn problemer for den stab af 
håndværkere, som var involveret i de sidste 
forberedelser. Medvirkende til, at der blev 
arbejdet i døgndrift i den afsluttende fase 
var også, at et større antal københavnske 
udstillere havde meldt sig i den 11. time, 
hvilket krævede opførelse af flere udstil
lingshaller. Baggrunden for den sene anmel
delse skulle søges i en aflyst industrimesse, 

som ellers var planlagt til at finde sted i 
hovedstaden et par år senere. Den forsin
kede københavnske invasion øgede antallet 
af udstillere med 604 og bragte det samlede 
antal op på mere end 2000. Hermed skulle 
det samtidig være mere end antydet, at de 
besøgende på rundgang i ”den hvide by” 
fik noget for den krone, der måtte erlægges 
i entre.

Landsudstillingens primære målsætning 
var udover at markedsføre Århus - længe 
før dette begreb blev optaget i ordbogen - at 
demonstrere, hvad dansk industri og hånd
værk stod for. De besøgende kunne derfor 
stifte nærmere bekendtskab med datidens 
mest avancerede teknologi, der ikke vil im
ponere ret mange i dag, men som dengang 
markerede indgangen til en ny tid. Alle 
tænkelige brancher var repræsenteret på det 
store udstillingsareal, der nåede helt ned til 
Tangkrogen, som var blevet inddæmmet til 
formålet, hvilket byen stadig nyder godt af.

Varieteens forlis
Men de udstillende virksomheders profile
ring stod ikke alene i de regntunge omgi
velser. Fra arrangørside var også sørget for 
underholdning af mere folkelig karakter 
som flyveopvisning, som afspejlede at 
man befandt sig i flyvningens barndom, 
samt ballonopstigning og et større opbud 
af forlystelser suppleret med restauranter. 
I relation til det sidste spillede den lokale 
revykonge Marinius Olsen - manden bag 
Kasino-etablissementet - ud ved i samarbej
de med Charles A. Ehlers at opføre en byg
ning, hvor der blev spillet variete. Men det 
skulle vise sig at blive fatalt for Marinius 
Olsen, som ikke havde taget vejrguderne i 
ed. Selv om gæsterne kunne sidde i tørvejr, 
betød det svigtende besøg et kæmpetab for 
de to initiativtagere. Et tab, som Marinius 
Olesen aldrig overvandt følgerne af, og som
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Indgangen med Tuborg-triumfbuen og Carlsbergsøjlen lader ingen i tvivl om det berettigede i at 
Landsudstillingen blev ledsaget af undertitlen ”Den hvide by ”. (Foto: Lokalhistorisk Samling)

formodentlig var medvirkende til hans død 
to år senere.

Landsudstillingens restauratører kunne 
derimod ikke klage over omsætningen, 
og det samme var tilfældet med de lokale 
hoteller og hyrevogne, som befordrede de 
besøgende til og fra udstillingen. Opførel
sen af Skansepalæet var samtidig med til at 
afhjælpe hotelsituationen, fordi palæet ved 
Strandvejen blev anvendt til at indkvartere 
en del af de tilrejsende. Ude i Marselisborg- 
skoven kunne man samme år indvi et andet 
palæ - etablissementet Vama, der i kraft af 
sin attraktive beliggenhed med udsigt over 
bugten tilførte Landsudstillingen en ekstra 
attraktion.

Smukke Didrik
Men selv om såvel udstillingshalleme som 
de mere underholdningsmæssige islæt 
konkurrerede om de besøgendes opmærk
somhed, var det den gængse opfattelse, at 
den største attraktion hed Smukke Didrik. 
Bag dette navn skjulte sig et medlem af en 
abessinsk gruppe, der var hentet til Århus 

fra Hamborg, hvor de var tilknyttet byens 
zoologiske have. På udstillingen havde de 
tilholdssted i en minilandsby bestående af 
hytter omgivet med palmer.

Når det eksotiske indslag vakte så stor 
opmærksomhed, skulle en væsentlig for
klaring søges i, at sorte mennesker dengang 
var en sjældenhed på danske breddegrader. 
Men frem for alt var det den flotte Didrik, 
som stjal billedet - ikke mindst hos de kvin
delige udstillingsgæster. Det kostede 10 øre 
at se abessineme danse og smede våben, og 
Didriks tiltrækning var efter sigende årsag 
til, at han efterlod sig flere efterkommere i 
Århus, hvilket mere end antydes af et vers, 
der indgik i Smukke Didriks afskedssang, 
som havde følgende ordlyd:

”Nu afskedens time sig melder, 
og atter jeg drager af sted.
Med vemod en tåre jeg fælder.
kun en trøst i sorgen jeg ved:
Når tiden sin fylde har nået, 
en tanke man sender til den Didrik, 
som flittigt har sået, 
hvor andre nu høste vil / ”
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Borgmestergården
Tilbage til ”den hvide by”, som blev opført 
på udstillingsarealet i det sydligste afsnit 
af det nyopførte kvarter på Frederi ksbjerg. 
Den hvide by var en dækkende betegnelse 
for det imponerende kompleks af bygnin
ger, udstillingshaller og pavilloner, som de 
besøgende fik adgang til via det pompøse 
indgangsparti med Carlsbergsøjlen og 
Tuborg-triumfbuen, som ikke lod nogen 
i tvivl om, at de to bryggerier hørte til de 
mest fremtrædende udstillere. Professor, 
arkitekt Anton Roesen, der havde tegnet 
bygningerne og udformet udstillingsarealet, 
var tydeligt inspireret af klassicismen. I 
kontrast til denne fremtrådte den middelal
derlige borgmestergård, der var genopført 
efter at have holdt flyttedag fra Lille Torv i 
den centrale by, og som kom til at rumme 
udstillingens historiske del ved siden af en 
ikke mindre imponerende industribygning.

Borgmestergården hørte til de få bygnin
ger, som fik lov til at overleve den ned
rivningsproces, som fulgte i kølvandet af 
Landsudstillingens lukning. Det smukke 
bindingsværk blev ganske vist også pillet 
ned, men genopført ved Botanisk Have. Her 
fremstår borgmestergården som en af Den 
Gamle Bys største klenodier og spillede 
samtidig en afgørende rolle ved købstads
museets etablering. At dette projekt blev 
virkeliggjort var primært Peter Holms for
tjeneste - med støtte fra ansete navne som 
Anton Roesen og manden bag en række af 
de mest monumentale bygninger i Århus, 
stadsarkitekt Hack Kampmann. I debatten 
om borgmestergårdens bevarelse udtalte 
Kampmann:

”Om 50 år er der rimeligvis ikke flere 
gode bindingsværkshuse tilbage med tøm
mer fra de danske egeskove. Lad os derfor 
holde hånden over den”.

Arealet ved Tangkrogen, der siden har været ramme om alverdens arrangementer, blev inddæmmet for 
at give plads til et afsnit af Landsudstillingen. (Foto: Lokalhistorisk Samling)
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Navet i Danmarks hjul
Eftertiden har al mulig grund til at sende de 
tre førnævnte en venlig tanke. Men Borg
mestergården er trods alt ikke ene om at 
erindre om den udstilling, som for 100 år 
siden ydede et vægtigt bidrag til at styrke 
Århus’ position som jysk metropol. I Den 
Gamle By finder man i dag også en pavil
lon, som har oplevet en omskiftende tilvæ
relse. Pavillonen var dagbladet Politikens 
bidrag til Landsudstillingen og rummede 
blandt andet et trykkeri. Efter udstillingen 
skænkede bladet pavillonen til en bøme- 
koloni og foranledigede, at pavillonen blev 
sejlet over Kattegat og genopført i Nærum 
i udkanten af Dyrehaven. Her havde den 
tilholdssted i næsten 100 år, inden turen 
gik tilbage til udgangspunktet - men denne 
gang med Den Gamle By som bestemmel
sessted.

For fuldstændighedens skyld bør tilføjes, 
at nogle mindre træbygninger fra Landsud
stillingen efterfølgende blev indrettet som 
klubhuse for de idrætsforeninger, som slog 
sig ned på arealet ved Dalgas Avenue.

De første visioner om en Landsudstil
ling blev undfanget i 1906 og førte samme 
år til nedsættelse af et udvalg, der talte en 
række ad datidens koryfæer som formanden 
for Aarhus Haandværkerforening, guld
smed J.M.C. Larsen, formanden for Aarhus 
Handels- og Kontoristforening, grosserer og 
etatsråd Chr. Filtenborg, borgmester Drech
sel, overretssagfører Høegh-Guldberg, 
fabrikant Hans Christensen samt folketings- 
mændene Harald Jensen og Peter Sabroe, 
begge socialdemokrater.

Til historien hører, at Århus allerede i 
1876 havde været ramme om en udstil
ling af landsdækkende karakter, men med 
hensyn til omfang tålte denne ikke sammen
ligning med, hvad der 30 år senere blev sat i 
værk af udvalget. Det udarbejdede koncept 

havde som intention at præsentere alt, hvad 
dansk foretagsomhed kunne opvise inden 
for håndværk, industri, maskiner, redskaber, 
landbrug, skovbrug, fiskeri og transport. 
Også kulturelle tiltag indgik i de samlede 
planer, som tog sigte på at afspejle alle 
samfundsmæssige funktioner.

Året efter, i 1907, besluttedes det at 
iværksætte det storstilede projekt, og 
budgettet tog blandt andet højde for, at der 
kunne bestilles kantater og musikværker af 
den største danske komponist Carl Nielsen. 
Også digteren Johan Skjoldborg blev ind
draget i forberedelserne og skrev en hyldest 
til Århus, som blev omtalt som ”Navet i 
Danmarks Hjul”.

Ildsjælen Filtenborg
Den største udfordring lå i at fa et budget 
i underkanten af to millioner kroner til 
at hænge sammen, og trods de ugunstige 
vejrforhold lykkedes det på det nærmeste af 
fa dette forehavende til at lykkes. Med
virkende hertil var en donation på 30.000 
kr. fra grosserer Chr. Filtenborg. Dengang 
et betragteligt beløb. Som en beskeden 
kvittering blev pladsen ved Tangkrogen 
senere opkaldt efter Filtenborg, som hørte 
til Landsudstillingens mest fremtrædende 
ildsjæle.

Udover den entre, som udstillingens 
667.000 gæster betalte, skæppede det også 
pænt i kassen, at der blev afholdt 150 mø
der, kongresser og konferencer af en lang 
række organisationer. Men mest afgørende 
for økonomien var trods alt de 300.000 kr., 
der blev indskudt fra statens side, og som 
blev suppleret med 200.000 kr. fra Århus 
Kommune.

Den dynamik og iderigdom, der kende
tegnede Landsudstillingens tilblivelse og 
gennemførelse, kom kun i beskeden grad 
til udfoldelse, da byen 100 år senere år tog 
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tilløb til at markere et jubilæum, der ellers 
var god grund til at festligholde. Men de 
midler, der blev afsat på det kommunale 
budget, skabte ikke grundlag for nævnevær
dig festivitas. Det var ganske betegnende, 
at en udstilling af skulpturer, som i sommer 
nød betydelig bevågenhed hos et publikum, 

der promenerede langs bugten, blev taget til 
indtægt for Landsudstillingens jubilæum, 
selv om der reelt ikke var nogen egentlig 
sammenhæng.

Men tilbage står, at 1909 var året, der for 
altid indskrev sig i byens annaler.

40 ØSTJYSK HJEMSTAVN



Boesslægten i Addit - Sdr.Vissing Sogn
(1859-2009) - Om livet på landet i en velanset familie

Af Jens Peter Randløv Boes

Min bedstefar, Jens Pedersen Boes i
Hem, fortalte mig i min barndom om 

sin fætter, Jens Nielsen Boes i Addit, og at 
de begge var opkaldt efter deres bedstefar, 
Jens Pedersen, fra gården ”Højlund” i Boes 
nord for Mossø. Ved bedstefar Jenses 90 års 
fødselsdagsfest på hotel Hem Odde i 1946 
stod jeg ved siden af Jensemes sønner: An
ders i Hem og Aage i Addit, der da var den 
aktive generation på gårdene, mens Aages 
lille søn, Jens, på knap fire år holdt sig tæt 
til sin far. Jeg blev lærer i Addit 1955-60 
og godt kendt med de velansete Boes-folk i 
Addit. Jeg fik ”lille” Jens som elev i skolen 
i hans sidste 1 Vi skoleår. Da havde jeg 
ikke tid eller ro til slægtsforskning; først i 
2003-04 kom jeg, på grundlag af hengemte 
papirer, lånt af den da 60 årige ”lille” Jens, 
samt arkivalier og besøg på Landsarkivet 
i Viborg, ind i de fire Boes-generationers 
store betydning for Addit by og Sdr. 
Vissing-Voerladegård sogne.

De to første Boes-generationer er sam
menfaldende med slægten på Hem Skov
gård syd for Mossø over for landsbyen 
Boes, hvorfra navnet stammer (se Østjysk 
Hjemstavn 2008), og de er:

Lauritz Sørensen (Boes) (1757-1816), der 
kom fra Boes og blev gift 20.2.1789 med 
enken Maren Olufsdatter (1757-1821) på 
”Hem Skovgård”.

Jens Pedersen (Boes) (1790-1860), der 
kom fra gården ”Højlund” i Boes og blev 
gift 6.12.1816 med datteren Gunder Laurs
datter 1794-1850 på ” Hem Skovgård”.

Derefter følger fra Addit de fire genera
tioner, som det følgende fortæller om:

1. Niels Jensen Boes (1825-1911) blev 
i 1. ægteskab gift 10.12.1859 med Kirsten 
Andersen 1839-76 fra ”Vestergård” i Addit.
I 2. ægteskab 30.3.1880 med enken Sidsel 
Marie Christensen (1842-1916) fra ”Klo
stergård” i Vissingkloster.

2. Jens Nielsen Boes (1863-1941) blev 
gift i 11.1.1899 med Ane Marie Christian
sen Løber (1868-1961) fra gården ”Marien- 
lund” i Addit.

3. Aage Nielsen Boes (1906-1989) blev 
gift 12.10.1932 med Ingrid Krogh (1908- 
64) fra Sdr. Vissing og

4. Jens Boes (1942) blev gift 5.8.1967 
med Helga Kristensen (1947) fra Addit.
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"Vestergaard" Addit ca. 1920.

1. Niels Boes (3.4.1825-24.10.1911) og 
Kirsten Andersen (26.7.1839-25.4.1876)

Barndom og ungdom
Niels havde sin barndom på den firelæn
gede, stråtækte bindingsværksgård, ”Hem 
Skovgård”, med sandede og magre jorder. 
Børnene blev tidligt hjælpere ved gårdens 
forefaldende arbejde. Efter sin konfirmation 
i Voerladegård blev Niels medhjælper på 
gården i tæt samarbejde med den seks år 
ældre bror, Peder. Da Peder blev soldat i 
1842-44, var Niels gårdens forkarl. Hans 
første plads uden for hjemmet blev som 
tjenestekarl hos Søren Jensen på Jensgård i 
Hem 11.2.1844-1.11.1846. Derefter et halvt 
år igen på fødegården.

Niels blev soldat 30.5.1847-15.2.1851 
og deltog i Treårskrigens (1848-50) feltslag 
ved Bov 9.4.1848 og Slesvig 23.4.1848 
inden retræten til Als 25.4.1848. Han avan
cerede fra menig til underkorporal, korporal 

og sergent i løbet af krigen. 16.3.1849 kom 
han til 5. forstærkningsbataljon, hvor han 
deltog i forsvaret af Fredericia og i ud
bruddet 6.7.1849. Året efter var han med i 
Istedslaget 25.7.1850, og i en forpostfægt
ning 19.9.1850 ved Geltorf tog han resolut 
kommandoen og drev fjenden tilbage. For 
sin indsats der fik han Dannebrogsorden
en. I krigen deltog foruden Peder og Niels 
en yngre bror, Jens, og alle tre karle slap 
levende derfra. Peder blev dog hårdt såret 
i hovedet og havde mén deraf resten af 
livet. Han døde som følge deraf kun 53 år 
gammel. Efter krigen hjemsendtes de alle i 
februar 1851, og som den altid hjælpsomme 
tilbød Niels at blive karl på fødegården 
den sommer, hvor Peder blev gift med Ane 
Sørensdatter fra Jensgård i Hem og overtog 
gården.

Niels tjente derefter som karl for U. Fi
scher i Vestbirk 1.11.1851-1.11.1852, men 
hans plan var at samle penge til en gård.
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Derfor tog han til København 11.11.1852 
og beskæftigede sig med forefaldende 
arbejde, indtil han efter en annonce i avisen 
påtog sig at blive stillingsmand ved den 
kongelige livgarde til fods for Niels Jørgen 
Grønbech i tiden 14.6.1853-17.10.1855 
mod en betaling af 750 rigsdaler i sølv. 
Derpå vendte han hjem til Voerladegård 
sogn til fødegården.

Voksenliv iAddit
Sognepræsten Jens Laurits Tommerup i 
Sdr. Vissing og Voerladegård sogne 1846- 
77 havde bemærket Niels og ansatte ham 
som avlskarl på præstegården 1.11.1857- 
1.11.1859. En avlskarl var ansvarlig for går
dens drift, så Niels fik et stort ansvar, men 
var da en erfaren mand på 32 år. Her blev 
han forelsket i den attenårige Kirsten An
dersen fra ”Vestergård” i Addit. Hun havde 
brødrene Christen og Mikkel Andersen, og 
det var derfor ikke umiddelbart indlysende, 
at hun skulle overtage ”Vestergård”, da de 
tre søskendes forældre døde med 10 dages 
mellemrum i juli 1859. Niels og Kirsten 
havde overvejet deres fremtidsmuligheder, 
derfor købte Kirsten 1.11.1859 brødrenes 
to arveparter af ”Vestergård” for 1000 rigs
daler rigsmønt. Hun fik samme dag skøde 
på gården og blev trolovet med Niels. Ved 
handelen var lærer A. Petersen, Sdr. Vis
sing, kurator for de tre søskende. Niels og 
Kirsten blev viet i Sdr. Vissing 10.12.1859, 
og Niels ejede derefter ”Vestergård” i 48 år 
til 1907.

Niels Jensen Boes blev i privat og of
fentlig omtale til ”Niels Boes”, som han 
oftest underskrev sig. De mange offentlige 
og privat kendte papirer fortæller om hans 
omfattende foretagsomhed, ikke blot med 
egne og gårdens anliggender, men også 
med øvrige familiemedlemmers, byens og 
omgivelsernes forskellige interesser. Det 

medførte, at han i en lang årrække blev 
sognefoged og i to perioder medlem af Sdr. 
Vissing-Voerladegård sogneråd, heraf en tid 
sognerådsformand samt vurderingsmand i 
husmandskreditforeningen og i 50 år stæv
ningsmand. Omkring 1870 blev han regn
skabsfører for kammerherre Knud Sehested, 
der ejede Addit Skov og administrerede 
udbetalingen afløn til skovarbejderne. 
Sehested og Niels havde i alle årene et 
nært og fortroligt forhold, hvad et skrift om 
hegnsdeling og vedligeholdelse ind til Addit 
Skov, skrevet af ham, vidner om. Om Niels 
fortælles, at han altid var rede med sit gode 
hoved, sin formuleringsevne og tydelige 
håndskrift samt hans indfølingsevne og 
medleven i de aktuelle sager. Derfor var han 
velanset for sin hjælpsomhed, beslutsomhed 
og udholdenhed.

Niels og Kirsten fik fem børn: 
Anders 21.9.1861-25.7.1864 
Jens 11.8.1963-30.3.1941 
Anne Kirstine 2.8.1866- ? (ugift) 
Gunhild Marie 1.11.1868- ? (ugift) 
Anders 2.2.1871-15.3.1880

Kirsten blev syg og døde knap 37 år gam
mel; i kirkebogen skrives ”af brystbetæn
delse”, muligvis kræft. Tilbage stod Niels 
med sine fire børn og havde skiftende 
husholdere.

Med sin første husholder, Ane Nielsen 
fra Rye, fik Niels en dreng, Søren Kristian 
(1.7.1877-4.6.1902). Efter tidens normer 
kunne et ”uægte” barn ikke blive i gården. 
En af Nielses brødre, Ole, havde en mindre 
gård i Hem og var gift anden gang, nu med 
Sidsel Nielsen, og da der ingen længere 
levende børn var i Oles ægteskaber, tilbød 
de at have Søren Kristian i pleje og opvækst 
som arvtager til deres lille gård, men han 
døde hos dem i Hem knap 25 år gammel.
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Niels Boes og
Sidsel Marie Christensen
(10.7.1842-13.12.1916)

Niels Boes havde gennem sin kone, 
Kirsten Andersen, nære forbindelser til 
Vissingkloster i Sdr. Vissing sogn, og ved 
deres besøg hos familien der, havde de faet 
kendskab til gårdmand Rasmus Stephan- 
sen, ”Klostergård” i Vissingkloster (død 
18.11.1873) og hustru Sidsel Marie Chri
stensen. Hun foretog 2.7.1875 skifte med 
deres fem børn:

Stephan (7.5.1860-4.6.1930), Ellen 
(2.1.1862-?), Ane Kirstine (6.12.1863-?)

Christine (22.12.1867-7.2.1891), Ane 
Cathrine (9.4.1873-?)

Som enkemand og enke havde Niels og 
Sidsel samtaler om en fælles fremtid, og 
forskellige dokumenter tyder på en række 
velovervejede beslutninger i 1879-80:

Sidsel Marie Christensen solgte 
31.10.1879 Klostergård, matr. 7 A i Vis
singkloster, til Møller H. Holst i Kloster
mølle til overtagelse pr. 1.4.1880. En gæld 

ifølge skiftet i 1875 betaltes 12.12.1879 til 
børnenes farbror Christen Stephensen. Niels 
Boes gennemførte skifte med sine fire børn 
14.2.1880, der måtte rettes 14.6.1880, da 
den yngste 9-årige Anders døde 15.3.1880 
og blev begravet ugen før

Niels Boes og Sidsel Marie blev gift 
30.3.1880 i Sdr. Vissing. Ved denne lej
lighed fik Niels adkomst til Sidseis gård 
i Vissingkloster. Sidseis to ældste børn 
Stephan og Ellen fik 5.4.1880 udbetalt deres 
del af arven efter faderen. De to familier 
blev derefter samlet på ”Vestergård” i Ad- 
dit. Niels bragte tre børn (Jens 16 år, Anne 
Kirstine 13 år og Gunhild Marie 11 år) og 
Sidsel fem børn (Stephen 20 år, Ellen 18 år, 
Ane Kirstine 16 år, Christine 12 år og Ane 
Cathrine 7 år) med ind i ægteskabet.

Niels og Sidsel fik tre børn sammen: 
Rasmine (14.3.1881-20.7.1967) 
Laurs Peder (18.2.1884-2.1.1967) 
Julius (14.8.1886-20.8.1965)

”Rosengaard” Addit omkring 1940.
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Niels fortsatte sin foretagsomhed. Han og 
naboen, Nikolai Laursen, søgte i 1886-87 at 
redde den fallerede købmand, Chr. Peter
sen i Addit, ved at købe forretningen og 
ansætte ham som bestyrer. 26.3.1888 købte 
de tillige matr. nr. 8 a og 7 b ”Rosengård” i 
Addit. Niels tænkte ved denne gårdhandel 
på sønnen Jens, der året før var rejst til 
Amerika.

Af forskellige sager ses det, at Niels Boes 
som sognefoged (en stilling, han frasagde 
sig i provisorietiden) havde en sjælden 
evne til at løse selv meget prekære sager. 
Dette skete ved at foreslå myndighederne, 
hvordan et forhold, der var gået i hår
knude mellem de implicerede, kunne løses 
praktisk eller ved en mild irettesættelse, 
så ingen af parterne tabte ansigt. Over for 
Thyrsting-Vrads Herredskontors vidtkendte 
fuldmægtige leder, Warthoe, havde han et 
eget frisprog, så han ved en lejlighed fik 
vist døren for et frimærkes skyld, men det 
gav ingen skår i deres gensidige respekt og 
oprigtighed.

Niels Boes havde ifølge nogle skrivelser 
på sine ældre dage økonomiske problemer 
og forsøgte i 1896, 1899 og 1901 at fa en 
militær pension uden resultat. 1907 søgte 
han om en hædersgave, som han fik efter 
med et navnebevis at have dokumenteret 
navnet ”Boes”. 1909 søgte han om under
støttelse som Dannebrogsmand, og endelig 
fik han en årlig pension på 100 kr. med 
halvårlig udbetaling.

1907 solgte Niels ”Vestergård” til sine tre 
børn med Sidsel: Rasmine, Peder og Julius. 
De var ugift og drev samdrægtigt gården i 
53 år. til 1960, så den har i 100 år kun været 
i to generationers eje. Sidsel Marie levede 
på ”Vestergård” fem år efter Nielses død i 
1911.

I min tid som lærer i Addit var jeg revisor 
i brugsforeningen i Addit. Julius Boes var 

da formand for brugsen, og det var en årlig 
højtidelig begivenhed, når uddeleren, Villy 
Yding Andersen og jeg, var på ”Vestergård” 
at fa regnskabet godkendt. Her fik jeg mit 
fyrstelige honorar på 8 kr. for årets revision 
overrakt af formanden, Julius Nielsen Boes. 
Mine gik stilfærdigt og rettede kaffebord 
an, mens Peder og Julius fortalte om Addit 
og slægten. Men dengang havde jeg ikke tid 
til slægtsstudier! - Inden der blev anlagt en 
håndboldbane på gadekærets fællesjord, fik 
ungdommen meget imødekommende lov 
til at spille bold på ”Vestergårds” mark lige 
ved diget, der delvist kransede gadekæret, 
og flere gange var brødrene Boes tilskuere 
til ungdommens foretagsomhed. - Julius 
var den solide og stilfærdige bonde, der 
styrede landbruget, mens Peder var opfin
deren, bl.a. til det hævertsystem, som en 
årrække 1914-54 gav Addit by friskt vand 
fra ”Russibæk”s rigeligt strømmende kilde 
neden for bakkerne i Addit skov.

2. Jens Nielsen Boes (11.8.1863-30.3.1941) 
og Ane Marie Christiansen Løber 
(19.10.1868-16.3.1961)

Jens havde sin barndom på ”Vestergård” 
i Addit og oplevede forhold, som nok 
kunne give ham mange overvejelser: En 
ældre bror var død tre år gammel; moderen 
Kirstens tidlige død; et ”uægte” barn; en 
yngre brors død og Niels og Sidseis bryllup 
i marts 1880. På ”Vestergård” var der da 
otte børn i alderen 20 til syv år, og i løbet af 
1880'eme fulgte Rasmine, Laurs Peder og 
Julius, mens de ældste efterhånden forlod 
”Vestergård”.

Jens omtaler senere alle disse forhold i 
et brev til en ven, hvori han skriver, at han 
efter sin mor Kirstens død ikke mere følte, 
at han havde et hjem. Først da han selv blev 
gift og fik gård, oplevede han dette igen.
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Jens Christiansen fra Mollerup på Djurs
land købte 9.3.1873 gården ”Marienlund”, 
nabogård til ”Rosengård” i Addit, og fik et 
nært tillidsforhold til Niels Boes. Jens søgte 
ofte derover og blev gode venner med den 
fem år yngre Ane Marie.

Morbroderen, Mikkel Andersen, var ud
vandret til Amerika i 1872, og det satte Jens 
i gang med at overveje en rejse til Amerika. 
Først blev han dog soldat som rekrut og 
menig nr. 546 ved 2. infanteribataljons 5. 
kompagni fra 4. juni 1885 til 30 Juli 1886. 
Hans signalement lyder: 69 tommer høj (ca. 
179 cm), svært bygget, blondt hår og brune 
øjne.

Efter soldatertiden besluttede den 
23-årige Jens at rejse til Amerika, inden han 
slog sig ned som gårdejer. Han fik udbe
talt en del af sin mødrenearv 17.2.1887, 
mens resten af arven forrentedes som hans 
personlige formue, og udstedte fuldmagt 
til Niels Boes og Ole Jensen Boes i Hem 
20.2.1887 forud for rejsen. I et brev, skrevet 
til sine forældre 4.2.1894, omtaler han 
afrejsedagen til at være fastelavnssøndag 
den 4. februar 1887, men 17.2.1887 angives 
som afsejlingsdag fra Danmark.

Amerikarejsen 1887-98
Ane Marie Christiansen - kaldtes Ma
rie - blev lige fra sin barndom fanget ind 
af Jenses øjne og sind, fortalte hun, men 
hvilke aftaler, der var mellem dem, kendes 
ikke. Jens og Marie var glade for hinanden, 
men det har ikke hindret Jens i at drage 
til Amerika i over 11 år. Mange breve må 
have krydset Atlanten. Marie var en stærk 
og myndig pige, der bestemt ikke ville lade 
sine forældre råde for sig. Hun vidste nok, 
hvad hun ville, både når det gjaldt pladser 
i huset og ægteskab. Marie var i sommeren 
1891 tre måneder på Ollerup Højskole, og 
i nogle år var hun håndgemingslærerinde 

for pigerne i Addit Skole. Hendes forældre, 
der begge var uddannet i mejerifaget, ville 
gerne have hende uddannet deri, og hun var 
også på Thyrstinggaard for at snuse lidt til 
området, men hendes hu stod til hushold
ningen, hvor hun tjente på Høgholm og 
Balle Mølle på Djursland.

I Amerika opholdt Jens sig i staterne 
Nebraska, Colorado og Wyoming, hvor han 
arbejdede ved landbrug, jembanebygning 
(lå herunder syg af tyfus i over seks uger), 
kulminedrift og flere skiftende arbejder, der 
ikke alle var lige givtige, men målet var at 
fa en gård i Danmark. I brevene fra Jens til 
Niels ses det, at han hele tiden har sin øko
nomiske situation i tankerne og overvejede 
undervejs en hjemrejse efter seks år, men 
opgav det, da det ville koste for meget. 
Han blev statsborger i USA 4.10.1894. I sin 
medleven med andre lånte han en del penge 
ud, men de gik tabt trods lånernes insiste- 
ren på, at de nok skulle betale dem tilbage. 
Hans hjælpsomhed kostede ham vel om
kring 4000 kr., hvorom han skrev ”Loven er 
ærlig, men holden besværlig”.

Niels Boes førte omhyggeligt regnskab 
over Jenses økonomiske forhold og bereg
nede, hvordan Jens kunne overtage ”Ro
sengården” ved hjemkomsten. Fuldmagten, 
regnskabet og brevvekslingen fortæller 
om et tillidsfuldt forhold mellem dem. I en 
opgørelse over Jenses midler, udarbejdet af 
Niels, ses det, at Jens i tidens løb har sendt 
4000 kr. hjem fra Amerika

Niels Boes og naboen Nikolaj Laur
sens køb af ”Rosengård” i 1888 var klart 
beregnet på Jens. De drev den i fællesskab 
i 10 år. Gårdens gæld var 8000 kr. Jenses 
opsparing 6600 kr. Gårdens købesum var 
14.000 kr., så Jenses tilgodehavende ville 
være 600 kr.

I skødet, skrevet af Niels den 20. oktober 
1898, nævnes Jens endnu som ”for tiden
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”Rosengaard” Addit omkring 1975.

udrejst til Amerika”. At skødet er blevet 
udfærdiget, før Jens kommer hjem, viser, 
at Niels ville have gårdovertagelsen klar til 
Jens' hjemkomst sidst i efteråret 1898.

Jens og Marie må have haft tætte brev
mæssige forbindelser i årenes løb. Derom 
fortæller bl.a. deres hurtige ægteskab efter 
Jens' hjemkomst (11.1.1899).

Amerikabrevene, som Jens sendte hjem, 
er bevaret, og de fortæller meget om livet 
for udvandrere i Amerika og deres mulig
heder og om det fortrolige forhold mellem 
Niels og Jens i alle udlændighedsårene. 
Efter hjemkomsten blev der fortsat brev
vekslet en del med de gamle kammerater og 
venner i Amerika.

Voksenliv i Addit
Jens og Marie fik tre børn:
Gunnar 24.12.1900-16.12.1918
Karen 1.2.1903-11.1.1995
Aage 11.3.1906-21.11.1989

Jens og Marie blev et energisk land
mandspar, der tydeligt satte deres præg på 
”Rosengård”. Gården trængte til kærlige og 
myndige hænder, og det fik den i rigt mål. 
Jens var som Niels meget udadvendt og del
tog med iver i moderniseringen af landbru
get efter datidens forhold, ligesom han var 
med ved oprettelsen af Vestbirk Oplands 
Højspænding i 1920'eme. 1 to perioder var 
han formand for Sdr. Vissing-Voerladegård 
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Sogneråd og i næsten 25 år formand for 
Addit Brugsforening. Han var særdeles 
velanskrevet i sognene.

Jens var meget optaget af Addit by og 
egn og har i en notesbog samlet mange 
oplysninger om egnens mange kæmpehøje. 
Af hans optegnelser ses, at han har været 
meget opmærksom på de slettede høje, 
idet han nøje opregner, hvilke høje der er 
tilbage. De gamle kaldenavne på marker, 
skove, dale, søer og højder har han noteret 
så grundigt, at flere steder ikke mere er 
kendte for nulevende. Jens medvirkede til at 
fa etableret et fælles vandværk i 1908. Ad- 
dits placering på en bakke i en lavning gav 
problemer med hensyn til vand til daglig 
brug, indtil vandet ved et hævertsystem 
blev hentet fra ”Russibæk”s rigelige, men 
okkerfyldte kildevand.. Byens placering 
i en lavning på en bakke var flere gange 
årsag til oversvømmelse ved forårstøbrud. 
Om pigerne skrev Jens på en egen munter 
måde: ”Karlene skal altid opad til pigerne i 
Addit, lige gyldigt fra hvad side de kommer 
efter dem!”

Som 69-årig gav Jens ansvaret for går
den videre i 1932 til Aage og Ingrid, men 
skødet på gården blev først udarbejdet i 
1934. Dette år lod Jens og Marie bygge hus 
lige over for ”Rosengård”. En af tømrerne 
havde sat sine træsko, mens de var i gang 
med byggeriet, og pludselig kunne han ikke 
finde dem. Ved renovation af huset i 2002 
fandt man træskoene igen! De stod der 
endnu og var ved et pudsigt tilfælde blevet 
gemt under gulvet.

Jens var efter sigende også en mun
ter mand. Nabogårdens husmor, Magda, 
fortalte, at Jens kunne sidde oven på et 
møglæs og synge i vilden sky på vej ud i 
marken. Han var i sine pensionistår en god 
hjælp ved forefaldende arbejde på gården. 
Jens døde i 1941, men Marie blev boen

de i huset, til hun var over 92 år. Mens jeg 
var lærer i Addit, besøgte jeg nogle gange 
Marie. Hun havde sin helt egen myndige og 
næsten stålsatte stil. Hver gang skulle jeg 
have et glas vin og smage hendes småkager, 
mens hun ivrigt fortalte om sin ungdom og 
Jens. Jeg var dog ikke dengang parat til at 
fa uddybet deres forhold og forbindelser 
under amerikarejsen. 1.12.1960 kom hun på 
det nye plejehjem ”Toftegården” i Sdr. Vis
sing, men knap fire måneder efter døde hun.

3. Aage Nielsen Boes (11.3.1906- 
21.11.1989) og Ingrid Krogh 
(6.6.1908-18.12.1964)

Aage var vokset op på ”Rosengården” i 
naboskab med ”Sofielyst”, hvor den jævnal
drende Anton Pedersen netop var 14 dage 
ældre, og de havde mange drengeløjer for 
sammen i deres opvækst. Aages storebror 
Gunnar døde lige før jul i 1918 af den 
spanske syge, mens han var elev på Korn
mod præliminærkursus. Det satte sine spor 
hos den 12-årige Aage. Som den yngste 
fik han lov til selv at styre sin tilværelse 
i opvæksten med egen ridehest, hvormed 
han sammen med naboens Nikolaj Laursen 
vandt mange af tidens ringridertumeringer 
rundt om i landsbyerne. Desuden fik han 
som naboens Anton motorcykel og fartede 
rundt i landet.

Aage kom i november 1925 på Dalum 
Landbrugsskole ved Odense, men var ellers 
den gode medhjælp hjemme på gården. Han 
skulle aftjene sin værnepligt på Bådsmands
strædes Kaserne (Christiania), men da han 
havde problemer med bentøjet, blev han 
hjemsendt efter et ophold på Fakse Rekon
valescenthjem Han deltog i ungdommens 
mange gøremål, og der mødte han Ingrid 
(fra Sdr. Vissing), der med sit lyse, glade 
og trofaste væsen overtraf dem alle. Aage 
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og Ingrid blev gift 12.10.1932. Et par år 
før var Aages søster Karen blevet gift med 
Johannes Krogh, så her var tale om dobbelt 
svogerskab. Aage og Ingrid overtog som 
nævnt ”Rosengården” i Addit i 1932.

Aage og Ingrid fik to børn
Else 9.8.1934
Jens 25.10.1942

Som landmand drev Aage et tidssvarende, 
alsidigt vekselbrug med kreaturer, svin, 
far og høns og var blandt de første, der fik 
malkemaskine i 1930'eme og i 1952 en 
traktor, som han havde fælles med farbrød
rene Julius og Peder Boes på ”Vestergård”. 
Karakteristisk for Aage var, at han, hjem
kommet fra en af sine mange udadrettede 
aktiviteter, næppe havde faet bilen i garage, 
før han var i arbejdstøjet og i fuld gang med 
landbruget.

Aage var aktiv deltager (delingsfører) i 
hjemmeværnet sammen med Anders i Hem 
og var initiativtager til at fa bygget en hjem- 
mevæmsgård ved GL Rye. Hverken Anders 
eller Aage deltog aktivt i modstandsbevæ
gelsen. Ødelæggelser af ejendom af enhver 
form var for dem begge noget uetisk. De 
vidste, hvem der var aktive i modstandsbe
vægelsen og gav ved flere lejligheder husly 
for eftersøgte modstandsfolk. De vidste 
også, hvem der var nazister i begge sogne. 
Derfor var det vigtigt at handle med lempe 
og fx ved jødeforfølgelsen 1.10.1943 straks 
at være beredt på at optage en ”fætter” 
eller ”kusine” i husholdningen, som det 
skete i udpræget grad på gårde i Dørup. Da 
politiet blev arresteret af tyskerne i septem
ber 1944, indgik begge som de retlinede 
personligheder helt naturligt i det civile 
vagtvæm, som da blev oprettet. De var ikke 
i tvivl om, at de som en følge af begivenhe
derne under besættelsen måtte indgå i hjem

meværnet, da dette blev oprettet i 1949. 
Aage var tillige ivrig jæger og byggede en 
jagthytte i skoven.

Aage var medlem i bestyrelserne for 
Vestbirk Oplands Højspændingsforening 
og Banken for Brædstrup og Omegn (siden 
en del af Jyske Bank), hvor han i en lang 
årrække sad i filialen i Sdr. Vissing i dens 
ugentlige åbningstid. I 24 år var han tillige 
med i bestyrelsen for Voervadsbro Mejeri, 
hvoraf de fleste som formand. Her var 
han i mange år ansvarlig for udbetaling af 
mælkepenge til bønderne. Hvis vintervejret 
drillede, og vejene var ufremkommelige på 
grund af sne, spændte Aage skiene på og 
nåede frem alligevel; det hændte endog, at 
han kom ridende derned.

Den lokale skovfoged, Viggo Klyver 
Christensen, var initiativtager til byens 
dilettantforestillinger, og han kaldte Aage til 
som den gode, positive kritiker et par afte
ner op til generalprøverne. Med sit venlige 
og myndige væsen var han garant for, at det 
kunne lykkes, og det gjorde det hver gang.

Til den årlige ”gøglervogn” med musisk 
optræden, sangnumre, anekdotiske sketch 
og vovede småhistorier havde Aage altid 
et rigeligt lager, som han underfundigt 
videregav og diverterede med. En lille 
krønike om Aage skal fortælles, fordi den 
siger meget om hans humor: ”Vestergård”s 
Julius Boes blev 70 år i august 1956, og der 
var herrefrokost på gården. Da Aage hen på 
aftenen ”pænt pyntet” kom hjem fra festen 
og ville i seng, så Ingrid let forundret på 
ham og sagde: ”Hvordan er det, du ser ud? 
Du er helt grøn i hovedet.” Den lidt bedug
gede Aages svar var: ”Ja, men vi har også 
faet grønsager!”

Addit Gymnastikforening havde ved 
velbesøgte fester, baller og ”gøglervogne” 
samlet et godt overskud. Med et tilskud fra 
kommunen blev det første gadelys i Addit 
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etableret, og det blev indviet ved Aages og 
Ingrids sølvbryllupsfest i forsamlingshuset 
(12.10.1957).

Ingrid blev ramt af decimeret sclerose og 
var på mange måder besværet, så der var en 
fast hushjælp til den daglige husholdning. 
Denne sygdom var medvirkende til hendes 
tidlige død.

Aage boede efter afhændelse af gården i 
sine forældres aftægtshus i mange år. Han 
havde besvær med blodomløbet i benene 
og kom i kørestol de sidste fem-seks år af 
sit liv på plejehjemmet ”Toftegården” i Sdr. 
Vissing.

4. Jens Boes (25.10.1942) og Helga Kri
stensen (25.8.1947)

Jens Boes er født i Addit på ”Rosengård” 
som det andet barn af Aage og Ingrid Boes. 
Hans barndom var præget af det nære 
samliv med de mange børn, der var født i de 
sidste krigsår og lige efter. Især havde han 
nær og daglig omgang med den jævnald
rende Ebba fra nabogården ”Sofielyst”. De 
havde i fællesskab mange ”skarnsstreger” 

for, uden at de vidste, at det var ”skarns
streger”: De lavede f. eks. sandkager af 
sand med ca. 30 æg fra hønsehuset, men 
da æggeskallerne ikke måtte gå til spilde, 
hældte de dem i svinetønden, og der fandt 
Aage skallerne.

Jens gik i den toklassede skole i Addit, 
først hos lærer Søndergård og derefter to år 
hos pastor Lars Leth Balslev, der var vikar 
i en tid med stor lærermangel. Balslevs 
evne til at fortælle betød meget for Jens. De 
sidste 1 !4 år havde Jens mig som lærer. Jens 
var med sit stilfærdige væsen et energisk og 
meget interesseret naturmenneske, der nys
gerrigt fandt mange slags dyr og planter i 
naturen, som han med stor glæde viste frem 
for andre. Således viste han mig engang et 
kuld små pindsvineunger. Med stor energi 
og fantasi deltog han bl.a. i opbygning af 
et naturtro tableau i skolen ved en udstil
ling for forældrene. På rejse med skolen 
til København viste han stor interesse for 
historie. Han var en stilfærdig elev med 
masser af energi og deltog også ved opret
telse af sportsplads og idrætsfaciliteter, så 
der kunne tages idrætsmærker i skoletiden.

”Rosengaard” Addit 25. maj 2009.
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Jens var og er meget optaget af egnens 
mange oldtidshøje og har med stor interes
se deltaget i museets udgravninger af dem. 
Undervejs udviklede og opbyggede han sin 
egen lokale oldtidssamling og tilvirkede 
på sin egen måde skafter til flere stenalder
redskaber. Desuden var han med til at stifte 
Brædstrup Hjemstavnsforening og deltog i 
opstarten af det lokale museum med gamle 
landbrugsredskaber

Jens afljente sin værnepligt i 16 måneder 
fra november 1961 til februar 1963 ved 
Jyske Telegrafregiment i Århus og havde 
derefter et ophold på Bygholm Landbrugs
skole i 1963. Ellers har han altid bofast 
været beskæftiget på gården i Addit.

Jens overtog ”Rosengård” efter sin far, 
Aage, 1.8.1965. Efter nogle år satte han 
svinene og i 1980 kreaturerne på gården 
ud og drev den derefter som skovbrug med 
tømmer, pyntegrønt juletræer og brænde. 
Han har ud over gårdens egen skov efter 
sin mor arvet et stykke skov, som ligger op 
til gårdens jorder. Kostalden blev som led i 
skovbruget bygget om til et lille savværk.

Jens og Helga blev gift 5.8.1967 
i Sdr. Vissing kirke. De fik tre børn:

Peter 24.11.1968
Lone 6.5.1970
Jane 10.4.1973

Helga kom med sine forældre, Karl Kristen
sen og Karen Jensen fra Hjøllund plantage 
til Addit, i 1954. Hun var en særdeles flittig 
og energisk pige i skolen og havde et umid
delbart nemme for både dansk og regning. 
Efter de syv år i Addit skole tog hun en fin 
realeksamen i Brædstrup i 1964.1 vinteren 
1960 optrådte skolens elever med et skue
spil for forældrene, og det var en selvfølge, 
at Helga lærte og gennemførte hovedrollen 
med bravour.

Da der ikke længere var dyr på gården, 
og børnene var vokset til, fik Helga lidt 
udearbejde og tog handelsskoleeksamen 
med kontoruddannelse, hvorefter hun 
arbejdede på kontor og i butik. De sidste år 
som retsbud, til efterlønsalderen var nået. 
Mesterligt har hun passet sine husmoderlige 
gøremål med børn og livet på ”Rosengård”, 
som hun har stor veneration for.

Jens har altid været velanset i byen og 
på egnen både for sin ro, sin humor og sit 
tillidsfulde væsen.

Afsluttende bemærkninger 
Boesslægten i Addit er et godt billede på 
den danske landsbykulturs forandringer 
gennem 150 år. ”Vestergård” var fæstegård 
til 1842, hvor Kirstens far frikøbte den til 
selvejergård. Niels samlede og sparede 
penge for at erhverve sig en gård, der blev 
drevet som alsidigt landbrug. Samtidig var 
han med til at opbygge andelsbevægelsen i 
pionertiden og var sine byfællers hjælpende 
hånd og ånd i praktiske og juridiske anlig
gender. Jens sparede også sammen til en 
gård, hvor han med skiftende afgrøder ud
viklede vekselbrugets intensive udnyttelse 
afjorden. Han var med i den blomstrende 
andelsbevægelses epoke med brugsfor
eninger i hver landsby, mejerier for flere 
landsbyer og slagterier for hele områder. 
Aage tilhørte dels den tekniske udviklings 
periode og dels den sidste generation, hvor 
landbrug af Additgårdenes størrelse kunne 
lønne sig og give en familie sit udkomme, 
men allerede i hans periode begyndte der 
at foregå sammenlægninger af gårde og 
mejerier samt nedlæggelse af forretninger i 
de små landsbyer. Den unge Jens hører med 
til de få overlevere af landmænd, der har set 
sig nødsaget til at ændre deres erhvervsmu
ligheder, for hverken svin eller kreaturer var 
mere rentable på så små enheder.
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Den i sin tid så smukt stjemeudstykkede 
Addit bys jorder kan i dag næppe genken
des i landskabet, fordi jorden er udlejet eller 
opkøbt til stordrift, mens gårdenes bygnin
ger bruges til andre formål. Der er intet til
bage af brugsforening, foderstof, købmand 

og mælkeudsalg. Al den ivrige foretagsom
hed og optimisme, som jeg oplevede som 
lærer i Addit 1955-60 var noget af det sidste 
af det gamle, levende og frugtbare landsby
liv. Addit er blevet en sovelandsby.
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Den Belgiske Hest i Østjylland
Af Aksel O. Lindetoft

Det er i dag svært at forstå, at hesten 
op til 1950 var den altdominerende 
trækkraft i landbruget. Agerjorden kunne 

ikke dyrkes uden heste, da slet ikke under 
2. Verdenskrig. I 1947 var der i Danmark 
601.000 heste, hvoraf 28.000 benyttedes i 
byerne. Hesten var med overalt. Overord
net havde den politikeres og statsadmini
strationens bevågenhed på grund af dens 
betydning for nationaløkonomien. Den gav 
beskæftigelse uden for landbruget til hånd
værkere så som beslagsmede, saddelmage
re, karetmagere og flere til. Og i de enkelte 

landbrug var den en skattet medarbejder og 
nær ven.

Fotoet af det flotte tre-spand foran 
kultivatoren er taget i 1945 og giver et godt 
indtryk af markarbejdet på den tid. Derfor 
havde hesteavl, hesteopdræt og hestehandel 
en meget stor bevågenhed overalt.

Man havde forskellige hesteracer til at 
dække de forskellige behov, som landbruget 
havde. De mindre landbrug brugte gerne 
den kvikke og seje norske Ijordhest. Også 
”russerhesten” var meget benyttet. Den var 
en lettere hest indført fra de Baltiske Lande.
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De flotte Oldenborgere og Frederiksborgere 
benyttedes til køre- og ridebrug. De større 
landbrug havde forkærlighed for de svære 
hesteracer, som i Danmark hovedsagelig 
bestod af Den Jyske Hest og Den Belgi
ske Hest. Begge heste var svære og tunge 
trækdyr, som indbyrdes konkurrerede om 
landmændenes gunst.

En kappestrid, som ind i imellem kunne 
bringe stærke følelser frem.

Den Jyske Hest var, som navnet antyder, 
fremavlet i Danmark, og dens tilhængere 
mente, naturligt nok, at den havde første- 
fødsret, og at Den Belgiske Hest var en 
upassende tilløber udefra.

Den Belgiske Hest
Den Belgiske Hest var, som navnet siger, 
fremavlet i Belgien, nærmere betegnet i 
Wallonien, som er et område i det sydlige

Belgien og det nordlige Frankrig. Det var 
naturligt nok hestehandelens folk, som 
tog de første skridt til dens udbredelse 
i Danmark. Omkring år 1900 indførte 
godsejer Skov i Vejle to hingste fra Belgien 
og stillede dem til rådighed for avlsarbejde 
på Vejleegnen. Det havde tilsyneladende 
ingen interesse, så han solgte dem igen til 
Tyskland. Men andre tog tråden op, og fa 
år senere, under krigen 1914-18, var der på 
Sjælland og Fyn allerede så mange belgiske 
heste, at man kunne danne hesteavlsfor
eninger og så småt begynde at organisere et 
regulært avlsarbejde

Et vigtigt led i avlsarbejdet var udvæl
gelsen af de bedste heste. Dette foregik 
ved såkaldte kåringer. For belgierhestene 
foregik hoppekåringeme om sommeren og 
for hingstene om vinteren. Et foto fra hing
stekåringen i Aarhus er taget i februari 936,

Flot trespand foran kultivator - 1945.
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Fra hingstekåringen i Århus / 936.

hvor det foregik på Kvægtorvets areal. 
Manden med den sølvbeslåede mønstrings
pisk er Grd. J. P. Lindetoft, hvem hestene 
tilhørte.

I Jylland kom avlsarbejdet lidt senere 
i gang end på Øerne. I 1924 dannedes 
i Sønderjylland en forening som hed 
”Slesvigsk-Belgisk Hesteavlsforening”. 
Ved en generalforsamling i 1925 omdan
nedes denne forening til ”Belgisk Hesteavl 
i Jylland”. Man valgte en bestyrelse på 
syv medlemmer. Hver af disse blev valgt 
landsdelsvis, og de skulle varetage arbejdet 
for Den Belgiske Hests fremgang i deres 
respektive område.

For Østjylland valgtes en ung landmand 
fra Lisbjerg, Grd. J. P. Lindetoft, Terp 
Østergård, pr. Lystrup.

I det følgende skal vi se lidt på, hvorledes 
kappestriden mellem ”jyderne” og ”bel
gierne” udviklede sig i de følgende 25 år, 
og hvorledes den unge landmand og heste
entusiast fra Lisbjerg røgtede det hverv, 
som han havde påtaget sig i 1925.

Kappestriden
Foreningen Belgisk Hesteavl eksisterer sta
dig, men vi skal her kun se på udviklingen 
frem til 1950’eme, hvor hesten som træk
kraft blev afløst af helt andre hestekræfter.

Antal hingste 1923 1933 1944 1949

jysk race 889 577 697 479

belgisk race 68 242 529 567

ØSTJYSK HJEMSTAVN 55



I anledning af 25 års-jubilæet for forenin
gen ”Belgisk Hesteavl i Jylland” udkom et 
jubilæumsskrift i 1950.1 dette skrift havde 
foreningens sekretær et indlæg om forenin
gens første tid, hvorfra her bringes et citat:

”Hele den officielle Jydske hesteavl 
vendte sig skarpt mod Belgieravlen. Vi 
var naive nok til flere gange, at foreslå 
de Jydske Hesteavlsforeninger at afholde 
hingstekåring sammen, men fik pure afslag, 
endda at vi havde fælles Statskonsulent, 
der allerede på det tidspunkt var begyndt at 
orientere sig om Belgieravlen.”.

Nå ja, sund kappestrid er af det gode og 
den fortsatte mellem jyder og belgiere i de 
følgende år. Omstående statistiske tal fra 
året 1949 viser forholdet mellem hingstenes 
antal i Jylland og udviklingens forløb:

Man kan spekulere over, hvorfor denne 
udvikling fandt sted. Et endegyldigt svar far 
man nok aldrig, men man talte i sin tid om, 
at belgierhesten havde et roligt og afba
lanceret temperament, samt at den havde 
”renere ben”. Hermed mentes, at dens behå
ring ved koderne, dvs. hårene over hestens 
hov, var mindre end hos jyderne. Dette 
betød, at det var lettere at holde hesten fri 
for muk. (Muk er en infektionssygdom, som 
optræder på grund af bakterier, og som er 
smertende og stærkt generende for dyret. 
Den behandles med bakteriedræbende mid
ler.) Jo større og mere busket hårlaget var, 
desto sværere var det at holde hestens ben 
rene. Dertil kom, at den belgiske race var en 
international race, som derfor langt lettere 
var skånet for indavl.

Østjylland
Som nævnt blev belgieravlen i Østjyl
land sat i gang af den unge J. P. Lindetoft 
i Lisbjerg Terp. I dette arbejde havde han i 
den første tid stor støtte og samarbejde med 
Rasmus Overgaard, Søften. Efterhånden 

som interessen for belgierne bredte sig, 
kom flere dygtige landmænd til:

Rasmus Rasmussen, Årslev Skovgaard, 
Pouli Nielsen, Kysing, Rasmus Andersen, 
Mjesing, Nicolaj Poulsen, Søften, for blot 
at nævne nogle fa.

Avlsarbejdet foregik på den måde, at 
hoppen blev bragt til hingsten og ikke 
omvendt. Hver sommer var der derfor et 
meget stort besøg af fremmede hopper på 
Terp Østergård, hvor J. P. Lindetoft havde 
flere hingste til rådighed. Man skal huske
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Avlshingsten Matador Zoulou mønstres i rask 
trav.

på, at al transport dengang foregik til fods, 
og hvis hoppen kom langvejs fra, lod man 
den gerne blive på Terp Østergård i op til 
tre uger (for at sikre drægtighed).

Da de store landbrug på Djursland, så
som Mollerup, Isgård, Bjømholm og andre 
sendte flere hopper af gangen, førte det til 
”opstaldning” af mange fremmede heste 
henover hele sommeren. Disse ”frem
mede” hopper gik fredeligt og hyggede sig 
på engene i Egå-dalen, hvor Terp Østergård 
havde engareal.

Det stillede selvfølgelig store krav til 
staldkarlene, som ikke havde mange friti
mer - endsige week-ends. Det er dog vist 
kun sket en enkelt gang, at en forkert hest 
blev sendt tilbage til ejeren.

Opdræt og handel
Ved kåring og ved salg af en hest skulle 
denne mønstres. Man kunne derved få 
et indtryk af dens bevægelser, såvel i 
skridtgang som i trav. På billedet ses en af 
Århusegnens betydeligste belgiske avls
hingste, Matador Zoulou, i rask trav.

At mønstre en hest var en sag for folk 
med en særlig evne til at omgås heste. Ved 
de store skuer, som fx det årlige Jydsk 
Ungskue blev der uddelt præmier til de 
mænd, som havde vist særlige evner i denne 
disciplin.

Hestehandel og hesteopdræt var naturlig
vis ikke forskånet for uoverensstemmelser 
mellem købere og sælgere, snarere langt 
derfra. Et par eksempler kunne måske il
lustrere dette.

En skjult fejl??
Tvistigheder omkring husdyr blev afgjort 
ved voldgiftsretten. En sådan voldgiftafgø
relse fandt vej til en hel spalte i Hippologisk 
Tidsskrift i udgaven fra december 1943. 
Den handlede om en hingsts ufrugtbarhed. 
Tja. Hvis man har en ufrugtbar avlshingst, 
så har man et problem. Man kan sige, at 
det handler om en skjult fejl, som man ikke 
umiddelbart kan se.

Historien var, at gårdejerne J. P. Lin
detoft, Terp, og Julius Jensen, Grundfør 
Mølle, Hinnerup i fællesskab havde en 
hingst, som var købt hos grosserer Th. 
Nyboe, Brabrand. De anlagde sag mod sæl
geren for at have solgt en ufrugtbar hingst. 
Overvoldgiften dømte sælgeren til at tage 
hesten tilbage og erstatte købssummen plus 
sagsomkostninger.

I øvrigt kunne der være store penge 
involveret i hestehandel, således som det 
fremgår af et udklip i Aarhus Amtstidende 
fra 16. februar 1944. Især når man tager 
pengenes købekraft på den tid i betragtning.
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I det hele taget var hestehandel en metier 
for indviede. Et lille eksempel i den mere 
spøjse afdeling: En jovial bondemand kom 
til hestehandleren for at købe en hest. Han 
forklarede, at han gerne ville have en kvik 
hest med livsmod og friskhed. Nu havde 
hestehandleren kun en ældre hest til rådig
hed, som ganske vist hang med hovedet 
og så trist ud. Men et nik til staldkarlen og 
denne vidste besked. Han anbragte diskret 
en håndfuld sorte peberkom i bagenden af 
hesten - og se hvilken forandring. Hesten 
rejste hovedet, ørerne fremadrettede, og 
med løftet hale mønstrede den med let gang 
overjorden.

Lindetoft blandt pionererne 
Som det fremgår af ovenstående, blev der 
fra Terp Østergård lagt et meget stort ar
bejde i at fremme avlsarbejde og promotion 
af Den Belgiske Hest i det østjyske. Utræt

teligt arbejdede J. P. Lindetoft for den sag, 
som mere end noget andet fyldte hans liv.

Bedst er dette nok udtrykt i en artikel, 
som landskonsulent Holger Hansen skrev 
i ” Belgisk Hesteavl” i 1963. Han skriver: 
” Fra 1939 til 1955 virkede Lindetoft som 
hoppekåringsdommer i Jylland. Jeg kan for
sikre for, at han i denne egenskab har gjort 
et meget, meget stort arbejde.

Lindetoft har hørt til pionererne indenfor 
belgisk hesteavl i Jylland og har ydet en 
indsats, som må afføde tak og anerken
delse.”

To år senere - i 1965 - hædrede hans kol
leger ham ved at gøre ham til æresmedlem 
af foreningen.

Denne hæder modtog han netop 40 år ef
ter sin deltagelse i stiftelsen af foreningen. 
En flot indsats for hjemegnen, må man vel 
sige, på et område, som var betydningsfuldt 
for den tid, han levede i. Han døde i 1969 
knap 80 år gammel.
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Stenvad Kirke 50 År
Borgemes kamp for egen kirke

Af Ole Nielsen

I andsby en Sten vad ligger på Norddjurs- 
-/ land, ca. 15 km nordvest for Grenaa 
og i luftlinje ca. 10 km fra Kattegats kyst. 

Den har nok i århundreder lignet andre små 
landsbyer i Jylland med overvejende land
brug samt de handlende og håndværkere, 
der betjente egnens landmænd. Bygaden 
dannede sogneskel mellem Ørum og Gies
borg sogne, og mod vest var Gjesing Sogn 
nabo.

I de første årtier af 1900-tallet oplevede 
Stenvad en vækstperiode. Der byggedes 
jernbane mellem knudepunkterne Ryom- 
gaard og Gjerrild. Nogle år senere kom 
strækningen Gjerrild-Grenaa til. Stenvad 
blev stationsby.

I Pindstrup på Midtdjursland havde den 
initiativrige direktør Johannes la Cour 
startet en tørveindustri. Den fik en aflægger 
i Stenvad, der i nogle årtier skabte mange 
arbejdspladser blandt andet ved en stor 
produktion af spagnum.

I mosen vest for Stenvad blev der skåret 
”klyner”, som blev læsset på tipvogne 
og kørt til viderebehandling og pakning i 
Stenvad på ”Fabrikken’”, som den hed i 
daglig tale. Den lå midt i byen omgivet af 
værksteder og en del funktionær- og arbej
derboliger.

Der blev bygget andelsmejeri og brugs
forening, og adskillige håndværkere og 
handlende oplevede en god vækst.

Indsamling
11918 fandt nogle af byens borgere, at 
Stenvad burde have en kirke. Der blev 
startet en indsamling til formålet, og en 
komité foretog nogle rejser til København 
for at få kirkeministeriet gjort interesseret i 
sagen. Projektet strandede imidlertid, og det 
var nok mest på grund af lokale interesse
konflikter. Der skulle jo oprettes et helt nyt 
sogn, som skulle tages fra det omkringlig
gende område. Bl.a. skulle Ginnerup (der 
sammen med Ørum udgjorde et pastorat) 
fremover sammen med Enslev sogn udgøre 
et nyt pastorat, og Ørum og det nye Stenvad 
Sogn et pastorat. Både Ginnerup og Enslev 
ville have den nye præstegård, så sagen gik 
i hårdknude, og kirkeministeriet ville ikke 
være med længere. Århus-biskoppen lagde 
låg på sagen med en erklæring om, at man 
skulle vente og se, om der kom en befolk
ningstilvækst.

Stenvads kirkesag lå nu stille til 1943. 
Borgerforeningen havde flere gange lagt 
op til, at der burde bygges et forsamlings
hus. En anden gruppe havde planer om et 
menighedshus, og der var 4.000 kroner i 
startkapital.

Indflydelsesrig tilflytter
En af initiativtagerne til menighedshusgrup
pen var den energiske læge, Mathias K. 
Lorentzen, der sammen med sin kone var 
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flyttet til Stenvad i 1927. Det viste sig at få 
afgørende indflydelse på byens kirkesag.

Stenvad Borgerforenings impulsive for
mand, Søren Bødker, indkaldte til et møde 
med dagsordenen: ”Forsamlingshus eller 
menighedshus?”. Der var flere borgere, der 
var imod en opdeling, hvor ”de fine” havde 
et menighedshus, og de andre kun hotellets 
ikke særlig hyggelige kældersal, så menig
hedshusplanerne skulle forpurres.

Da menighedshusets tilhængere ikke var 
medindbydere til mødet, gjorde to af dem, 
dr. Lorentzen og uddeler P. Hansen, i korte 
indlæg opmærksom på, at de nedlagde 
protest, og forlod mødet. Forinden havde 
Søren Bødker udtalt, ”at havde det været en 
kirke, så havde det været en anden sag”.

Dr. Lorentzen syntes, at det hele så ret 
håbløst ud, så han skrev til biskop Skat- 
Hoffmeyer for at få en bekræftelse på 
umuligheden.

Dagen efter mødet i Borgerforeningen 
talte Lorentzen med pastor Chr. Tolsga- 
ard, Ørum, der sagde: ”Lad dem da få 
den kirke”, og fru Tolsgaard bakkede ham 
kraftigt op. Biskoppen viste sig også at 

være begejstret for kirketanken og foreslog 
bygning af et menighedshus, der så senere 
kunne ombygges til kirke og nævnte flere 
eksempler på denne løsning. Og så lovede 
han i øvrigt at komme til Stenvad for at få 
sagen fremmet.

Man ville have en kirke
Den 25. maj 1944 indkaldtes så til møde i 
hotellets sal, der var fyldt til bristepunktet. 
Biskop Skat-Hoffmeyer, Århus, Provst 
Hein, Grenaa, og sognepræsterne fra Ørum 
og Fjellerup var til stede. Biskoppen frem- 
lagde sin ovennævnte plan for en foreløbig 
løsning, men da kom der røre i salen - ja 
næsten oprør. Det man ville have var en 
kirke og ikke andet. Biskoppen havde fået 
det indtryk, at det var missionsfolk, der stod 
bag det hele, og måtte tro om og sige det 
samme som pastor Tolsgaard: ”Lad dem da 
få den kirke”.

Nu skulle ”Stenvad Kirkefond” stiftes. 
Man enedes hurtigt om, at der skulle være 
15 medlemmer, hvoraf seks skulle være fra 
G læsborg Sogn og ni fra Ørum Sogn.
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Først valgtes de seks fra Giesborg
Lærer Augustesen Søren Svenningsen
Uddeler Peter Hansen Søren Henriksen
Gårdejer Søren Frederiksen, der flytter, 
derefter arbejdsmand Alex Lees vang

Fabrikant Arnold Westmark

Derefter de ni fra Ørum
Læge M. K. Lorentzen Gårdejer Ove Bredgaard
Gårdejer Laur. Laursen, Ulstrup Bagermester A. Andersen, Stenvad
Christiane Jensen, Ulstrugaard Arbejdsmand Johannes Møller, Stenvad
Lærer P. Pedersen, Ulstrup Fru Wester
Gårdejer Anders Kjær, Stenvad



Sten vad Kirke.

Det blev vedtaget, at komitéen skulle 
konstituere sig med formand og næstfor
mand og i øvrigt fordele funktionerne. Det 
blev i § 6 fastlagt, at hvis ikke byggearbej
det var påbegyndt inden 1. juni 1955, skulle 
indbetalte beløb tilbagebetales til giverne. 
Den uskrevne lov på området kirkebyggeri 
siger, at hvis der privat kan skaffes 50 % af 
de budgetterede udgifter, kan der påregnes 
statsstøtte for de resterende 50 %.

Den vigtigste opgave for komitémedlem
merne var nu at vandre ud med lister og 
skaffe bidragydere. Det stod klart, at det 
ikke ville være nok med 10 eller 100 kr., 
men at man gerne skulle op på bidrag på 
1000 kr. Der var en vis pengerigelighed i 
1944, idet der var så mange varer, der ikke 
kunne skaffes på grund af krigen. De første 

bidrag var ”menighedshusets” grund og ka
pital. Gårdejer Laur. Laursen skænkede en 
td. land (ca. 5600 m2) til kirke og kirkegård, 
en grund, der må betegnes som ideel til 
formålet på et centralt sted. Nu vidste man, 
at kom der en kirke, ville den blive bygget 
på denne plet.

Dr. M. K. Lorentzen blev valgt til komi
téens formand, lærer Augustesen til næst
formand og uddeler P. Hansen til kasserer.

Alle, der havde med byggeriet at gøre på 
den ene eller den anden måde, var fulde af 
lovord over dr. Lorentzens utrættelige ind
sats i de kommende 15-16 år, indtil kirkens 
indvielse. Der var mange brave folk, der 
hjalp til, men uden Lorentzens lange, seje 
træk var der ikke blevet bygget en kirke i 
Stenvad. Det vidste man allerede dengang.
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Læge Mathias K. Lorentzen

Kirkens arkitektur
Biskoppen foreslog komitéen at sende bud 
efter arkitekt Lønborg-Jensen, der var det 
store navn i restaurering og kirkebyggeri 
(fx domkirkeme i Ribe og Haderslev og 
bygning af kirker i Rynkeby, Åbyhøj og 
Skåde). Lønborg-Jensen kom, så på grun
den og erklærede den for velegnet. Lorent
zen viste arkitekten billeder af et antal ret 
nye kirker, for at man kunne finde en egnet 
type. Han var ikke begejstret for nogen af 
dem. Man enedes om, at Lønborg-Jensen 
skulle lave en skitse og et overslag. I mel
lemtiden havde Ørum Kommune skænket 
5.000 kr. og Glesborg-Fjellerup 3.000 kr. til 
kirkefonden.

Den 1. august 1944 kom overslag og et 
skitseforslag inspireret af den ældgamle 
danske landsbykirke, stort set som kirken 
ser ud i dag. Det ville nok også være den 

model, de fleste borgere ville foretrække, 
selv om der naturligvis lød røster om, at 
vor egen tid burde vise sin arkitektur. Der 
var dog vist ikke uenighed i komitéen om 
opgavens løsning.

Kirkebygningens pris efter overslag var 
227.000 kr.

Det betød, at komitéen skulle skaffe ca. 
115.000 kr.

Den 16.10.1944 var der i kassen 
61.500 kr.

Arkitekt Lønborg-Jensen kom med et 
forslag om at bruge marksten i stedet for 
teglsten til murene, hvorved man kunne 
spare 30.000 kr. Kyndige folk kunne op
lyse, at der i Stenvad og nærmeste omegn lå 
marksten nok til bygning af syv kirker.

Dr. Lorentzen var lidt skeptisk overfor 
tanken om at sætte værdien af de nærmest 
ubrugelige marksten til 30.000 kr. ”Kald 
dem materialer” sagde Lønborg-Jensen.

De nødvendige sten plus kørsel blev 
skænket såvel som tømmer fra Ramten 
Skov, og lokale vognmænd transporterede 
det til dels gratis til byggepladsen. Det ene 
med det andet pyntede svært på regnskabet, 
og i oktober 1944 kunne så tegninger og 
oplysning om, at der var 946 beboere, og 
at eget bidrag var 91.500 kr., fremsendes 
til ministeriet. Der blev naturligvis ansøgt 
om statstilskud, og menighedsrådene havde 
varmt anbefalet byggesagen.

Men - det var på slutningen af krigen, 
og landet havde ingen regering. Kirkemi
nisteriets departementschef sendte dog et 
svar, der gik ud på, at spørgsmålet om et 
eventuelt statstilskud ikke kunne besvares. 
Ministeriet foranledigede dog et besøg af 
den kongelige bygningsinspektør Paknæs, 
der erklærede den valgte placering af kirken 
for udmærket. Han var også tilfreds med 
Lønborg-Jensens skitse, men mente dog, at 
tårnet godt kunne være lidt højere. Des-
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uden anbefalede han at anlægge et torv øst 
for kirken. - Kredslægen erklærede, efter at 
der var gravet en del dybe huller, at kirke
gården var velegnet til sit formål.

I april 1945 var der tegnet 119.000 kr., 
og arkitekten anbefalede at bygge på egen 
hånd, så ”den halve kirke” stod der, inden 
værdierne smuldrede væk. Inden denne 
tanke kunne realiseres, kom dog den 5. maj 
1945, og krig og besættelse var slut.

Måtte vente
For kirkebyggeriet betød det, at man pænt 
måtte vente, indtil alle formaliteter var i or
den. En fornyet ansøgning besvaredes med, 
at kirkeministeriet overvejede at fa Sten vad 
kirke på finansloven.

Men regering og rigsdag stoppede kirke
byggeri, idet der nu skulle bygges boliger.

Provst Hein, Grenaa, der som friheds
kæmper havde været ”underjorden” et 
stykke tid, kom nu med gode råd. Kirke
gården kunne anlægges uden tilladelse fra 
højere myndigheder. Det var vel egentlig 
en opgave for et menighedsråd, men nu 
blev det så kirkekomitéen, der gik i gang. 
Så søgte man om tilladelse til at støbe 
bygningens fundamenter i forbindelse med 
arbejdet på kirkegården. Tilladelsen blev 
givet, og det vakte stor glæde. Logisk slut
tede man, at når der var givet tilladelse til 
at støbe fundamenter og anlægge kirkegård, 
ville der blive mulighed for at fortsætte.

Under arbejdet med støbningen af fun
damenterne inspicerede byggeudvalgets 
formand arbejdet og kom i tvivl om, hvor
vidt betonblandingen var, som den skulle 
være. Arbejdet blev standset og diverse 
prøver udtaget. Der var dog ikke alvorlige 
mangler, men en vis uensartethed i blan
dingen. Der blev foretaget en jembetonfor- 
stærkning, og arbejdet kunne genoptages og 
afsluttes.

Da det stod klart, at arbejdet ikke kunne 
fortsættes foreløbig, sikredes fundamenter 
og kanaler til rør og ledninger med flere læs 
lyng. De næste ni år havde rotter og diverse 
andre dyr fine boligforhold på kirkegrun
den.

Hjælpepræst
Provst Hein havde faet den ide, at få ansat 
en hjælpepræst under sognepræsterne i 
Ørum-Ginnerup og Fjellerup-Glesborg, hvis 
særlige opgave skulle være at betjene det 
kommende kirkedistrikt om den projekte
rede nye kirke i Stenvad.

Det viste sig ikke at blive den store 
lykke. Det var lykkedes kirkefolkene i 
Stenvad at fa berømtheder som professo
rerne Løgstrup og Lindhardt fra Århus til 
at komme til landsbyen Stenvad med nogle 
foredrag, der var mere videnskabelige end 
”kristelige”. Hjælpepræsten kunne overho
vedet ikke se nogen værdi i dette og henstil
lede, at man ophørte med foredragsrækken.

Parti fra alteret.

Fred og enighed om et bredt folkekirkeligt 
anliggende blev nu forstyrret af en indoktri
nerende faktor.
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Sådan er der så meget
Den 1. november 1948 døde arkitekt Løn- 
borg-Jensen, og arkitekt Ravn,Grenaa, blev 
hans efterfølger. Kirkeministeriet forlangte 
nu de endelige tegninger, idet alt skulle 
godkendes. Der kunne spores en forandring 
i luften - kirkebyggeri i 1952 var ikke en 
umulighed. Dr. Lorentzen var klar over, at 
der nu skulle råbes højt.

I en forsamling, hvor der var flere folke
tingskandidater til stede, spurgte han, om de 
havde læst den kendte bog af Finn Søborg 
”Sådan er der så meget”, der beskriver 
tidsfordriv i offentlige kontorer med legen 
”at sænke slagskibe”? Han mente, på basis 
af sine erfaringer, at det i Kirkeministeriet 
måtte dreje sig om at sænke kirker.

Det udløste et indlæg fra kirkeminister 
Hermansen i ”Grenaa Folketidende”, der 
gjorde opmærksom på, at det var sparetider, 
og at Sten vad Kirke var særlig dyr. Det 
blev understreget ved et personligt møde 
i Ørum Præstegård i februar 1953. ”Løn- 
borg-Jensens kirker er dyre. I Københavns 
opland er der bygget kirker til blot 200.000 
kr., og jeres kommer vel til at koste næsten 
det dobbelte”. Dr. Lorentzen forklarede, at 
der kun manglede 40.000 kr., som man nok 
skulle skaffe, når byggeriet kom i gang.

Alt for dyr
Helt uventet slog en bombe ned i kirke
sagen den 17. april 1953. Biskop Skat- 
Hoffmeyer mødte personligt op med den i 
Stenvad lægebolig. Den nye kgl. bygnings
inspektør mente, at kirken var alt for dyr 
- ca. 2000 kr. pr. siddeplads. Den kunne 
bygges for det halve. Desuden var kir
ken kun en attrap uden kunstnerisk værdi. 
Derfor skulle der laves tegninger til en helt 
ny kirke.

Biskoppens forslag: ”1 skal bare nægte at 
tage imod skrivelsen, så skal jeg give dem 

et svar af bedste sort”. Der var ikke tid til 
at indkalde hele komitéen, men Lorentzen 
fik fat i den nærtboende bagermester Ander
sen, der nu var formand for byggeudvalget, 
så han kunne være med til at afvise skrivel
sen. Man overlod altså initiativet til biskop
pen, der fik tre argumenter med i bagagen:

1. Kirken var allerede godkendt af mini
steriet.

2. Ministeriet havde givet tilladelse til 
at støbe fundamenterne, der havde kostet 
30.000 kr. og ville blive dyre at fjerne.

3. Ministeriet havde forlangt - og fået de
tailtegninger til Lønborg-Jensens bygning.

Af ministeriets reaktion i skrivelse af 
19.7.1953 kunne man udlede, at biskoppen 
havde sendt en ordentlig epistel. ”Byg
ningsinspektørens kritik af forslaget til 
bygning af kirken er strengt sagligt og går 
ikke udover, hvad han har ret og pligt til, og 
at man må finde det ubeføjet, når kirkeko
mitéen har nægtet at modtage erklæringen”

Midlertidig reddet
Men - kirken var reddet. Der blev ganske 
vist stillet krav om, at sløjfe hvælvinger 
og trappegavl på tårnet, samt flere mindre 
ændringer. Komitéen accepterede de uvæ
sentlige ændringer, men nægtede at stryge 
hvælvinger og tåmdekorationen. Der var 
kun 16.000 kr. at spare, og Lønborg-Jensens 
skitse prydede de fleste hjem i området og 
havde været medvirkende til at fa tegnet de 
store beløb.

Ministeriet godkendte og lovede at have 
Stenvad i erindring ved udarbejdelse af 
forslag til finansloven for 1955/56. Men 
der havde været prisstigninger i mellemti
den, og det nye overslag sagde 380.000 kr. 
Der skulle altså skaffes 190.000 kr., der var 
halvdelen af summen, og man havde kun 
150.000 kr.
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Det lykkedes at samle størstedelen af 
beløbet, men Stenvad Kirke kom ikke på 
finansloven, og grunden var: Sparebestræ
belser.

Nu hed Danmarks kirkeminister Bodil 
Koch, og hun delte skuffelsen over, at 
Stenvad Kirke var blevet strøget på finans
lovforslaget. I juli 1955 besigtigede Bodil 
Koch byggepladsen og udtalte, at man 
skulle holde sig nøje til Lønborg-Jensens 
skitse. Hun betragtede ham som en stor 
kunstner på sit felt.

Der manglede nu kun ca. 5.000 kr. i kas
sen, men Bodil Koch beroligede med, at det 
ikke ville være noget problem. Dr. Lorent
zen og bager Andersen havde mange sam
taler med kirkeministeren. Senere betroede 
hun Lorentzen, at hun tænkte: ”Hvad vil de 
dog?” når den store, sorte mand, bageren 
og den lille ivrige doktor dukkede op. ”Jeg 
kom til at ryste” sagde hun, ”men I skulle jo 
trøstes”.

Endelig kom Stenvad Kirke på finanslo
ven som den eneste i 1955/56.

Syvmandsudvalg
Gårdejer Anders Kjær foreslog nu at oprette 
et syvmandsudvalg i byggeperioden, idet 
det store udvalg viste sig upraktisk, når der 
skulle træffes hurtige beslutninger. Afgø
relser af vidtrækkende betydning skulle na
turligvis stadig behandles i det store udvalg.

Den lokale Ryomgård-Gjerrild-Grenaa- 
jembane nedlagdes i 1956, så stationsbyg
ningen med en stor grund blev til salg. Den 
kunne efter ombygning bruges til præste
bolig, så den blev købt af en til lejligheden 
oprettet præstegårdskomité for 22.000 kr. 
(Da det senere viste sig, at der ikke ville 
blive mulighed for at ansætte en præst for 
Stenvad, blev det hele afhændet).

Næste skridt blev opnåelse af byggetil
ladelse til kirken. Kirkeministeren havde

Dr. Lorentzen.

tilrådet kontakt til arbejds- og økonomimi
nister Jens Otto Krag, der i et høfligt brev 
oplyste, at ministeriet den 20.9.1956 gav 
materielbevilling (byggetilladelse). Få dage 
efter blev der skrevet kontrakt med de to 
murermestre, der gik sammen om opgaven, 
Harry Rasmussen, Ørum, og Karl Olsen, 
Rimsø.

Grundstensnedlæggelse
Den 17. oktober 1956 var der grundstens
nedlæggelse, der trods silende regn blev 
højtidelig. I selve dokumentet, der sammen 
med eksemplarer af mønter fra tiden blev 
lagt i et specielt metalhylster, blev kirkens 
tilblivelseshistorie kort fortalt med komité- 
medlemmernes navne og arkitekternes og 
murermestrenes navne.
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Den første sten blev indmuret af kirke
ministeren, den anden af provsten og den 
tredje af formanden for komitéen, M. K. 
Lorentzen. Grundstenen blev indmuret i det 
sydvestlige hjørne af koret, markeret med et 
lille kryds.

Efter højtideligheden var der arrangeret 
en lille festlighed på hotellet, hvor der var 
mødt ca.80 gæster. Minna Jensen overrakte 
en buket til Bodil Koch, og den blev straks 
taget i brug som bordpynt. Traktementet var 
Dubonnet og kransekage.

De hårde isvintre under Anden Verdens
krig var i frisk erindring, så alle var spændt 
på vinteren 1956-57, da der skulle støbes 
fire meter lodret op i luften. Det blev imid
lertid en meget mild vinter, der kun i ringe 
grad fik indflydelse på byggeriet.

Ingen lokale arbejdsmænd 
Der kom dog kulde fra et andet hjørne, 
nemlig fra byens arbejdsmænd. Flere 
af dem havde været flittige hjælpere, da 
der blev plantet på kirkegården og rejst 
diger omkring den. Nu havde de håbet 
at fa arbejde ved byggeriet, og to af dem 
påpegede som medlemmer af komitéen, at 
ikke én arbejder var blevet ansat. Ledighed 
blandt arbejderne var en af årsagerne til, at 
arbejdsministeriet havde været velvilligt 
med bevilling af materialer. Dr. Lorentzen 
måtte indrømme, at man ikke havde nævnt 
noget herom i licitationen. Murermestrene 
havde følgelig ret til at bruge deres egne 
faste arbejdsmænd, der jo også havde erfa
ring indenfor branchen. Denne utilfredshed 
dryppede malurt i glædesbægret, som man 
ellers nød efter 11 års fortrædeligheder.

Byggeriet skred godt fremad, og komi
téen fik mange opgaver. Alt skulle godken
des. Klokken var en af de særlige sager, 
hvor man skulle vælge tone. Der var tre 
muligheder på bordet i prislejet fra 8.800 kr. 

til 11.600 kr. Efter en del overvejelser blev 
det klokken med tonen ”as”, der vandt. Den 
lå i midten prismæssigt med 9.372 kr. og 
vejede 535 kg.

Døbefont og krucifiks
Lorentzen håbede på, at det blev muligt 
at få en døbefont som gave fra en nedlagt 
kirke. Det blev bare ikke til noget, så komi
téen satte sig i forbindelse med billedhugge
ren Valdemar Foersom Hegndal, og det kom 
til at sætte prikken over i’et. Hans døbefont 
var alle tilfredse med.

Takket være en rundhåndet donation fra 
Peter Andersen i Stenvad (far til Albert An
dersen, gårdejer i Stenvad, og murermester 
Sigvald Andersen, Grenaa) blev der senere 
også råd til et smukt elfenbenskrucifiks, to 
lysestager til alteret og en glasmosaikrude. 
Disse værker blev også udført af Valdemar 
Foersom Hegndal.

Klokkestøberen August Nielsen, Vejle 
meddelte, at man kunne fa en inskription på 
klokken. Efter nogen diskussion blev det til 
følgende vers:

Jeg kalder til dagværk, jeg kalder til fest, 
jeg byder velkommen til hver kirkegæst, 
jeg signer de levendes travle fjed 
og over de døde, jeg ringer fred.

Byggeriet gik sin gang. Tømrermester K. 
Schou, Stenvad, udførte tømrerarbejdet. 
Man havde som nævnt faet noget tøm
mer forærende fra Ramten Skov I/S, men 
det meste blev købt meget fordelagtigt fra 
Mejlgård Skov. Den 21. juni 1957 kunne 
man holde rejsegilde. Formanden for byg
geudvalget, bagermester Alfred Andersen, 
holdt tale. Ca. 30 personer deltog, håndvær
kere og syvmandsudvalget.

Det gik nu hurtigt med at lægge tegl på 
taget, og så kunne man begynde på hvæl-
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Fra kirkeindvielsen.

vingerne. Ligesom med klokken skulle 
også orglet bestilles i god tid. Det er ikke 
lagervarer.

Orgel
Lorentzen var selv musikkyndig, men 
konsulterede i orgelspørgsmålet Djurslands 
to organister med den store orgeleksamen. 
Et rigtigt orgel skulle have to manualer 
og pedal, der betjenes med fødderne, og 
et orgel fra det kendte firma Markussen, 
Aabenraa, var vist det ypperste. En skriftlig 
henvendelse til Markussen blev besvaret 
med et tilbud på 70.000 kr. Lorentzen hang 
med næbbet, men bageren sagde, at han nok 
skulle prøve at fa et nyt tilbud. Det gjorde 
han med et rørende brev, der beskrev fattig
dommen hos bygherren og nævnte, at han 
selv som sønderjyde ville være ked af ikke 
at have et Markussen-orgel i Stenvad Kirke.

Det resulterede i et nyt tilbud, et orgel 
med én manual, men dog med pedal, syv 
stemmer. Hertil sagde det store udvalg ja, 
og den kendte organist Staal erklærede, at 
Sten vad har det næstbedste orgel på Djurs
land, kun overgået af hans eget i Ebeltoft 
Kirke.

Overraskende løb man ind i en konflikt 
med el-forsyningsfirmaet ARKE, der for
langte 9.000 kr. for forstærkningsanlæg. Det 

eneste man fik for dette beløb var tilslutning 
til de strømførende tråde. Til sidst enedes 
man dog om en betaling på 6.000 kr. Instal
latøren var begyndt at montere lampetter 
på væggene i kirkerummet med ledninger 
fastgjort på væggene. Dr. Lorentzens søn, 
Jens Jørn, der var udlært elektriker, gjorde 
opmærksom på, at det var en ”kostaldsin
stallation”, så der blev med noget besvær 
hugget riller til skjul. Det viste sig at være 
en rigtig foranstaltning. Man kan i dag 
glæde sig over, at væggene ikke skæmmes 
af synlige ledninger.

Kirkeindvielsen den 14. juni 1959 
Det blev en smuk, solrig dag, flagene vajede 
overalt, og feststemte mennesker samledes 
om formiddagen ved kirken. Ved selve 
indvielseshøjtideligheden var kirkerummet 
reserveret for indbudte gæster og for ældre 
borgere. På kirkegården var opstillet bænke, 
og mange mennesker fulgte herfra den 
festlige indvielse.

Da organist Tage Nielsen, Lyngby, 
begyndte præludiet, vandrede en procession 
ind i den fyldte kirke. Forrest gik biskop 
Skat-Hoffmeyer, Århus, og dommer P. Ve- 
stergaard, Grenaa. Derefter fulgte provst H. 
K. Hein og politimester E. Tønnesen, begge 
fra Grenaa, efterfulgt af en række af egnens 
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præster i ornat, og endelig medlemmer af 
kirkekomitéen. Præsterne bar de hellige 
kar, der fremover fik deres plads på alteret. 
Pastor Sondergaard Sørensen læste den sær
lige bøn, der anvendes ved kirkeindvielser, 
og menigheden sang nu ”Du Herre Krist”.

Biskop Skat-Hoffmeyer talte fra alteret 
ud fra et ord i Davids 119. salme. Herefter 
gennemførte biskoppen, assisteret af prov
sten og et par af præsterne, det højtidelige 
indvielsesritual.

Fra denne stund havde Stenvad ikke bare 
en kirkebygning, men en kirke. Pastor Chr. 
Tolsgaard, Ørum, prædikede nu over dagens 
tekst, og lærer S. Augustesen læste til slut 
udgangsbønnen. Den smukke højtidelighed 
i kirken var hermed til ende.

Der var arrangeret spisning på Stenvad 
Hotel, hvor 150 mennesker sammen nød 
veltilberedt mad. Det var et vellykket ar
rangement. Kirkekomitéens formand, M. K. 
Lorentzen, bød velkommen specielt til de 
mange indbudte gæster. Under middagen 
havde en lang række talere ordet. M. K. Lo
rentzen afsluttede med en varm tak til alle.

Koncert på orglet
Næste punkt var en koncert i kirken, der 
trods det fine sommervejr var fyldt til sidste 
plads. Organist Erik Kiørby indledte med 
en D. Buxtehude komposition, der gav 
lejlighed til at opleve det fulde omfang af 
orglets muligheder. Kgl. operasangerinde 
Kirsten Schultz sang derpå Mozarts ”Ave 
Verum Corpus”, akkompagneret på orglet af 
organist Kirsten Knudsen. Erik Kiørby spil
lede forskellige variationer af J. G. Walther, 
og Kirsten Schultz sang Händels Arie fra 
oratoriet Messias.

Koncerten afsluttedes med en kantate, 
skrevet til indvielsen af dr. theol. Johannes 
Sløk og komponeret af Bent Lorentzen. 
Kantaten blev opført under medvirken af 

Kirsten Schultz, De Studerendes Kor i 
Århus, Århus Studenterorkester samt med
lemmer af Århus Byorkester under ledelse 
af Henning Refsgaard. Kantaten bestod af 
tre afsnit: ”Fantasi om den skabte verden”, 
”Livets sande kontrafej” og ”Kirken”. For 
tilhørerne var det en stor oplevelse.

Om aftenen var der gudstjeneste i kirken 
ved pastor Jensen, Fjellerup.

Billigere
Dr. Lorentzen fortæller i en efterskrift til sin 
beretning om kirkens tilblivelse, hvorfra ho
vedparten af oplysningerne i denne 50-års- 
dagsartikel stammer, at Stenvad Kirke endte 
med at blive 15.000 kr. billigere end det 
seneste overslag. Den nøjagtige sum blev 
372.599,34 kr.

Tidstabel
1944 Stenvad Kirkefond stiftes
1947 Fundamenterne støbes
1948 Kirkegården anlægges
1953 Kirkeminister Carl Hermansen
1955 Kirkeminister Bodil Koch
1956 Grundstensnedlæggelse 13.okt.
1959 Kirken indvies 14. juni.

Efterskrift
Fra gammel tid har det været en uskre
ven regel, at den, der bygger en kirke, har 
”kaldsret”, dvs. ret til at vælge den første 
præst. Kirkekomitéen i Stenvad gik uden 
tvivl ud fra, at det også måtte gælde, når 
deres kirke stod færdig. Bevillingerne til 
kirkeministeriet var imidlertid knappe, og 
der var jo også i samfundet en klar tendens 
til affolkning af landområdeme, så Stenvad 
fik hverken selvstændigt sogn eller egen 
præst.

Der blev indført en speciel ordning, så 
præsterne fra nabosognene på skift betjente 
menigheden i Stenvad.
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Da kirken havde stået i 40 år, blev Sten
vad dog et selvstændigt sogn, idet områder 
af Ørum og Giesborg sogne blev inddraget. 
Det blev trods dette også fremover nabo
præsterne, der betjente kirken og menighe
den på skift - en lidt speciel ordning, der 
dog har vist sig at fungere.

Under den tidligere ordning var Stenvad- 
menigheden ikke sikret repræsentation i 
menighedsrådene, men har naturligvis nu 
eget menighedsråd og egne kirkebøger. 
Oprettelsen af Stenvad Sogn blev fejret 
sammen med kirkens 40-års jubilæum. Der 
var da 575 indbyggere i sognet.

Et livslangt venskab
Den vældige indsats af energi og tid, som 
Dr. Lorentzen ydede igennem en lang 
årrække, forudsatte opbakning på hjemme
fronten.

Der er ingen tvivl om, at hustruen, Mar
grethe, havde stor betydning, men mest i 
det stille. Hun var nok et fast punkt i tilvæ
relsen både for sin mand og for børneflok
ken på seks.

Fru Lorentzen var som sin mand fra Søn
derjylland, født Lassen den 28/12 1902.

Hun tilbragte sine sidste år i en bolig ved 
Plejehjemmet ”Vestervang” i Ørum Djurs 
og døde den 28/10 1997.

Mathias Karl Lorentzen blev født i Nu
strup ved Haderslev den 11/8 1896.

Under første verdenskrig blev han 
indkaldt til tysk militærtjeneste fra 1915- 
18 og blev såret ved Somme i 1916. M. K. 
Lorentzen studerede medicin i Kiel og i 
München og bestod eksamen i 1923. Emnet 
for hans doktordisputats var ”Hypnose og 
Sindssygdom”. Da den tyske uddannelse 
ikke anerkendtes i Danmark, måtte M. 
K. Lorentzen bestå den danske eksamen, 
og det skete i 1925. Han var derpå læge i 
Hjordkær i Sønderjylland i to år og i Sten

vad fra 1927 til 1972. Dr. Lorentzen døde 
den 18/6 1986.

Indsatsen for kirkebyggeriet var vel
kendt og anerkendt af omgivelserne. Men 
også på en anden led fik Margrethe og M. 
K. Lorentzen betydning for dansk kirkeliv. 
En bror til fru Lorentzen studerede teologi 
i København og kom til at bo i nærheden 
af familien Sløk. Han fik lov til at benytte 
familiens telefon. Det udviklede sig til et 
venskab mellem den sønderjyske Chri
stian og familien Sløks to sønner: Ove og 
Johannes. De blev inviteret på sommerferie 
hos Christians familie i Nr. Ønslev. Det 
må have været kort efter afslutningen af 
verdenskrigen.

Det blev til invitation til at besøge læge
hjemmet i Sten vad, hvor ægteparret Lorent
zen især fattede interesse for den opvakte 
Johannes i en grad, så de tilbød at finansiere 
en studentereksamen for ham. Han kom fra 
ret fattige kår. Der er al mulig grund til at 
tro, at det fik en afgørende indflydelse på 
hans fremtid, der jo bragte ham til tops i 
den danske teologis verden.

Ved Århus Universitets teologiske fakul
tet var der især tre stjerner: K. E. Løgstrup, 
Johannes Sløk og P. G. Lindhardt.

Der udviklede sig et livslangt venskab 
mellem ægtefællerne Lorentzen og Johan
nes Sløk.

Da Sløk i 1947 forsvarede sin doktordis
putats ”Forsynstanken”, var afhandlingen 
tilegnet Dr. Lorentzen med følgende ord:

I dyb taknemmelighed og beundring 
tilegnet
M. K. Lorentzen
Dr. med.
Min mæcen, min opponent, min ven.

Kilder:
Dr. M. K. Lorenzen for data mv. (1979).
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Breve til Soldaten
Moderens bekymringer om sønnens levned

Af Tage Franck
På grundlag af Jørgen Pontoppidans brevsamling

Dette er en slags fortsættelse af Jørgen
A. Pontoppidans artikel i ”Østjysk 

Hjemstavns Årbog 2007” side 102-116: 
”Det sociale liv på landet.”

Det er i overvejende grad breve til den 
unge godsejersøn, Axel Pontoppidan, mest 
fra moderen, Sophie, og lidt fra faderen, 
Alfred Pontoppidan, godsejer til Constan- 
tinsborg ved Brabrand vest for Århus.

Axel Constantin Pontoppidan er født i 
december 1898, og den omtalte brevveks
ling stammer fra december 1919 til novem
ber 1920, altså i den periode, hvor Axel er 
omkring 20 år.

Axel har to storesøstre. Den ældste, 
Misse, er og forbliver ugift, og Inge, der er 
gift Friis Thorsen og bor på Falster. Axel er 
en efternøler, der først kom efter 15 års æg
teskab, og der er ingen tvivl om, at han skal 
overtage godset og dets drift, hvilket måske 
skinner igennem i forældrenes store omsorg 
for hans helbred og uddannelse.

Axel har som helt ung været elev og 
senere 1. elev på Rønninge Søgaard på Fyn. 

Han har vistnok været halvforlovet med 
forpagterens datter Valborg, men det fører 
ikke til noget.

Mens Axel venter på at blive indkaldt 
som soldat, opholder han sig på Høgildga- 
ard ved Herning.

Høgildgaard med de store hedeplantager 
ejes af familien på Constantinsborg, og 
faderen Alfred Pontoppidan er i repræsen
tantskabet 
for Hede
selskabet.

Brevveks
lingen 
mellem 
forældrene 
og Axel, 
mens denne 
opholder sig 
på Høgild
gaard, 
handler 
meget om 
forældrenes 
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bekymring for den spanske syge, som netop 
raser i disse år og især rammer unge mænd, 
og om de lidt primitive forhold, som sønnen 
lever under i skovfogedboligen derovre. 
Moderen er også bekymret over, at han er 
så langt væk i en øde egn syd for Herning, 
om han trives ved arbejdet i skoven, om han 
føler sig alene, om han har rent tøj, om han 
går i kirke m.m.

Da foråret nærmer sig, og Axel skal have 
en ny plads til april, handler brevveks
lingen meget om forskellige muligheder, 
som kunne komme på tale. Faderen har jo 
bekendtskaber og indflydelse mange steder, 
så han kan skaffe sønnen plads på mange 
godser og herregårde. Han anbefaler nogle 
og fraråder andre, ligesom han gerne ser, 
at sønnen tager plads hjemme på Constan- 
tinsborg, men han lader det være op til ham 
selv.

Ørbæklunde på Østfyn, hvor Axel Pontoppidan 
var ansat en kort periode inden han blev ind
kaldt til militæret.

Det ender med, at Axel netop vælger et af 
de godser, som faderen har frarådet, nemlig 
Ørbæklunde på Østfyn hos godsejer Lange.

Axel starter på Ørbæklunde til april 1919, 
men opholdet her bliver ikke af længere 
varighed, idet han efter at have ventet hele 
vinteren, hurtigt efter ansættelsen bliver 
indkaldt som soldat ved fodfolket i Vor

dingborg— ikke just hans ønskested, idet 
han havde søgt artilleriet, og især moderen 
synes, Vordingborg lå meget langt væk.

Han bliver efter rekruttiden udtaget til 
officersaspirant, og i efteråret 1919 er han 
på kornetskolen på Kronborg.

Her i november 1919 begynder den brev
veksling, som Jørgen Pontoppidan har til
ladt mig at læse og redigere i. Selve brevene 
vil jeg ikke ændre i, da de er så velskrevne, 
og sproget og stemningen er helt speciel 
for tiden lige efter 1. verdenskrig. Dog 
vil jeg udelade og bortredigere en stor del 
oplysninger om private forhold om for os 
ukendte familiemedlemmer og naboer m.m. 
Tilbage skulle så gerne være en historie om 
tiden 1920, om det at være soldat dengang, 
om langsommelig kommunikation, om 
besværlige rejser, om tidens landbrug, om 
hverdagens problemer dengang, og først og 
fremmest om det kærlige forhold mellem en 
mor og hendes søn i en familie i det højere 
borgerskab!

Det fremgår tydeligt igennem hele brev
vekslingen, at moderen, Sophie Pontop
pidan, udviser stor interesse for landbrugets 
drift på Constantinsborg , en interesse hun 
bevarede til sin død som 96-årig, hvor hun 
hver dag skulle have at vide, hvad der skete 
i mark og stald. Det er bemærkelsesværdigt, 
idet fruerne på herregårdene på den tid ikke 
forventedes at beskæftige sig med andet end 
det huslige. Dette var jo i sig selv en stor 
opgave, da en gård som Constantinsborg 
med stort folkehold og elever, nærmest var 
selvforsynende med alt til husholdningen.

Brev fra moderen 
-18. december 1919:
En Fødselsdagshilsen skal Du have fra mig, 
jeg vil haabe Du faar den om Morgenen og 
ved, at jeg tænker meget paa dig og af gan
ske Hjerte ønsker Dig til Lykke, min kjære
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Dreng, Alt hvad der er godt ønsker jeg 
Dig, og hvis Alt det bliver opfyldt, som jeg 
beder for Dig, maa Du blive meget lykkelig, 
foreløbig er det vel et af dine brændende 
Ønsker, at klare din Examen og slippe godt 
over den Tid der paa Kronborg, og det 
haaber jeg nok at Du gjør. Tak for dit Brev 
forleden og dit Kort i dag, nu kommer Du 
altsaa med Guds hjælp paa Søndag, hvilket 
vi naturligvis glæder os meget til, blot vi nu 
Alle maa være raske, saa skal vi nok faa det 
rart sammen. Du faar da vore unge Men
nesker at se. Fader har løbet en del paa 
Skøjter, Søen har været god, i Dag har det 
nu tøet noget, saa er det vel forbi; det har 
ellers været koldt hele ugen. Ja nu vil jeg 
slutte og gjemme Resten til vi ses.

Rønninge Søgaardpå Fyn, hvor Axel Pontop
pidan som helt ung omk. 1916-17 var elev og 
forpagter hos Baron Bille-Brahe-Selby.

- Det har været en hård tid for Axel på 
Kronborg. Vinteren var streng, og kosten 
var elendig, især for kometeleverne, der 
altid stod sidst i madkøen. De frøs, så flere 
måtte op og slå kuskeslag midt om natten.

De omtalte unge mennesker er de 
landbrugselever, som blev uddannet på 
Constantinsborg. Det var lidt fint at være 
landbrugselev herfra.

Sophie og Alfred Pontoppidan.

Brev fra faderen 
- 5. juni 1920: 
Du kan tro det var en stor Glæde for os at 
modtage Dit Brev og see at Du godt havde 
bestaaaet Examen, maa jeg gratulere; det 
har jo ganske vist ikke noget at betyde for 
din Fremtid om Du havde faaet den Examen 
eller ikke. Men det havde dog været en stor 
Skuffelse for Dig i Øjeblikket og havde vir
ket nedtrykkende i den Tid Du havde tilbage 
af Tjenesten.

Kronborg, der indtil 1934 var uddannelsessted 
for officers aspiranter på den såkaldte Kornet
skole.
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Man kan faa Skuffelser nok heri Livet. 
Nu har du dogfaaet Glæde og Du kan tro vi 
deler den med Dig.

Hermed sender jeg Dig nu de 400 Kr. 
som Du ønskede.

Jeg kan godt forstaa at baade det ene og 
det andet koster noget og da Du jo ikke har 
brugt for mange Penge i forveien, saa maa 
Du jo have dem.

Her staar alt vel. Vi har været i Lag med 
Udtynding af Roer og det gaar rask. Jeg 
var bange for ikke at kunde klare mig med 
mine egne, averterede saa i Avisen ang. 
Roearbejde og fik i løbet af et par Dage saa 
rigelig med Folk saa vi alene paa Man
dag er færdige d.v.s. foreløbig, da de sidst 
saaede Kaalroer og Turnips endnu ikke kan 
tyndes. Igaar var der 20 Mennesker i Ro
erne, og var det ikke Grundlovsdag i dag, 
hvor de har fri om Eftm., saa kunde vi været 
færdige i dag.

Brev fra moderen samme dag:
Naa saa naaede Du altsaa Dit Maal og fik 
Dit ønske opfyldt, at blive Kornet, til lykke 
min kjære Dreng, jeg glæder mig oprigtig 
paa dine Vegne, og haaber at det maa blive 
til gavn for Dig, om ikke paa den ene, saa 
paa den anden Maade, og jeg haaber Du 
bliver en god og retfærdig Befalingsmand.

Hvem var de 5 Stakler, som dumpede, 
det var nu mærkelig, at der ikke var flere, 
der er vel mangel paa Befalingsmænd, el
lers synes jeg det hedder, at de halve skal 
dumpe. Det var jo hurtig I fik Resultatet at 
vide, Du mente ikke, at det blev lige straks, 
jeg kiggede lidt efter Brev i Gaar, da jeg 
har tænkt meget paa dig i disse Dage, men 
vi kunde nok ikke have det før i Dag. Fra 
Jomfruerne skal jeg hilse og lykønske, de 
er sammen saa glade, som vi, fordi Du er 
kommet godt over det, de holder jo meget 
af Dig. Ja jeg kan forstaa, at Du føler dig 

let og glad, det har været en spændende og 
streng Tid.

Hvornaar mon 1 kommer fra Kronborg?

- Jomfruerne er to gamle tjenestepiger.

Brev fra moderen
-11. juni 1920:
Det var rigtignok sødt af Dig, at skrive lidt 
til mig i min Ensomhed, jeg blev saa glad 
for dit kjære fornøjede Brev i Dag, og siger 
dig tusinde Tak derfor, det er dejligt at høre, 
at Du er rask og tilfreds, nu er nok snart 
dit Opholdpaa Kronborg til Ende og det er 
Du vel paa en maade glad for, men nu da 
Du er kommet godt over Examen, tænker 
Du jo nok med lidt glæde paa den Tid Du 
har været der, og paa dine Overordnede 
og Kammerater I har vel dog ofte havt 
nogle fornøjelige Timer sammen, og ikke 
mindst nu efter Examen, hvor I fester af og 
til. Hvornaar faar du din nye Uniform? Er 
den blaa eller gr aa? Sig mig Du havde jo 
tabt 2 Middage, men de blev maaske slaaet 
sammen til en, er det Kornetterne som giver 
Festen til Officererne?

Ja der er nok meget at forstaa ved, at 
blive Kornet; bare Du nu kom til Jylland, 
naar Du drager ud, men det er jo ikke sik
kert, det bliver saa heldig.

Ja jeg har det jo noget ensomt i disse 
Dage, men Fader kommer da heldigvis i 
Morgen, vi har saa travlt med rengjøringen 
og skal vaske i næste Uge, hvordan med dit 
Tøj Du sender det vel fra Kronborg, og jeg 

faar, at vide, hvornaar jeg skal sende de 
Ting Du talte om. I Dag begynder vi at s laa 
Græs. Vejret er storartet dertil, men hvor 
har det været koldt, det har frosset nogle 
Nætter.

Jeg har ellers ikke set Nogen eller været 
nogen Steder i lang Tid.
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- Hovedrengøring blev foretaget to gange 
om året i hele den store hovedbygning. Man 
startede med tørrelofterne og sluttede med 
skuring af de udvendige kældertrapper.

Brev fra faderen -17. juni 1920: 
Dit Brev har vi faaet Tak for det. Men hvor 
er det kedeligt at Du er kommet til Vording
borg og vi saadan havde glædet os til at Du 
kom os noget nærmere. Men der er jo intet 
ved det at gjøre, Tiden gaar jo rask ogsaa 
der. Moder har bedt mig om at skrive da 
hun i dag har daarlig Tid. Hun er ved at 
samle Dit Tøj sammen og vi vil see at faa 
det af sted i dag.

Her staar alting godt men vi har ikke 
haft Regn siden før Pinse, saa Du kan tro 
vi vil gerne have noget, særlig for Græssets 
Skyld. Køerne er inde da Græsset er for tørt 
og langt. De faar det lange Græs og lidt 
Kraftfoder. Roerne staar normalt, særlig 
Runkelroerne. Du skulde bare see Hveden, 
Din Moder er ganske forbauset, hvilket 
betyder mindst 25 fold.

Nu maa jeg slutte da Kufferten skal af 
sted. Vi sender den som ilgods, og her er 
Nøglen.

Lad os snart høre noget mere.

Brev fra faderen 
- 24. juni 1920: 
- Naa nu maa jeg se, at faa skrevet lidt til 
Dig i Dag, jeg har ventet til jeg fik Kort fra 
Kjøbenhavn, og det kom nu med Posten, tak 
for det. Det var da godt Du fik Tøjet, inden 
Du skulde rejse, hvad er dog ogsaa det for 
noget, at I nu igjen skulde til Kjøbenhavn, 
ligesom I var kommet til Vordingborg? Naa 
vi har senere sendt Cyklen og de andre 
Ting, som Du skrev om, men de er vel saa 
i Vordingborg. Men er det ikke en grim 
gammel Kaserne der paa Kastellet? Det er 
rart den er saa god og at Du har faaet et 

ordentlig Værelse. Jeg kan nok forstaa, at 
det er noget uvant, at være Befalingsmand, 
det skal I jo først lære, men det kommer nok 
til, at gaa.

Dit Tøj fra Kronborg har vi faaet, Du 
sendte din graa Hue, saa antager jeg, at din 
nye Uniform er blaa, jeg ville gerne se Dig 
i den.

Nej vi har ikke faaet noget videre Regn 
endnu, kun 7 mm. Men nu har vi faaet 
Kløverhøet ind, og det er udmærket, der er 
omtrent 70 gode Læs, det er meget værd, da 
det er af en udmærket Kvalitet.

Nu er Jordbærrene begyndt, bare Du var 
her og kunde faa nogen, mon vi slet ikke ses 
i Sommer? Skal der ikke holdes Vagt her i 
en eller anden By, saa I kom hertil?

Brev fra moderen
-2. juli 1920:
Ja meget nyt har jeg jo ikke at fortælle, ef
ter, at Du har været sammen med Fader, og 
har hørt om det Hele herhjemme, men Du 
skal have tak for Dit sidste Brev, der, som 
altid, var meget kjærkomment.

Naa nu er Dit Ophold i Kjøbenhavn til 
Ende, Du var jo svært heldig, at Du baade 
traf onkel B. og fader derinde og fik Dig 
nogle solide Maaltider, hvordan har Du 
befundet Dig, efter Faders Traktement, for 
det var lidt vel meget synes jeg, og Fader 
mente han havde havt lidt Mavepine af alt 
det Hummer, naa men han er da nu ganske 
rask, og kom godt hjem i Gaar.

Det er kjedelig, at vi stadig ingen Regn 
faar, Kornet begynder at tabe sig, det er ved 
at skride, saa det bliver kun lavt, og Roerne 
vokser ikke stærkt, men værst er det for 
Græsset, jeg ved snart ikke, hvad de sølle 
Køer skal faa; vi har nu begyndt, at s laa i 
Engen, saa mente Hansen ellers, at vi nok 
skulde faa Regn, det hænger ogsaa hver 
Dag over Hovedet, og en Gang imellem 
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drypper det, men mere bliver det ikke til. Ja 
det er kjedelig, at vi slet ikke ses i Sommer, 
min kjære Dreng, men det maa vi alts aa 
finde os i, godt at der ikke er saa længe til 
Oktober, saa maa vi haabe paa at mødes 
igjen.

Faar du nogen Jordbær? Vi har da en 
Del, men de slipper vist hurtigt op i denne 
Tørke. Ja nu maa Du nøjes kjære Axel, jeg 
skal hilse mange gange fra Fader, Misse og 
Tante Clara —

- Man slår græs i engen! Det er der, hvor 
Aarslev Engsø er i dag !

Det var et større projekt, for der var in
gen køreveje i engen. Høet skulle slås, tør
res, stakkes og læsses på pramme og sejles 
ad åen hen til Søvejen, i dag ”Søskovvej”, 
hvor det blev læsset på vogne og kørt hjem.

Brev fra moderen 
- 8. juli 1920:
Tak for dit Brev i Dag, nu er du altsaa kom
met tilbage igjen til den dejlige By (Vor
dingborg) og lader jo til, at have det meget 
godt, Gud ske Lov; er det ikke varmt at 
trave saa meget, vi har havt meget lummer 
Luft her i den sidste Uge og har da ogsaa 
faaet lidt Regn, som jo gjør Gavn, men vi 
skulde gjerne have lidt mere endnu, navnlig 
Græsset, men det kommer jo nok, vi er ved 
at slaa i Engen, og har da ogsaa stakket en 
Del, men ikke slaaet det Alt sammen paa en 
Gang.

I Dag har jeg straks sendt det, som Du 
bad om, men det er nogle meget gamle 
Skjorter synes jeg. Jeg vil haabe det kom
mer godt over til Dig og at det er rigtig, 
jeg sendte Posen med, for at Du kan sende 
dit Snavsetøj deri, det maa Du helst sende 
først i næste Uge, da vi snart skal vaske, 
men hvis Du er bange for, at komme til at 
mangle Kravetøj, maa Du lade lidt vaske

Vordingborg Kaserne. Administrationsbygningen 
"Danevirke” fra 1914.
Her aftjente Axel Pontoppidan sin værnepligt i 
1920.
Kasernen har være hjemsted for Falsterske Fod
regiment og for Danske Livregiment.
I dag har Den Danske Internationale Brigade 
hovedkvarter her og al udsendelse af personale 
til FN-tjeneste sker herfra.

derovre da det nok vil vare lidt inden Du 
faar det, Jfr. Andersen kommer i næste Uge 
og vi skal først vaske i næste Uge igjen, 
bløde Flipper var der ikke flere af her har 
Du saa nogle Brødmærker, vi har ikke faaet 
Tillægsmærker endnu, men saa sender jeg 
disse i Stedet for. Franskbrødsmærker kan 
man ikke faa extra, hvis dette nu ikke er 
nok kan vi maaske sende lidt flere en anden 
Gang.

Fra Fader og Tante Clara skal jeg hilse. 
Et Kys fra Din Moder. Jeg har ikke det 
mindste Godt at sende denne gang.

- Rationeringsmærker: Indført under 1 .ver
denskrig 1917 på mel, brød, kød, brændsel 
og belysningsmidler. Rationeringen varede 
helt til 1921.

Brev fra Faderen
-15. juli 1920:
Sidst vi var sammen i København fortalte 
jeg Dig jo at Hansen havde sagt sin Plads 
op til Nov. Paa grund af at vi var bleven 
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uenige. Da jeg lige skulde til at sende en 
Annonce ang. Forvalter til Bladene, kom 
han hen til mig for at spørge, om han saa 
skulde rejse; jeg sagde, at han jo selv havde 
sagt op, saa det rettede jeg mig efter. Saa 
kom vi til at tale om Sagen igjen paa en 
rolig Maade og det endte saa med at han 
alligevel bliver her. Jeg tror nok det er til 
begge Parters Tilfredshed, i alfald synes 
jeg at hans Humør er steget igjen og jeg er 
ogsaa gladfor at beholde ham, da han er 
dygtig, praktisk og paalidelig, men han er 
jo noget grovkornet og egner sig ikke saa 
godt for Elever. Jeg tænker dog at han sø
ger at bekæmpe sin Hidsighed, for han ved 
nu godt at jeg ikke taaler saa meget i den 
Retning og vil vedligeholde en ordentlig 
Tone paa Gaarden.

Vi har høstet Kommen og det gik godt. 
Det staar opstillet og kan køres hjem og 
tærskes om et par Dage. Jeg tænker nok at 
det vil give meget mere end i fjor, maaske 
det dobbelte, men hvorledes Prisen vil blive 
har jeg ingen Anelse om. Bliver den ikke 
bedre end i Fjor saa er der ikke noget ved 
det. Køerne er nu kommet ud igjen og er 
gaaet op med Mælken. 1 gaar lod jeg hele 
Besætningen undersøge af Dyrlægen og der 
var kun en Ko der var mistænkelig, d.v.s. 
tuberkuløs og den er strax sat ud. Jeg synes 
det var et meget fint resultat.

Vi har faaet en Mængde Smaagrise i den 
sidste Tid, da den ene So efter den anden 
faar Grise. De trives godt, og Svinemanden 
passer paa baade Dag og Nat. Han faar 4 
Kr. for hver Gris der bliver 6 Uger. Vi har 
nu med store ogsmaa 235 Grise. Smaagrise 
paa c. 25 Pund koster 50 Kr. Stk.

Jeg begriber ikke at I skal svømme 1000 
Meter (= 1 Kilometer) det er vel Alen der 
menes. Jeg tror ikke at det er godt at over
anstrenge sig i Vandet.

Jeg rejser til København i Aften for at 
være med til Frederiks Bryllup. Jeg bliver 
kun den ene Dag og tager tilbage Lørdag 
Morgen.

Kan Du ikke søge om Orlov nogle Dage 
i August, det var morsomt at have Dig her 
lidt.

- Avl af kommen! Det må være et eksperi
menterende landbrug på Constantinsborg 
med dyrkning af den toårige skærmplante !

Der kom rigtig gang i udvidelsen af 
svinebesætningerne i hele landet i årene lige 
efter 1 .verdenskrig.

Brev fra moderen - 20. juli 1920: 
- Tak for dit rare Brev i Gaar, det er saa 
dejligt, at høre, at Du er rask og godt tilpas, 
men Du maa endelig være forsigtig med 
den megen Svømning, jeg synes Du er lidt 
forvoven, sig mig, hører det med til Militær- 
livet, eller er det noget helt uden for? Det 
vilde rigtignok være helt fortvivlet, hvis Du 
ikke skulde slippe for Tjenesten til Oktober, 
men skulde det nu ske, at Du kom til Søn
derjylland, tror Du saa det vilde vare mere, 
end en Maaned, ligesom en anden Indkal
delse, det kan jeg da ikke tro, men man ved 
jo aldrig, hvad der kan ske, der er snart 
ikke noget, som overrasker mig mere ved 
det Militærliv, og det lader til, naar man 
først er kommet ind i det, er det vanskelig, 
at slippe derfra igjen.

Dit tøj fik vi da i Søndags og vasker 
nu paa Kraft; der er meget, da det er saa 
længe siden vi vaskede.

Vi har faaet Kommenen ind og tærsket 
den og den giver godt, nu er vi i Gang med 
at kjøre Enghø ind, det ser ud til Regn, og 
vi trænger ogsaa, men vil jo gjerne have 
Høet ind. Moer
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- Pakkepost om søndagen!! Der var service 
i Postvæsenet dengang !

Brev fra faderen - 28, juli 1920:
-Tak for dit Brev. Ja jeg skal med Fornø
jelse hjælpe Olsen til en selvstændig Plads 
men det er meget vanskelig og der skal 
særlig Held til at faa fat i en saadanne, det 
maa være igjennem personlig Bekjendtskab. 
Men Du kan sige til Olsen at han ganske 
rolig kan skrive eller ifald det er nødvendig, 
telegrafere til mig hvis der er noget han har 
Kig paa. Der skal jo ofte handles hurtig. 
Med hensyn til Penge da kan jeg saa godt 
forstaa, at der gaar nogen til i Din nuvæ
rende Stilling, desuden har Du altid været 
meget beskeden i Dine Fordringer: det har 
jeg naturligvis været glad ved og vil derfor 
gerne sende Dig det Du skal bruge. Du 
skal i al fald ikke være kjed af at bede mig 
derom, Du maa endelig ikke tro at jeg tager 
Dig det ilde op. Hermed følger altsaa 50 
Kr., nej 75 Kr.

Som du ser har jeg forandret Tallet til 75 
Kr, nærmest for at vise at jeg har Tillid til 
Dig. Naar vi mødes kan vi saa tale om at 
jeg sender Dig noget bestemt hver Maaned, 
for saa ved Du hvad Du har.

Jeg tænker vi kan meie Rug i næste Uge. 
For Tiden bestiller vi "forskelligt ”, rydder 
op, kører Brænde, hugger Kvas o.s.v. Det er 
dejlig at have Tid til et og andet som man 
ikke faar Tid til i denne travle Tid.

Nu ved jeg ikke mere. Fra Moder skal 
jeg hilse Dig, hun er ved at pakke de Ting 
sammen som Du ville have sendt. Pakken 
kommer nok af sted i morgen. —

- Faderen, Alfred Pontoppidan, har indfly
delse mange steder og kan nok skaffe Axels 
soldaterkammerater en god plads !

Brev fra moderen - 5. august 1920: 
Denne gang maa Du rigtignok vente længe 
paa Brev, idet mindste synes jeg, der er en 
Evighed siden jeg har skrevet til Dig, men 
i Dag skal det ogsaa være, selv om Du nok 
ser Fader i Morgen Aften maaske, vil jeg 
nu alligevel skrive. Tusinde Tak baade for 
Billedet i Tirsdags og dit kjærlige gode Brev 
i Gaar, naa Du var i Kjøbenhavn i Søndags 
og slaa et lille Slag, ja det kan Du maaske 
ogsaa nok trænge til. Du ser jo helt flot ud i 
din nye Uniform, og Billedet er saamen helt 
godt og meget morsomt; og nu haaber Du 
jo, at komme til Ejegodpaa Lørdag, ja Du 
kan tro jeg ville gjerne tage med Fader, men 
for det første kan jeg slet ikke være herfra, 
og for det andet er Rejsen for dyr og be
sværligfor et par Dage. Saa den Fornøjelse 
maa jeg rænoncere paa.

Det er da godt, at Du ikke kommer til 
Sønderjylland, blot vi nu kan finde en Plads 
til Dig her i Jylland, vi talte med Pape en 
Dag, og satte ham ogsaa ud paa, af finde 
en.

Jeg skal nok sende Selerne med Fader og 
maaske et Par Manchetskjorter, som nu er 
strøgede.

- Faderen skal på besøg på herregården 
Ejegod ved Nykøbing Falster.

Det ser ud, som om officererne skal holde 
sig selv med tøj? Er det mon kun udgangs
uniformen?

Eller blot vask?

Brev fra moderen 
-12. august 1920: 
Det var rart, at faa Brev fra Dig, der er saa 
svært for mig, at jeg ikke ser Dig i Som
mer, det kneb lidt i Søndags, da jeg vidste I 
var samlede paa Ejegod, og jeg ikke kunde 
være med, men det maa man jo finde sig i, 
Jeg blev lidt bekymret, da Du skrev om den
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Axel og mor, Sophie Pontoppidan.

Skarlagensfeber. Vorherre bevare Dig min 
kjære Dreng, for al den Sygdom, de kom
mer da vel paa Sygehuset, naar de bliver 
da ar Uge.

Ja, jeg vil rigtignok være glad, naar Du 
er færdig med det Militærvæsen der er saa 
meget man kan ængste sig for, det er der 
naturligvis ogsaa andre Steder, men jeg 
synes, at der ofte er Sygdom blandt Solda
terne.

Pape har jo ringet, at han kan skaffe Dig 
en Plads, men det er jo ikke sikkert Du vil 
have den, da det er en mindre Gaard, det 
er hos Rottbøll, som boer lige ved Jakob
sen paa Brendstrup Nedergaard,, det er jo 
dejlig tæt herved, og Pape siger det er en 
dygtig Mand, men derfor vil Du maaske 
alligevel ikke have den, maaske bliver det 

vanskelig at faa Plads, saa noget er jo 
bedre end Ingenting. Nu er Du altsaa igjen 
i København, det er farlig, som Du skifter, 
jeg ville for resten gjerne have havt Dit 
Snavsetøj, men nu fik Du jo ikke sendt det, 
inden Du rejste, men saasnart Du kommer 
tilbage vil Du saa sende det, vi skal vaske 
Mandag 8te dage.

Vi har faaet Rugen ind i Overmarken, og 
meget lidt Havre, det er glimrende Vejr nu, 
men Kornet er ikke helt modent.

Farvel min kjære Dreng - skriv snart 
igjen og vær kjærligt hilset af din Moer

- Axel er begyndt at søge plads, men er 
åbenbart lidt kritisk.

Brev fra faderen 
13. august 1920: 
Nu har jeg en Forvalterplads til Dig, men 
om Du vil have den, er et andet Spørgs- 
maal. Pape ringede i Dag og spurgte om 
Du kunde tage Pladsen hos Rottbøll paa 
Brendstrupgaard. Gaarden er paa stør
relse som Christiansminde eller lidt mindre. 
Manden er ganske dygtig og baade han og 
Konen er flinke Folk. Det siger Pape og han 
raader Dig til at at tage den. Vi for vores 
Vedkommende vil jo forfærdel i g gj erne have 
Dig her i Nærheden efter at du nu har været 
fra os i henad 4 Aar. Men Du maa selv tage 
Bestemmelsen og derfor maa Du nu tænke 
over det og sige mig Din Mening. Jeg af- 
gjør ikke noget med Rottbøll førend jeg har 
talt med Dig.

Jacobsen siger at der er 270 Tdr. Ld. Du 
skal ikke følge Heste.

Efter min Mening lærer Du mere ved 
at være Forvalter paa en Gaard af den 
Størrelse, end at være Underforvalter paa 
en stor Gaard. Lad mig saa høre fra Dig 
snarest muligt.
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Vi har kørt den halve Rug ind og den 
anden Halvdel skulde vi begynde at tærske 
i morgen.

Saa har vi meiet Havren ved Smedjen og 
lidt i Nedermarken, den er ikke for moden, 
men det kan jo godt gaa. Hveden bliver 
næppe moden førend om 8 Dage, der er saa 
mange grønne Kærner endnu.

Jeg har begyndt at sælge Søer igjen. 
Forleden solgte jeg 4 som havde Grise paa 
8-10 Dage. De kostede 1700 Kr. I morgen 
er der en Mand der skal have en til 440 Kr. 
og i Dag var jeg ved at handle med Bar
beren fra Galten om 4, men det blev ikke 
til noget foreløbig. De gamle Tider vender 
tilbage, men det gaar smaat.

Nu vedjeg ikke mere at fortælle og beder 
Dig modtage en venlig Hilsen fra din hen
givne Fader.

- Faderen presser på for at fa Axel til at tage 
plads i nærheden.

Brendstrupgård er Brendstrup lige vest 
for Århus ved Tiist.

”Du skal ikke følge heste”? Elever 
og karle havde faste spand heste, som de 
fulgte. Ikke at skulle følge heste var en 
mere fri og mere betroet stilling.

Brev fra moderen 
17. august 1920: 
Dit kjære Brev, som kom i Dag maa jeg 
nu straks besvare, og sige Dig Tak for, det 
indeholder jo saa meget af Betydninng for 
Dig og Din Fremtid, saa jeg maa sige min 
Mening derom.

Naturligvis er vi glade over, at Din for
henværende Principal, Forpagter Jensen, 
har saa megen Tillid til Dig, at han har 
anbefalet Dig til en saa stor Forvalterplads, 
som denne, og jeg er saamen ogsaa vis paa, 
at Du vil gjøre Dig megen Flid, for at kunde 
udfylde den, saa det gaar vel nok, det vil jo 

nok blive noget strengt i Begyndelsen, da 
Du jo endnu ikke har prøvet, at lede saa 
stor en Bedrift og nu har været borte fra 
Landvæsenet i 17 A ar, men grundlaget Du 
har, er jo godt, og jeg tænker, at Du hurtig 
kommer i Gang igjen, og saa er det jo 
ganske godt, at det er en yngre Mand, som 
ogsaa kan være med selv, og saa, at det er 
til Vinter Du begynder, saa er der da knapt 
saa meget, at bestille, som den øvrige Tid 
paa Aaret! Ja nu kommer Du jo lidt langt 
fra os igjen, men Rejsen er da ikke saa 
(besværlig) omstændelig, som til Falster for 
Ex.

Nu vil jeg haabe og ønske, det maa være 
noget godt Du kommer til i alle Maader, og 
at du maa blive tilfreds min kjære Dreng, 
det ved Du nok Ingen kan ønske varmere 
end din Moder, og saa vil jeg bede til, at 
jeg maa leve saa længe, at jeg kan faa Dig 
hjem som Forvalter, hvor ville det være 
herlig. Fader ønsker det ogsaa af ganske 
Hjerte, jeg kan længes meget derefter, og 
siger saa ofte, bare jeg havde Axel her. Og 
det kan Du vist nok forstaa, naar Du rigtig 
tænker over det.

Naa nu er Du altsaa snart færdig med 
Dit Kjøbenhavner Ophold igjen, bare der 
nu ikke er kommet flere Skarlagens Patien
ter i Vordingborg? Du skriver aldrig noget 
derom.

Nu har vi da Rugen inde og tærsket den, 
saa er der mejet noget Havre, det andet 
Korn er knapt modent endnu.

Nu haaber jeg Dit Tøj kommer til vi skal 
vaske paa Mandag. Farvel min kjære Dreng 
vær hilset og kysset af din Moer.

Jeg skal hilse Dig fra dem Alle.

- Axel har faet plads som forvalter på Taa- 
gerupgaard ved Sommersted lidt nordvest 
for Haderslev. Han skal starte 1 .november, 
når soldatertiden er overstået.
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Brev fra moderen - 23. august 1920: 
Dit kjærlige søde Brev, som vi fik i Lørdags 
glædede os meget, Du lader til, at være saa 
glad for den plads, som Du nu har taget, 
og, som vi af ganske Hjerte ønsker Dig 
Held og Lykke med, Du plejer jo, at kunde 
finde Dig i alle Forhold, i det mindste dem, 
som Du hidtil har mødt paa Din Vej, og Du 
ved ikke min kjære Dreng, hvilken dejlig 
Følelse, det er, for os Forældre, at vide, at 
vi kan stole paa Dig, der er des toværre saa 
mange Mennesker, om, hvem det ikke kan 
siges, og det er min Bøn for Dig altid, at Du 
maa blive bevaret for Fristelser, og vedbli
ve, at være den gode flittige Dreng som Du 
er nu. Ved Du om den Forpagter er gift? Og 
hvor gammel mon han er? Det maa nu blive 
helt interessant, at se de nye Egne dernede, 
men jeg tror nu ikke, at der er videre kjønt 
just der, men jeg ved det jo ikke, maaske 
kan man opnaa, at komme derned en gang, 
naar Du er der.

I Dag er Fader begyndt på sin Tur paa 
Heden, Du ved maaske, at han skal rundt 
til en Del Funktionærer, som skal have Løn
forhøjelse, og nu skal deres Jord Taxeres og 
Lønnen sættes derefter, han skal helt over til 
Skjern og Vorbasse og Bramminge, det vil 
vare flere Dage, de er to og skal fare rundt 
i Bil, bare Fader kan døje det, men han er 
jo Gud ske Lov saa rask endnu. Med Høsten 
gaar det igjen, efter, at være standset af 
Regn, vi bliver nok færdige med at meje 
Bygget i Dag. Bare vi ikke faar Regn igjen, 
der ser lidt gr aat ud.

Dit Tøj kom da i Gaar, det var meget hel
dig, da vi vasker i dag. Ja de to Skarlagens 
Patienter kan da ikke være raske endnu, det 
plejer at vare 6 Uger, men naar der bare 
ikke kommer flere, er det jo godt.

- Moderen tror ikke, der er særlig pænt i 
Sønderjylland!

Det kan undre lidt, at hele postyret 
omkring Genforeningen netop i disse dage 
(10. juni 1920) overhovedet ikke berøres i 
denne brevveksling, til trods for, at Axels 
nye plads netop ligger i det tidligere tyske 
Sønderjylland!
- Faderen er jo i Hedeselskabets Repræsen
tantskab og meget ivrig i hedeopdyrknings
sagen. - Det bekymrer moderen, at der har 
været skarlagensfeber blandt soldaterne.

Brev fra moderen 
1. september 1920: 
Nu kan jeg nok skrive igjen til Dig, paa Fre
dag kommer Du jo tilbage til Vordingborg 
igjen. I har da dejlig Vejr til jeres Skydning, 
vi har da idetmindste her havt godt Vejr de 
sidste 8te Dage, udmærket for Høstarbej
det, som skrider rask fra Haanden, nu er vi 
færdige med at meje, og har Vintersæden, 
Ærterne, Bygget og noget af Havren inde, 
men kun tærsket Rugen, som gav 13 Fold, 
Vaarsæden fylder kun lidt, om den giver 
noget, ved vi jo ikke endnu, det var godt vi 
fik de Ærter saa tidlig ind, væk fra Brak
marken, saa den kan blive pløjet en Gang, 
der var saa meget Ukrudt i Ærterne, og vi 
sparede saa, at sætte dem paa Stativer, som 
jo ogsaa giver Arbejde.

Nu sender jeg dit Tøj i Morgen og haaber 
saa, at det er rigtig; dit lille Skind Du faar 
ikke det mindste Godt i Sommer, nu har jeg 
da faaet lidt skrab t sammen til Dig, som jeg 
haaber du faar i god Behold, der er jo ikke 
ret meget Frugt i Aar, men lidt Æbler og 
navnlig Sommer Æbler er der da. Det var 
da morsomt, at vente med Høstgildet til Du 
kommer hjem? Hvornaar bliver det?

I Søndags var vi til barnedaab i Tar skov 
Mølle, en vældig Fest, vi var 48. Tænk der 
var seks Biler i Gaarden i Tarskov Mølle, 
det var flot; i det hele Taget er det svært, 
som Folk de kan.
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Godset Constantinsborg ved Ormslev sydvest for Aarhus. Grundlagt i 1400-tallet og hed oprindelig 
Stadsgaard
Kom i Gabriel Marselis ’eje, da Kong Frederik 111 skyldte ham penge. Sønnen Constantin Mars elis 
overtog gården og ombyggede den stærkt og gav den navn efter sig selv.
Familien Pontoppidan ejede godset fra 1867 og til 1999, da det blev solgt til Holch Povlsen fra 
tøjkoncernen ”Bestseller ”

Ja lev nu vel min Dreng, jeg skal hilse fra 
dem Alle, et Kys fra din Moder.

- Ærtemarken er pløjet til brak! Dengang 
skulle brakmarken holdes sort hele året, så 
ukrudtet kunne blive kvalt.
Bilen er ved at blive mere almindelig.

Brev fra faderen samme dag:
Hermed de 50 Kr. som jeg lovede Dig i 
Sept. Skal Du have de næste 50 inden Du 
forlader Vordingborg, saa kan Du bare lade 
mig det vide.

Sidste Uge havde vi af og til nogle Regn
byger som sinkede Meiningen, men i Dag 
meier vi den sidste Havre og har kørt ind 
paa Kraft i flere Dage.

Vintersæd, Ærter og Byg er inde og nu 
er vi ved Grønjordshavren som vi kan blive 

færdige med i morgen. Derefter har vi kun 
Udlægshavren tilbage, men det maa vi lade 
ligge foreløbig da der er saa meget Kløver 
i. Med Held kan vi maaske faa det ind i 
næste Uge. Der skal megen Sol og Blæst til.

Du spørger om hvor megen Petroleum 
der bruges til Traktoren naar den gaar for 
Binderen. Det bliver omtrent 25 Kilo i 10 
Timer. Naar vi pløjer bruger den dobbelt 
saa meget.

- Constantinsborg anskaffede traktor al
lerede i 1916.

Brev fra moderen
8. september 1920:
Det glædede mig meget af Dit Brev i Søn
dags, som jeg takker mange Gange for, at 
se, at Du havde faaet Pakken, straks ved din 
tilbagekomst fra Frederiksværk, og var glad 
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for den. Æblerne var vel ikke blevet stødte 
for meget, jeg havde da pakket dem godt 
ind synes jeg.

Saa skal Du have tusinde tak for Billedet, 
som jeg blev meget glad for, Du staar saa 
rank og stolt i din fine Uniform, Du ser lidt 
træt ud af dine øjne, men ellers er Billedet 
meget godt, og de Andre finder det saa 
nydelig Du er blevet mager kan jeg se, men 
Du havde jo ogsaa lidt at tabe af, saa det 
gjør ikke noget.

Hvordan gaar det med din Forkjølelse, 
jeg haaber den er gaaet over.

Nu har vi jo været standset med Høsten 
lidt, men de sidste Dage tørrer det udmær
ket, saa vi kjører Rivelse, og i Morgen, hvis 
Vejret holder, kan vi nok tage Havren paa 
højre Side af Kejserbakken, der er saame- 
get Kløver i, saa man maa være forsigtige 
og ikke tage den for tidlig. I Dag er Fader 
igjen ude paa Tur for Hedeselskabet, Pape 
kjører for dem og det varer i 2 Dage, saa 
faar Fader da sin Lyst styret med, at kjøre 
i Bil.

Vi skulde jo have Høstgilde; den 9de 
Oktober, er en Lørdag, mon Du ikke kom
mer til den Dag, vi skulde dog gjerne have 
Dig med.

Om et par Dage er der vist heller ikke 
meget Korn ude her omkring, men vi har jo 
ikke tærsket noget. Ja nu maa Du nøjes, og 
lev nu vel min kjære Dreng, mange kjærlige 
Hilsener fra din Moer.

Nu faar Du Brødmærker for September 
og Oktober det maa da være nok, bruger du 
ikke Sukkermærkerne kan Du give mig dem 
igjen.

Brev fra moderen 
13. september 1920:
Tak for dit kjære Brev i Gaar, det var jo en 
kjedelig Redelighed, at Du nu mener, at Du 
alligevel kommer til Sønderjylland en Gang 

i Vinter, eller maaske nu, inden Du slipper 
derfra, det er da ogsaa pokkers, at I aldrig 
kan faa noget bestemt at vide, er næsten det 
allerværste, for man kan jo aldrig indrette 
sig, og nu Du har faaet Plads, men Du 
vil vel ikke skrive noget til den Forpagter 
Terkildsen derom, før Du ved bestemt, det 
kan jo ogsaa være, at han kan klare sig de 
to Maaneder uden Dig, og alligevel vil have 
Dig, naar Du er færdig, det har da saa ofte 
været saadan, at vores Forvaltere skulde 
møde om Efteraaret en Maaned, og hvis 
det bliver, enten til Januar eller November, 
er det vel ikke den travleste Tid, lad os nu 
haabe det bedste, og Du maa ikke være i 
daarlig Humør derover, min kjære Dreng, 
for det gjør mig saa ondt, at vide.

Naa nu skal Du i Kontonnement paa 
Onsdag, bare I maa faa godt Vejr de dage 
og ikke for megen Regn; jeg haaber Du 
faar dette Brev, inden Du drager af, for 
ellers vedjeg  jo ikke, hvor jeg skal sende 
det hen, og hvis Du kan faa Tid, at sende 
dit snavsede Tøj, inden Du skal af sted, var 
det rart, da vi skal vaske i næste Uge. Ja jeg 
vilde forfærdelig gjerne have Dig med til 
Høstgildet, hvis det kan lade sig gjøre, saa 
hvis Du bliver fri den 8de, synes jeg nok Du 
skulde rejse, enten om Natten eller, hvis Du 
kan komme over Kallundborg. Skibet gaar 
nu kun de lige Datoer fra K., saa det naar 
du vel ikke.

Vi blev færdige med Høsten i Lørdags, 
og Alt er kommet godt ind og det er jo slet 
ikke saa sent, nu skal vi nok til at saa snart. 
Vejret er jo dejlig nu, men Nætterne meget 
kolde.

Nej det var naturligvis noget Vrøvl med 
de Sukkermærker, nu sender jeg Dig dem 
fra Oktober ogsaa. Brødmærkerne kan da 
nok slaa til synes jeg, de er nok strenge med 
Mærker derovre.
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Det var da morsomt Du vandt det Dyst
løb (?), det maa jeg høre mere om en anden 
Gang.

Jeg skal hilse fra Fader og dem alle.

- Der er åbenbart nogen uklarhed om, hvor
vidt Axel far forlænget sin tjenestetid, og 
hvornår han kan begynde på Taagerupgaard.

Brev fra faderen 
2. november 1920:
At der maatte være Brev fra Dig i Dag det 
vidste jeg og Du skal have saa mange tak 
for det og for Dine gode Ønsker til min 
Fødselsdag. Det glæder mig at Du har faaet 
et godt Indtryk af Manden og hans Kone og 
haaber at dette gode Indtryk ikke foran
dres. Jeg har tænkt mig at Du faar meget at 
bestille og meget at spekulere paa, men hvis 
Manden støtter Dig, saa kan det sagtens 
gaa. - Du maa desuden huske, at i Begyn
delsen kan det jo nok falde lidt vanskelig, 
men er du først kendt (med arbejdet) saa 
gaar det mere glat. Jeg skal nok sende Din 
Bøsse m.m. en af Dagene. Det er da mor
somt at Du ogsaa kan komme lidt paa Jagt.

Jeg har faaet et utal af Breve i dag, 
saamange, at jeg var 1V2 Time om at læse 
dem. Folk skriver ikke mere Kort men 
Breve, fordi det omtrent er lige dyrt.

Nu har vi M. og Klovsygen ganske tæt 
ved, nemlig hos den ene af Hans Peters 
naboer, Jens Carl Jensen. Paa Ristrup har 
de ogsaa faaet det. Jeg er bange for at vi 
faar det alle sammen. — Runkelroefrøet er 
sendt til Odense i dag og i morgen leverer 
vi 2 Vognlæs Kartofter til Brabrand.

- Det er fader Alfreds fødselsdag.
Axel er startet på Tågerup. 
Mund- og klovsygen truer.

Brev fra moderen 
5. november 1920:
- Her sender jeg nu din Bøsse, men den 
kunde ikke være i den grønne Kuffert, saa 
nu har jeg pakket den saa godt som mulig, 
men Stokken var saa lang, saa jeg ikke 
kunne pakke den med dette, maaske kan Du 
laane en dernede.

Jeg tænker meget paa Dig, det er nok 
ikke saa let, før Du kommer lidt ind i det, 
men jeg tror nu sikkert, at det nok skal gaa, 
naar Manden ellers er flink, som Du jo me
ner, og jeg synes det er rart, at han er gift, 
men jeg kan nok tænke at det løb rundt for 
Dig den første Dag, uha alle de Smaating.

I dag begynder det da endelig, at regne 
lidt, det har været en skrækkelig kold Blæst 
hele Ugen.

Ja Farvel min Dreng, Du maa ikke tabe 
Modet, fordi det ikke gaar saa glat. —

Fader er svært tilfreds med Slipset.

Brev fra moderen 
10. november 1920:
- Du kan tro, at vi denne Gang ventede dit 
Brev med Længsel, da Du jo nu havde været 
der en Uge, og bedere kunde bedømme det 
hele, men vi vidste ogsaa, at vi ikke fik dit 
Brev før i gaar Tirsdag, da Du vel har bedst 
Tid, at skrive om Søndagen, men til min 
Fødselsdag, som er paa Lørdag 14 Dage, 
vil jeg nu gjerne have et Brev. Naa Tak for 
Alt, hvad Du skriver dernedefra, det er nok 
ingen let Opgave Du der har faaet, naar alt 
er saa forsømt og i daarlig Orden, og det 
havde vel nok været morsommere, at være 
Forvalter paa en gaard, hvor Tilstanden var 
noget lettere, for selv, om Du gjør Dig den 
største Umage, vil det jo vare længe, før 
man kan se Frugterne af sit Arbejde, naa, 
men det er jo godt at det er flinke Menne
sker, og jeg ved at Du vil gjøre dit Bedste, 
for at faa saameget Arbejde gjort, som 
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mulig; jeg synes da, det var en svær Masse 
1 fik lavet paa en Uge, saa der er vel en 
temmelig stor Arbejdsstyrke.

Vejret er da endnu gunstig for alt Ar
bejde, i disse Dage er det nu saa mildt, saa 
man knapt kan have i Kakkelovnen, det er 
et underlig Vejr, er det liges aa tørt dernede, 
vi har endnu ingen videre Regn faaet, saa 
vi kan vist kun pløje i Sandmarkerne, i dag 
bliver vi først færdig med Roerne, vi har 
havt travlt med, at levere nogle Kartofler.

Det værste for Dig bliver nok Regn
skabet, men jeg haaber, naar Du faar lidt 
Øvelse, gaar det nok.

Du maa da sørge for, at Du faar din 
Nattesøvn og ikke sidder hver Aften til k. 
12. Hvor lang Arbejdstid har I? og hvor 
mange Daglejere foruden de 11 Elever? 
Ja det maa ikke være let med det frem
mede Sprog, hvor mange Udlændinge har 
I da? Hvordan er Forholdene med Lys og 
Brændsel, har I elektrisk? Det er ingen lille 
Husholdning, naar der er saa mange Folk, 
er Fruen huslig? Og hvor mange Piger er 
der, og er der Husjomfru? Naa og Du synes 
Kosten er god? Er Forpagteren egentlig 
uddannet ved Landvæsenet (det praktiske), 
eller kun Theori. Hvordan er Egnen, grim 
eller smuk? Det er morsomt, at Forpagteren 
har Jagten, er han selv Jæger? Hvor stor 
er Haven og Skoven? Godt der er noget af 
de Dele, ellers er der saa øde. Er der gode 
Kreaturer og hvordan er det med Mund og 
Klovsyge dernede? Her rykker den os sta
dig nærmere, den lille Gaard lige udenfor 
Skovfogeden har det, og Hans Peter, saa 
hvis vi gaar fri, er det rigtignok et Mirakel. 
Det er da godt at Du har en flink 1ste Elev, 
han kan da støtte Dig meget; hvad laver 
Forpagteren, gaar han og ser efter?

Hvordan gaar Aftenerne for Dig, sidder 
Du på dit Værelse, eller sammen med Fami
lien? Er der hyggelig Lejlighed? Ja nu har

Du vist nok af alle mine Spørgsmaal, men 
jeg vil saa gjerne vide saa meget om dig, 
som mulig, saa kan jeg bedre tænke mig 
hvordan dit Liv er.

Brev fra moderen 
17. november 1920:
- Det er dejligt hver Tirsdag, at faa Brev 
fra Dig. Tak for det min Dreng, det har Du 
altid været trofast til, at skrive og Tak, fordi 
Du besvarede alle mine Spørgsmaal, og for 
Billedet, der ser jo rigtig pænt ud, og det er 
rart, der er nogle store Træer, det er altid 
hyggelig, hvorhen vender dine Vinduer har 
Du sol? Det er jo et dejligt stort Værelse, 
er der ogsaa nogle Møbler? Det er nogle 
morsomme smaa Vinduer i Elevværelserne, 
er der virkelig et Værelse for hvert, saa maa 
de være meget smaa.

Tænk, at Forpagteren ikke er mere end to 
A ar ældre, end Du, jeg troede han var circa 
28, Fader var ogsaa kun 23-24 , da han 
kom her, men da var han jo kun Forvalter. 
Det er mærkelig han ikke gaar mere med, 
hvad bestiller han saa? Tager han sig af 
Kostalden? Er det hans Kone, som staar 
yderst paa Billedet, hun ser ud til at være 
blond, er det Forpagteren medKaskjetten? 
Der staar to pænere Piger i hvide Kjoler, er 
det hans Søstre? Ja det er vel ganske livlig, 
at være hos unge Folk, men det glædede 
nu Fader meget, at Du kunde lettere være 
Forvalter herhjemme, en gang mente Du at 
det var for stor en plads. Naa jeg haaber 
vi maa opleve en Gang, at faa dig hjem. 
Ja det er da kjedelig I maa tærske i dette 
gode Pløjevejr, nu er her da kommet Regn, 
saa det kan lade sig gjøre, I har vel ikke 
saa meget Mandskab, at der kan holdes et 
Par Plove i Gang alligevel; tærskes der 
ved Damp? Det er jo kjedelig der ikke er 
elektrisk Lys. Ja herhjemme er der ikke sket 
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noget videre, vi har da ikke faaet Mund og 
Klovsyge endnu.

- Her slutter brevene, men om Axels videre 
skæbne kan fortælles, at han efter et par år 
som forvalter på Tågerupgård i 1922 vendte 
hjem som forvalter på Constantinsborg.

I 1928 bliver han gift med Ele Hvalsøe, 
og i 1934 overtager han driften af ejendom
men, da faderen, Alfred, ikke er rigtig rask. 
Landbrugskrisen i 1930’eme har forværret 
hans tendens til maniodepressivitet. Axel 
overtager skødet på godset i 1938.

Ejere af Constantinsborg i nyere tid:
1832-1867 Peder Jacob Møller
1867-1885 Hendrik Pontoppidan
1885-1938 Alfred Pontoppidan
1938-1969 Axel Pontoppidan
1969-1999 Jørgen A. Pontoppidan
1999-2000 Troels Holch Poulsen*
2000- Anders Holch Poulsen*

* Bestseller
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Guldsmed Creutzberg i Mejlgade 
1784-1826

Af Henning Nicolaisen

Peppen Jcunilic
Crcußbcrg

Familievåbnet fra Tyskland 1690
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Domkirken i Haderslev (Vor Frue) var den 
24. oktober 1754 rammen om en lille 

drengs dåb. Forældrene var af sachsisk 
herkomst og hed Borchard Albrecht og 
Elisabeth Kreützborg.

Fra kirkebogen 1754 
i Haderslev (Vor Frue).

Deres søn fik 
navnet Fri- 
derich Janus 
Borchard 
Albrecht og 
havde blandt 
fadderne både 
en kaptajn og 
en løjtnant.

Efter dren
gens konfirma
tion omkring 
1768 kan han 

være kommet i lære som guldsmed hos én 
af Haderslevs kendte guldsmede på den tid. 
Claus Otzen, der kom fra Tønder, er én af 
mulighederne.

En anden kunne være Jens Jensen Due, 
der netop fik borgerskab i 1768. Det kan vi 
kun gisne om.

Vi kender ikke hans færden de næste år, 
men efter de obligatoriske syv års lære
tid, er han nok ”gået på valsen” nogle år i 
Tyskland, som det var skik og brug. Efter 
ca. fem år som svend når vi frem til året 
1784, hvor han den 10. maj fik borgerskab 
i Århus.

Friederich Creutzberg var dog allerede 
i byen i 1782 og er formentlig startet op 
et årstid før han fik borgerskab. Han blev 
nemlig gift første gang med en guldsmede
datter Mette Kirstine Schütz 6. nov. 1782. 
De fik en datter 8. okt. 1783 ved navn Be- 
reth Sophia (Birgitte Sophie).

Fadderen Rudolph Schytz var bror til 
Mette Kirstine, og de var børn af guldsmed 
Johan Albertus Schiøtz, der også var fra 
Haderslev. Han nåede kun at være mester 

i fem måneder, da han døde i 1760. Enken 
sad herefter alene tilbage med Mette Kirsti
ne på to år og lille Rudolph på kun tre uger. 
På grund af de familiemæssige forhold var 
det derfor helt naturligt, at Rudolph blev

valgt som fadder, og i guldsmedekredse var 
det almindeligt, at man bistod ved de kir
kelige handlinger, der vedrørte fagets folk. 
Desværre døde Mette Kirstine allerede som 
23-årig den 26. jan. 1784. En mislykket bar
nefødsel kan have været årsagen?
Normalt falder giftermål og borgerskab 
sammen, men her er det anderledes. Der 
skulle gå over to år, før Creutzberg igen 
fandt sig en livsledsager. Også denne gang 
blev det en Århuspige, som hed Mette 
Kathrine Nørgaard. Hendes far Poul H. 
Nørgaard var ”cautionist” ved trolovelsen 
30. april 1786, og de blev ”copulerede” 21. 
juni.

Mandagen den 10. Maj 1784, hvor Creutzberg 
vinder borgerskab som guldsmed i Århus som nr.
1. den dag!

Det nygifte par fik bolig i Medelgade 
138 (nuværende Mejlgade 31), men flyttede 
senere til no. 111 (nuværende Mejlgade 75). 
Begge huse var på fem fag og i én etage og 
muret med bindingsværk til gaden. No. 75 
havde tre fag halvtag og var med gårds
rum og haveplads og en fælles brønd med 
naboen.

Ved folketællingen i 1801 bestod famili
en udover Friderich (46) og Mette Kathrine 
(36) af børnene Mette Kirstine (11), Else
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Marie (7) og Johan Albert (5). Derudover 
var der en læredreng Vilhelm Bøtger (18) 
og guldsmedens svigerfar Poul Nørgaard 
(71).

Læredrengen Wilhelm blev udlært og 
arbejdede i 1804 som svend i Horsens, hvor 
han fik borgerskab i 1812. Han flyttede 
tilbage til Århus i 1830 og fik borgerskab i 
1831. (Han døde 1835).

11811 havde Creutzberg en svend, der 
hed Johan Andreas Blanch. Han etablerede 
sig som mester omkring 1817 i Århus - 
først i Mejlgade og senere i Graven.

Udover Birgitte Sofie (fra første ægte
skab) fik Friederich Creutzberg følgende 
børn:

- Mette Kirstine *18. marts 1789
- Else Marie *16. august 1792
- Johan Albert *6. feb. 1796
- Hans *født 28. april 1801
- Wilhelm Borchart * 17. august 1804
- Poul August *28. august 1807

Andre familiemedlemmer
Der var flere medlemmer af familien 
Creutzberg i Mariager. Formentlig var 
det Friederichs bror ved navn Ernst Elias 
Borchard Creutzberg, der i 1801 var ”huus- 
bonde og skoemager” (ca. 1753-1821).

Han fik fem børn i Mariager. En ”Kreys- 
bergs Enke” døde i 1799 i Mariager, men 
om hun var brødrenes mor vides ikke med 
bestemthed, da hun ikke nævnes ved navn. 
Hun blev 83 år, så alderen passer.

I 1789 og 1791 kom der et par løjt
nanter til Århus. De hed Johan Adam og 
Johan Bernard Creutzberg. Begge angav at 

komme fra Sachsen/Weimar området og var 
i den danske hærs tjeneste.

I øvrigt er en guldsmedesvend Jens 
Kreutzberg far til guldsmed Andreas 
Creutzberg, som blev født i København ca. 
1792. Han fik borgerskab som frimester 
1821 og flyttede til Åkirkeby. Om denne 
familie har relationer til Friederich Janus 
vides ikke.

Wilhelm blev guldsmed
Sønnen Wilhelm Borchart Creutzberg blev 
efter læretid og svendeår guldsmed i Ran
ders. Han fik borgerskab 18.9.1833 og blev 
gift med Henriette Sørensen (født 1807) 
20.9.1833. Efter hans død i 1848 fortsatte 
enken forretningen, hun døde 1868. (Han 
havde i 1845 en læredreng, Niels Chr. Carl 
Ussing, som senere blev mester i Kolding/ 
Ribe). De fik to sønner, nemlig:

Thomas Frederik *25. april 1835 
(I 1880 var han grosserer i Kbh.) 
Carl Wilhelm *1. april 1836

Middelgades Port
Mejlgade kendes helt tilbage i 1400-tallet. I 
det meste af 1800-tallet hed gaden Mid
delgade, men ændredes i sidste fjerdedel 
af århundredet først til Meilgade og senere 
Mejlgade.

Fra 1660 betaltes der såkaldt ”konsump
tionsafgift” ved indførelse af varer til byen. 
Hele Århus blev omgivet af gærder og 
plankeværker, for at der ikke skulle smugles 
varer ind i byen. Trafikken til og fra byen 
blev henledt til byportene. Mejlgade (og an
dre portgader) havde derfor den fordel frem 
for andre gader, at al trafik blev tvunget til 
at passere igennem. Derfor blev Mejlgade 
en eftertragtet gade for større og mindre er
hvervsdrivende. Den yderste ende af gaden 
bestod da også af store købmandsgårde med 
plads til at opstalde heste og parkere vogne.
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Der var naturligvis også udskænkning m.v. 
Omkring byporten har der været et leben fra 
morgen til aften af handlende, der kom fra 
oplandet. Efterhånden blev byportene flyttet 
længere ud, og den sidste byport i Mejlgade 
blev opført i 1828 og placeret, hvor Mols
gade munder ud i Mejlgade.

Med de høje etageejendomme virker 
denne ende af Mejlgade i dag mørk og trist, 
men der har formentlig været meget mere 
luft omkring husene i Creutzbergs tid.

Mejlgade var jo byens hovedstrøg før 
”Strøget” kom til, og som sådan var der 
masser af små og store butikker i gaden. 
I Mejlgades store baggårde var der også 
plads til, at nogle håndværkere kunne virke.

Kun ganske fa købmandsgårde er be
varet, men hvor nr. 70-72-74 ligger i dag, 
lå der indtil 1915 en stor købmandsgård 
- kaldet Frands Hansens Gård. Den er nu 
genopført i Den Gamle By, hvor den huser 
urmagerens butik mm. I 1840 lå der 16 køb
mandsgårde i gaden.

Udenfor Middelgades Port, som den hed, 
var der ingen særlig bebyggelse. Under

Frands Hansens Gård i Mejlgade ca. 1890.

Mejlgade 31.

krigen med England 1807-14 blev der dog 
anlagt et kanonbatteri, som supplerede et 
batteri uden for Mindeport (ved Minde
gade).

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, hvor 
mange soldater der optræder i kirkebogen 
omkring år 1800.

De bliver gift og får 
børn - ægte og uægte 
- og en del dør også, så 
uniformerne har været en 
naturlig del af gadebil
ledet. Udover gadebetjen
tene var det også betjente, 
der opkrævede afgifter 
ved byportene.

I gaderne var der et 
mylder af folk og fæ. 
Køeme blev drevet ud 
til græsning, og heste 
travede gennem gaden. 
Deres efterladenskaber 
huskede man sjældent 
at fa fjernet, og der var 
ingen renovation som i
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Mejlgade 75 (med kvisten).

dag! Affald og natpottens indhold røg ud 
på gaden, og folk forrettede deres nødtørft i 
portene. Der var heller ingen kloakering på 
den tid, så stanken har været slem. Det var 

pålagt hver husejer at sørge for renlighol- 
delse af gade og fortov udenfor huset, men 
mange fik det ikke gjort.

Huset i Mejlgade 31. hvor Creutzberg 
boede, eksisterer stadigvæk, om end det 
er ombygget og forhøjet i 1850’eme. Det 
ligger ved siden af Århus’ ældste værtshus, 
”Skt. Oluf’, og Århus’ ældste hus, Mejlgade 
25.

Det lille hus i Mejlgade 75 blev udnyt
tet godt! Der var ikke megen plads til hele 
familien og en læredreng. I dag er huset 
ombygget flere gange og har faet en etage 
bygget på i 1857. Huset er et af de fire 
gamle huse fra 1700-årene, klemt inde mel
lem Kaløgade og Rådmand Liisbergsgade.
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Mestermærker 1784-1826.
Loven foreskrev, at man skulle skifte stempel 
hvert år. De fleste guldsmede overholdt ikke 
reglerne, men Creutzberg forsøgte dog. Og som 
man kan se, havde han mange stempler (flere er 
senere dukket op). Creutzberg virkede i øvrigt 
så længe, at han oplevede flere stilarter (Louis 
XVI og empire), og han formåede at beherske 
det hele.

(Simon Assendrup var skipper i byen og 
sejlede i sin galease det meste af året.)

Episoden kunne antyde, at guldsmeden 
havde en del temperament, men han var 
også en gudfrygtig person, der ved svigerfa
derens død i 1801 i dødsannoncen skriver:

At det har behaget Gud den 9. feb. At 
bortkalde min svigerfar Poul Hansen Nør
gaard i sin alders 72. aar bekjendtgøres for 
fraværende slægt og venner af 
F. Creutzberg.

Poul Hansen Nørgaard var i øvrigt ”ben
drejer” af profession og har måske hjulpet 
svigersønnen med reservedele til sølvtøjet 
(håndtag, knopper til puncheskeer mv.)

Som guldsmed var Creutzberg ret pro
duktiv i de ca. 38 år, han var virksom. Der 
kendes fine, kraftige genstande, men også 
ting, der er mere tynde i godset. Det har 
formentlig været afhængigt af kundernes 
økonomiske formåen. Efter 1700-tallets 
blomstrende erhvervsliv kom der fra om
kring år 1800 strengere tider med Napo
leonskrigene og statsbankerotten i 1813. 
Når man tager de små kår og strenge tider i 
betragtning, må man sige, at han var en ret 
dygtig guldsmed.

I 1825 døde hans elskede kone, og han 
indrykkede igen annonce i Stiftstidende den 
25.11.:

Også mig gamle mand, der nu i 3 år har 
været sengeliggende og bedt til Gud om at 
tage mig til sig, ramte skiebnens hårde slag 
den 22. nov., da mit livs trofaste ledsagerin
de Mette Cathrine Nørregaard, der i 39 aar 
havde deelt Sorger og Glæder med mig, ved 
en pludselig død berøvedes mig og vores 
Børn i hendes 60 de Aar. At jeg snart igjen 
skal samles med hende i Himlens evige 
lyksalighed, er nu det Håb, der lindrer mine 
Lidelser og trøster mig i min dybe Sorg.

Aarhus d. 24. nov. 1825.
Friedrich Creutzberg

Han døde selv den 15. juli 1826 efter at 
have været vedvarende syg og sengelig
gende I “halvfjerde” år. (3V2 år)

Der annonceredes den 10. nov. At: ”Uaf
hentede, reparerede Ting kan afhentes hos 
Wilhelm Creutzberg i Skolegaden No. 27”.
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Dilettant
- en folkelig Tradition
Af Viggo Lovdal

Tankerne gik tilbage til barndoms- og sko
leårene i Them, da denne artikels forfatter 
besøgte et egnsarkiv, der var i gang med at 
ordne indsamlede oplysninger om dilettant
forestillinger

For nogle år siden besøgte jeg et egns
arkiv. For at kunne afslutte en arti

keljeg var i gang med, ønskede jeg nogle 
oplysninger, som jeg vidste, egnsarkivet 
kunne besvare. Medens lederen af arkivet 
fandt de ønskede ting frem, benyttede jeg 
lejligheden til at sludre med det øvrige 
”personale”, hvis man kan sige sådan om 
folk, der af lyst og vederlagsfrit er i fuld 
gang med at rubricere og arkivere.

Man var i gang med dilettantkomedier 
på egnsarkivet. Ikke bogstaveligt, forstås, 
men med at indsamle oplysninger om denne 
form for folkelig underholdning, der blom
strede for år tilbage. Der blev klippet ud og 
klæbet op, sikkert til stor glæde for kom
mende generationer, der så til den tid kan 
læse om dengang, der var aktiviteter i gang 
på egnen i form af dilettantforestillinger. 
Spændende var det at kigge med over skul
deren på damen, der var i gang med saks og 
limstift. Arkivet havde lige modtaget noget 
materiale om emnet, forklarede hun. Det 
var grunden til den megen aktivitet.

Tankerne gik tilbage til barndoms- og 
skoleårene i Them, hvor lokale idræts- og 
ungdomsforeninger hver vinter arbejdede 
med amatørkomedie - eller ”dilettant”, som 
vi sagde. Min onkel, der vist var det, vi i 
vor tid ville betegne som en sprogrøgter, 
forklarede mig nu: ”dilettant er ikke noget, 
man spiller, men noget man er”. Korrekt, 
kan læserne konstatere ved at læse sidste 
afsnit af denne artikel.

I forsamlingshuset
For hele sognet må det have været en 
udsøgt fornøjelse at arbejde med skuespil
kunst på amatørplan. Ugeavisen bragte sidst 
på vinteren altid en del annoncer, der op
lyste om afholdelse af ”dilettant” i sognets 
forsamlingshuse. Jeg kom til at tænke på 
disse bekendtgørelser, da jeg så damen på 
egnsarkivet i færd med at opklæbe en sådan 
gammel annonce, der bekendtgjorde, at der 
var ”dilettant” i forsamlingshuset.

Der blev naturligvis arrangeret meget 
andet end ”dilettant” i forsamlingshusene. 
Jeg kan således nævne husflidsforeningen, 
der hvert år i marts arrangerede udstilling 
en søndag eftermiddag i Gjessø Forsam
lingshus. Her blev udstillet, hvad flittige 
husflidsinteresserede havde arbejdet med i 
vinterens løb. Min bror deltog hver vinter
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i en årrække. Bl.a. lavede han en flot have
bænk, der står i vores have hver sommer 
endnu, ca. 60 år efter fremstillingen. Da 
min bror døde for nogle år siden, arvede jeg 
bænken.

Gjessø Forsamlingshus, beliggende fa 
kilometer fra mit barndomshjem, er landets 
ældste forsamlingshus, opført i 1874 og 
stadig i brug. Opført af marksten med rund
buede ”staldvinduer” i støbejern og med en 
lille våbenhuslignende entrefløj.

Næsten alle var med
Det var som nævnt sidst på vinteren, der var 
premiere på dilettantforestillinger. For
klaringen skal vel søges i, at det meste af 
vinteren gik med at indøve stykket, der så 
skulle opføres inden forårstravlheden satte 
ind og dermed satte en naturlig stopper for 
vinteraktiviteter i den store stil. I skolen 
fulgte vi med interesse årets forestilling. 
Mange af mine skolekammeraters foræl
dre var medaktører, så forestillingen var 
selvsagt samtaleemne i frikvartererne. Især 
husker jeg vinteren, hvor Jeppe Aakjærs 
”Livet på Hegnsgården” skulle opføres. 
Forestillingen havde vores særlige interes
se, fordi en af vore skolekammerater havde 
rollen som den lille hjorddreng, der også 
havde et solistindslag i forestillingen. Han 
skulle synge ”Kom mi' bitte kipkalv”. Vo
res lærer, der nok ikke var helt tryg ved si
tuationen og måske frygtede nerver hos den 
unge solist, ledsagede sangen på violin i 
kulissen. Succesen var hjemme. I frikvarte
ret dagen efter var vi i hvert fald enige om, 
at vores kammerat havde skilt sig smukt fra 
den i vore øjne så krævende opgave.

Lokale emner
Det var repertoire af lettere indhold, der 
stod på plakaten. Det var ikke de store 
udfordringer, man blev konfronteret med

Denne artikels forfatters far spillede til bal i sine 
unge dage, men valgte orgelet i 1922, da Them 
kirke fik sit første orgel. Søren Frederiksen Lov
dal, kirkens organist i 43 år, ses her ved orgelet i 
Them kirke ved en kirkekoncert ca. 1962.

Foto: Nielse Jensen, Galten. 
Udlånt af Egnsarkivet i Galten.

på forsamlingshusenes scener. Tidens mere 
spændende strømninger uden for det lokale 
landsbyliv blev ikke rigtigt lukket indenfor. 
Dog husker jeg, at de lokale dilettanter i 
Them lige efter krigen tog et aktuelt stykke 
op. Stykkets titel har jeg glemt, men jeg 
kan endnu se for mig de frihedskæmpere, 
der faldt under en sabotagehandling. Som 
ti-tolvårig havde man vel ikke meget begreb 
om stykkets alvorlige handling og bag
grund, men jeg kan da huske, at selv uden 
for sognets grænser gik der ry af det kræ
vende stykke, man havde haft mod til at gå i 
gang med i Them. Også Hostrups ”Gjenbo
erne” gik over scenen. Egentlig også en stor 
mundfuld for amatører at gå i gang med. Vi
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børn fik fornøjelsen forud for generalprøven 
at se sminkøren i gang med sit arbejde, der 
pludseligt forvandlede vores kendte barber 
til løjtnant von Buddinge. Efter forestillin
gen priste jeg de udøvendes kunnen over for 
mine forældre, men jeg havde dog ligesom 
på fornemmelsen, at visen ”1 denne vinter 
har vi haft” blev sunget en anelse urent. 
Denne bemærkning morede de sig over. Det 
forstod jeg naturligvis ikke - indtil min mor 
forklarede mig, at sådan skulle sangen lyde.

Enetimer med far på orgel
Min storesøster var en vinter blandt de 
medvirkende i Asklev og blev efter sigende 
anset for at være en ret dygtig amatør
skuespiller. Om jeg husker ret, havde hun 
titelrollen i et stykke, der hed ”Spå-Birthes 
Tøs”. Hun havde også et musikalsk indslag 
i stykket. Melodien var ukendt for hende. 
Her måtte min far, der i sine unge år havde 
spillet til bal og også utallige gange spillet 
til dilettantforestillinger, træde hjælpende 

til. Han var nu organist, så foruden øvning 
på de faste øveaftener i aktørernes hjem 
eller i forsamlingshuset havde min søster nu 
også enetimer med min far ved stueorglet 
derhjemme.

Planlægning
Nogen kommunikation må der have været 
ved tilrettelæggelsen af vinterens forestil
linger de forskellige bestyrelser imellem. 
Jeg kan ikke huske tilfælde, hvor der var 
opførelser samme aften i sognets forskellige 
forsamlingshuse. Man må åbenbart været 
gået sammen og have planlagt sæsonen, før 
datoen for premieren de forskellige steder 
blev bekendtgjort. En annonce i ugeavisen 
vakte en del morskab i sognet. En forening 
havde allerede før premieren planlagt en 
forestilling, hvor man spillede ”på opfor
dring”. Hvem der havde opfordret til en 
ekstraopførelse, stod ikke klart, men man 
må jo have været overbevist om, at årets 
forestilling blev en så stor succes, at det

Galten Amatørteater: Tordenvejr 1948. Foto: Niels Jensen, Galten.
Udlånt af Egnsarkivet i Galten.
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gjaldt om at være tidligt ude med at arran
gere en ekstraforestilling.

Stor lokal interesse
Hvad kan årsagen være til den store 

interesse, der var at finde hos den lokale be
folkning for disse arrangementer, der så ofte 
blev den store succes for aktørerne? Det 
er der nok flere forklaringer på. Den årlige 
forestilling var blevet en tradition, som den 
lokale befolkning gerne så videreført. Man 
har måske følt en forpligtelse til at møde op 
for på den måde at støtte det store arbejde, 
der var gået forud. Interessen for ”dilettant” 
har nok også været parret med nogen nys
gerrighed. Hvordan klarede han eller hun 
nu denne rolle? Hvem er med i år? Hvem 
har elskerrollen i stykket? Spørgsmålene 
kunne være mangeartede. Især den kends
gerning, at aktørerne var lokale og kendte i 
området, er nok en af de væsentlige årsager 
til, at arrangementet som regel kunne samle 
fuldt hus. Jeg begrunder denne opfattelse 
med, at jeg som soldat i Sønderborg blev 
inviteret til at overvære en dilettantfore
stilling ude på landet. Det var i den lille 
by Lysabild, man havde været så venlige 
gennem velfærdsofficeren at invitere et 
antal korporalelever fra garnisonen. Mine 
kammerater og jeg glædede os til aftenen, 
der var en kærkommen afveksling fra livet 
på kasernen eller på soldaterhjemmet.
Aftenen blev en skuffelse, For det første 
kneb det at forstå den sønderjyske dialekt, 
når teksten blev foredraget på scenen, for 
det andet kendte vi af gode grunde ingen af 

aktørerne. Den lokale befolkning morede 
sig fortræffeligt, medens vi kedede os bravt 
og glædede os svært til det efterfølgende 
sønderjyske kaffebord. Vi var vist ”frem
medgjorte”, hvis man kan bruge dette 
udtryk i den forbindelse.

Folkelige aktiviteter 
Forsamlingshusene i Danmark har en 
stærk tradition bag sig. Her har Grundt
vigs levende ord lydt, her har den danske 
sang gennem tiderne haft gode kår, her har 
folkelige aktiviteter været i højsædet. I dag 
har forsamlingshusene vel faet en renæs
sance, måske i skarp konkurrence med 
sognegårde, medborgerhuse o.l. Her trives 
det alt sammen. Sogne- og højskoleaftener, 
udstillinger og så sandelig da også amatør
komedier.

Ikke mangel på fordybelse 
Ordet dilettant er italiensk og betyder en, 
der sysler med kunst eller videnskab for sin 
fornøjelses skyld, ofte uden de fornødne 
forudsætninger eller tilstrækkelig fordy
belse i opgaven, fik jeg oplyst ved at slå op 
i mit leksikon. Tidligere tiders dilettanter, 
som jeg lærte dem at kende, passer egentlig 
udmærket på første del af de oplysninger, 
der var at hente i leksikonet. De syslede 
med kunst for deres fornøjelses skyld, 
måske da undertiden også uden de fornødne 
forudsætninger. De sidste oplysninger pas
ser ikke rigtig på dem, jeg har set optræde 
på de skrå brædder på amatørsceneme. 
Man får ikke indtryk af at der var tale om 
mangel på fordybelse i opgaven.
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Det sidste Hvilested
Bykirkegårdene i Horsens fortæller historie

Af Anne-Mette Knudsen

Nogle mennesker finder det lidt besyn
derligt, hvis man fortæller, at man 

holder af at gå tur på kirkegårde. Men for 
det første er de danske kirkegårde med 
deres små havelignende gravsteder udtryk 
for en særlig kirkegårdskultur, som faktisk 
er af relativ ny dato. Traditionen med at 
beplante gravstederne og indrette små haver 
på dem stammer således fra perioden 1880- 
1920. For det andet kan man finde mange 
spor efter de personer, der i tidens løb har 
præget byernes eller områdets historie. Det 
gælder især de gamle kirkegårde, hvor der 
ofte findes meget imponerende gravmæler 
med mange biografiske oplysninger om de 
døde.

I Horsens er der tre store bykirkegårde: 
Nordre Kirkegård, Østre Kirkegård og 
Vestre Kirkegård. Hver kirkegård har deres 
særpræg og historie at fortælle, ligesom 
de var og er udtryk for tidens begravelses
skikke.

Gamle gravpladser og kirkegårde 
i Horsens
Arkæologiske udgravninger har påvist 
spor af gravpladser, der kan dateres til

900-tallet og dermed til vikingetiden. På 
dette tidspunkt har der dog ikke været tale 
om en egentlig bydannelse, som nok først 
er opstået i løbet af 1100-tallet. Men fra 
dette tidspunkt kan man finde spor af både 
kirkens og kongemagtens tilstedeværelse i 
Horsens.

Der er også fundet grave under det 
gamle rådhus på Søndergade, og disse kan 
formentlig dateres til 1200-tallet. Måske 
vidner gravene om en tidligere kirkegård i 
tilknytning til Vor Frelsers Kirke (tidl. Set 
Ibs Kapel eller Kirke), eller måske har der 
ligget en anden institution, der har haft be
gravelsesret på stedet. Det kan fx være det 
nu forsvundne ”Helligåndshus” fra middel
alderen. Det er dog først nævnt i 1509.

Også Set. Jørgens Gård, det senere Hor
sens Hospital, der formentlig blev opført på 
fundamenterne fra Set. Jørgens Gård i 1560, 
har nok haft en begravelsesfunktion.

Påbegyndelsen af opførelsen af Vor Frel
sers Kirke ca. 1225 har også haft betydning 
for begravelsesforholdene omkring kirken. 
Dog findes der kun få fund af grave i om
rådet, så Vor Frelsers Kirke har formentlig 
haft en underordnet status som kapel i for-
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hold til Horsens Klosterkirke, der fungerede 
som sognekirke indtil 1794. Men ifølge en 
mindetavle, ophængt i Vor Frelsers Kirke, 
har der ligget en kirkegård, der blev kaldt 
for ”Jomfru Mariæ Kirkegaard”, som blev 
nedlagt i 1575. At dømme efter de fa grave, 
der er fundet på stedet, har kirkegården ikke 
været brugt ret meget.

I 1794 skiftede kirken på Torvet navn 
fra Set. Ibs Kirke til det nuværende Vor 
Frelsers Kirke. Fra dette tidspunkt og frem 
til 1894 fungerede Vor Frelsers Kirke som 
sognekirke, men dette medførte ikke flere 
begravelser i området omkring kirken. 
Dog blev flere velhavende borgere fortsat 
begravet inde i kirken, selv om det var 
blevet forbudt i 1805. Men indtil de sidste 
personer, som havde købt sig til retten til en 
begravelse inde i kirken, var døde, fandtes 
denne skik side om side med kirkegårdsbe
gravelser.

I modsætning til Vor Frelsers Kirke har 
der eksisteret en kirkegård ved Horsens 
Klosterkirke i hvert fald siden 1432, hvor 
Gråbrødre Klosterkirkegård nævnes. Den 
har ligget på klosterets grund. Senere i 1571 
tages ”Klosterets abi Idgård” i brug som 
kirkegård, så kirkegården ved Horsens Klo
sterkirke var formentlig i brug fra begyndel
sen af 1400-tallet til 1896, hvor den sidste 
begravelse blev foretaget.

I 1794 lå klosterkirken endnu ret afsi
des, idet bygrænsen endnu ikke var blevet 
udvidet hertil, og det er formentlig derfor, 
at klosterkirkens kirkegård fungerede helt 
frem til slutningen af 1800-tallet. Men al
lerede i 1835 tages Assistens Kirkegård, i 
dag Nordre Kirkegård, i brug, hvilket må 
ses som et tegn på, at der har været brug for 
mere plads i takt med det stigende indbyg
gertal i Horsens. Også den nye lov fra 1805, 
som forbød begravelser inde i kirkerne, 
skabte et behov for større kirkegårde, fordi 

alle nu skulle begraves udenfor på kirkegår
dene.

Forbud mod kirkebegravelser 
Forordningen fra 1805 udstedte forbud mod 
kirkebegravelser. Det betød, at mange af 
de velstillede og fornemme i stedet lod sig 
begrave i mausolæer, der blev opført på 
selve kirkegårdene. Når begravelser under 
kirkernes gulve ophørte, skyldtes det ny 
viden om hygiejne og sundhedsskadelige 
forhold. Det er vel heller ikke svært at 
forestille sig den ubehagelige lugt aflig i 
forrådnelse, der må have bredt sig i kirkerne 
ved kirkebegravelser.

Forordningen nævner således direkte, 
at netop forrådnelse og den deraf følgende 
sundhedsfare var årsagen til, at begravelser 
inde i kirkerne blev forbudt:

Da Kongen ikke finder det sømmeligt, at 
Bygninger, indviede til det Høieste Væsens 
Dyrkelse, tillige benyttes som Giemmeste- 
der for Legemer, der overgives til For- 
raadnelse, og da den fra mindre oplyste 
Tider nedarvede Skik, at begrave de Døde 
i Kirkerne, ofte har haft farlige Tilfælde, 
endog Helbreds Tab for de

Efterlevende, til Følge; saa opfordres 
Han til at foreskrive saadanne Regler i 
Henseende til Brugen af de i Kirkerne al
lerede værende Begravelsessteder, at disse 
giøres us kåde l ige...

Kilde:
Forordning af 22. Februar 1805 for Dan
mark og Norge, som forbyder nye Gravste
ders Indretning i Kirkerne og foreskriver 
de Vilkaar, under hvilke de nuværende 
Eiendomsbegravelser maae afbenyttes.

Dog var der en stærk modstand mod, at 
fornemme begravelser ikke længere måtte 
finde sted i kirkerne, men ved tvang skulle

102 ØSTJYSK HJEMSTAVN



foregå udenfor. En af begrundelserne kan 
henføres til de tilstande, som kirkegårdene 
befandt sig i i tiden efter reformationen: 
Svin, kvæg og hunde huserede på kirke
gårdene, og nogle af dem åd af ligene. Og 
denne form for udendørs begravelser var 
tidligere kun beregnet for de fattige. Nu 
derimod skete der en ligestilling med hen
syn til begravelserne og dermed døden.

Forordningen fra 1805 gav dog stadig 
mulighed for, at de, der før lovens ikrafttræ
den havde betalt for et gravsted inde i kir
ken, kunne beholde det gravsted, de havde 
betalt for, hvis kirkernes personale ikke 
kunne forhandle en aftale på plads med de 
pågældende om begravelse på kirkegården. 
Dog skulle liget først balsameres under til
syn af en læge. Hvis ikke det var tilfældet, 
var kravet, at et lig første måtte begraves 
inde i kirken to år fra dødsdagen. Indtil da 
måtte liget opbevares et andet sted.

Andre fornemme kirkegængere, der 
tænkte over, hvordan de ville begraves 
havde dog et noget andet syn på døden og 
de nye udendørsbegravelser. De mente, 
at når de var døde, var de lige så lige med 
de fattige som omvendt, og derfor ville de 
gerne begraves i fri luft ligesom de fattige.

I årenes løb er mange kirkegulve brudt 
op, og man har fjernet kister og knogler. 
Derfor er der kun få spor tilbage af traditio
nen med at lade sig begrave inde i kirkerne 
under gulvene. Dog kan man stadig se 
sarkofager over kongelige og andre adelige 
personer rundt om i de større kirker i Dan
mark.

Vedtægter for Horsens Kirkegårde: 
Om begravelser
På kirkegårdene i Horsens fandtes 3 klas
ser, som var en hierarkisk inddeling af de 
døde og deres familie og pårørende. Om 
man hørte til 1.2. eller 3. klasse var således 

afhængig af, om man havde råd til at betale 
for det bedste.

I de gamle vedtægter for Horsens Byes 
Kirkegårde fra 1835 står anført om begra
velse af 1. klasse:

£ 13. For et enkelt Gravsted i 1ste Klasses 
Jord, erlægges til Kirken 2 Rbd Sølv...

For begravelse i 2. klasse står noget tilsva
rende:

£ 17. For et enkelt Gravsted i Jord af 
2den Klasse erlægges til Kirken 1 Rbd. 
Sølv...

Om den sidste og 3. klasses jord til begra
velse står der:

£ 20.1 Jord af 3die Klasse ere Gravste
derne aldeles frie og betales intet derfor 
til Kirken. Heer begraves de Fattige, som 
dertil af Magistraten anvises. Det er den 
Afdødes Slægtningen tilladt at omfatte 
Gravstedet med Grønsvær, og beplante det 
til med Buske og Blomster, men Omfatning 
med raae Kampesten eller Broelægning 
taales ligesaalidet her, som paa nogen 
anden Deel af Kirkegaarden.

Som man kan tænke sig, fandtes de fattiges 
grave ofte de mindst attraktive steder.

De sociale skel ses også i de nærmest 
monumentale mindesmærker og gravsten, 
der ses på gravsteder, som var blevet betalt 
af velhavende borgere. I modsætning hertil 
var de fattiges gravsteder ofte uden gravsten 
eller med trækors.

I dag findes ikke den slags sociale skel 
for rige og fattige borgere, der bliver 
begravet på de tre store bykirkegårde i Hor
sens: Nordre Kirkegård, Østre Kirkegård 
og Vestre Kirkegård. Både fordi der ikke 
længere er den samme store sociale forskel 
på mennesker som tidligere, men også fordi
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vedtægterne for byens kirkegårde ikke som 
i de gamle vedtægter giver mulighed for at 
erhverve sig gravsteder på særligt udvalgte 
og eftertragtede steder.

Ifølge Vedtægt for Horsens Kirkegårde 
1998 fastsættes betalingen for et gravsted 
efter, hvor lang fredningstiden er for et 
gravsted, og om der er tale om et anonymt 
gravsted. Det mest almindelige er en fred
ningstid på 10-20 år, men denne kan forlæn
ges i op til 40 år. Dette er således tilfældet, 
hvis en kiste er af et vanskeligt nedbrydeligt 
materiale:

£ 3, stk. 1. Fredningstiden - den tid en grav 
skal ligge nrørt - er 20 år for kistegrave og 
10 år for urnegrave.

For barnegrave (børn til og med 10 år) er 
fredningstiden 10 år.

For grave, hvor der nedsættes kister af ege
træ, zink eller andet vanskeligt nedbrydeligt 
materiale, er fredningstiden 40 år.

Når der i dag findes gravsteder og mo
numenter, der er betydeligt ældre end 40 
år, kan det skyldes, at de pårørende har 
holdt fast ved gravstedet og betalt for dets 
vedligeholdelse. Endelig kan kirkegårds
bestyrelsen beslutte at bevare gravstedet, 
hvilket ofte gælder for gravminder over 
fortjenstfulde personer. Udvælgelsen og 
registreringen af de gravsteder, der skal 
bevares, bliver foretaget på et provstesyn på 
kirkegården.

På de tre by kirkegårde i Horsens er der 
endnu ikke foretaget en egentlig registre
ring af bevaringsværdige gravsteder og 
monumenter. Indtil dette sker, bliver de 
gravsteder bevaret, som kirkegårdsbestyrel
sen finder eventuelt bevaringsværdige efter 
indstilling fra kirkegårdslederen.

Bykirkegårdene i Horsens 
Som tidligere nævnt fik Horsens en as
sistenskirkegård i 1835 som et supplement 
til kirkegården ved Horsens Klosterkirke. 
På Nordre Kirkegård kan man stadig se 
den sten, som dels markerer kirkegårdens 
indvielse d. 9. juni 1835, dels fungerer 
som gravsten over den første person, der 
blev begravet på kirkegården. Det var en 
premiermajor fra Det Slesvigske Kyrasser- 
regiment, Peder Hansen von Balle.

Allerede i 1860 måtte Nordre Kirkegård 
udvides, og fa år senere i 1879 blev Østre 
Kirkegård på Sundvej anlagt, og den blev 
udvidet igen i 1895.

Den nyeste af Horsens bykirkegårde er 
Vestre Kirkegård, der blev anlagt i 1931. 
Krematoriet og kapellet på Vestre Kirkegård 
er tegnet af arkitekt Viggo Norn og blev 
taget i brug i 1939.

Når man læser inskriptionerne på mange 
grav- og mindesten, bliver man hurtigt klar 
over, at mange af gravstederne bærer på en 
større eller mindre bid af Horsens bys histo
rie, idet mange af de mest kendte politikere 
og erhvervsfolk, ligger begravede på især 
Horsens to ældste kirkegårde: Nordre og 
Østre Kirkegård.

I sagens natur drejer det sig hovedsa
geligt om mænd, og når det forholder sig 
sådan, er det, fordi det indtil for bare 50 
år siden ikke var almindeligt, at kvinder 
gjorde sig offentligt bemærket. Hovedpar
ten af datidens kvinder tog sig af familien, 
hvilket ikke gjorde dem kendte i samtiden, 
og det gav dem derfor heller ikke den 
samme sociale anseelse som deres ægte- 
mænd. Det afspejler sig således i inskriptio
nerne på gravstenene for disse kvinder, der 
var gift med betydningsfulde mænd. Der er 
kun sparsomme oplysninger om kvinderne, 
og derfor er det ikke muligt at fortælle ret 
meget om dem. Men selv dette siger noget
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om datidens begravelsesskikke og sam
fundsforhold.

Gravmonumenter og gravsteder 
Ældre gravsteder og gravmonumenter over 
velhavende og fortjenstfulde borgere taler 
deres eget sprog. De er udformet således, at 
ingen er i tvivl om, at her ligger en betyd
ningsfuld og indflydelsesrig person begra
vet. Gravmonumenterne fortæller således 
både om den afdødes erhverv, datoer for 
fødsel og død samt eventuelle mindeord. 
Ifølge Reglement for Brugen af Horsens 
Byes Kirkegaarde 1835 gjaldt der særlige 
regler for familiegravsteder, der lå langs 
med hegnet på begge sider af Nordre Kir
kegård. De var de dyreste, og derfor gjaldt 
også særlige regler for, hvad de efterladte 
måtte opstille af mindesmærker og gitre 
omkring gravstederne:

§10 Disse Gravsteder er det Kjøberne 
tilladt at beplante, indhegne med Gitter af 
Træ eller Jern, at pryde med Mindesmærker 
og Gravstene efter Behag...Naar en Liigs- 
teen lægges over en Grav, betales særskilt 
til Kirken 1 Rbd. Sølv; naar et staaende 
Monument opreises 2 Rbd. Sølv.

Der fremgår således, at hvis der rejstes et 
stående monument over den afdøde, så var 
det dyrere. Og det er da også kendeteg
nende, at de største og mest imponerende 
monumenter på såvel Nordre Kirkegård 
som Østre Kirkegård er rejst til minde om 
kendte og betydningsfulde mænd. Mange af 
disse kendte mænd var naturligvis gift, men 
dengang indtog kvinder ikke nogen særlig 
fremtrædende plads, og det er de færreste 
kvinder tilbage i 1800-tallet og begyndelsen 
af 1900-tallet, der har deres eget gravsted 
med en gravsten, der nævner andet og mere 
end deres navn, fødsels- og dødsdato. Der

Gravsten over sygeplejerske Kirstine Grau 1870-1913 
og hendes to søstre. - Østre Kirkegård.

findes dog enkelte undtagelser, men som 
oftest delte gifte kvinder gravsten med 
deres tit mere betydningsfulde ægtefæller, 
og ugifte kvinder blev ofte begravet i et 
familiegravsted, hvor deres navn kunne ses 
på det fælles gravmonument.

Billedet af en gravsten på Østre Kirke
gård er således et af de sjældne eksempler 
på gravsten fra begyndelsen af 1900-tal- 
let. For det første viser inskriptionen, at 
stenen udelukkende er sat over kvinder. For 
det andet kan man se stillingsbetegnelsen 
sygeplejerske, og da kvinder i slutningen af 
1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet 
kun havde begrænset adgang til uddannelse 
og arbejde, er her tale om en sjældenhed, 
idet sygeplejersken levede fra 1870 til 
1913. Så selv om kvinden ikke er en kendt 
person, er gravstenen udtryk for et lille 
stykke kvindehistorie.

Et meget tydeligt eksempel på forskellen 
mellem betydningsfulde mænds og deres 
hustruers gravmonumenter er monumentet 
over kammerherre og borgmester Johan 
Christian von Jessen (1817-1884) på 
Nordre Kirkegård. Der er rejst et stående 
monument over den tidligere kammerherre 
og borgmester i Horsens, mens hans hustru 
kun er blevet tildelt en ganske lille grav
plade, der næsten symbolsk er anbragt for 
foden af hendes ægtemands imponerende 
gravmonument.
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Stående gravmonument over kammerherre og 
borgmester Johan Chr. Von Jessen og nedfældet 
gravplade over hans hustru, Augusta von Jessen. -
Nordre Kirkegård. A

Mange gravsteder og monumenter på 
Horsens to ældste kirkegårde, Nordre 
Kirkegård og Østre Kirkegård, fortæller om 
byens historie. På Nordre Kirkegård findes 
således flere gravsten og -monumenter over 
officerer med tilknytning til Det Slesvigske 
Kyrasserregiment, der holdt til i Horsens i 
perioden 1679-1842. Horsens blev udnævnt 
til garnisonsby for et rytterregiment på 
grund af en nyordning af hæren, og det var 
meningen, at det kun skulle være en mid
lertidig ordning. Sådan gik det imidlertid 
ikke, og der var store kommunale udgifter 
forbundet med regimentets ophold i byen. 
Dog betød officererne og deres familiers 
ophold også penge for forretningslivet, så 
der var både fordele og ulemper forbundet 
med at være garnisonsby.

En officer fra Det Slesvigske Kyras
serregiment, premiermajor Peder Hansen 
von Balle, var som tidligere nævnt den 
første person, der blev begravet ved Nordre 
Kirkegårds indvielse d. 9. juni 1835. Den 
kombinerede grav- og mindesten kan stadig 
ses på kirkegården.

Horsens har også haft en del driftige 
fabrikanter, hvis gravsteder også vidner om 
succes. Her kan nævnes fabrikant Christian 
Emil Møllers gravsted på Østre Kirkegård. 
Fabrikanten grundlagde bl.a. Emil Møllers 
Telefonfabrikker, og han var også medlem 
af Horsens Byråd 1909-1921. Desuden 
kan (Østre Kirkegård) nævnes familierne 
Schur og Hede Nielsen, som også i dag har 
virksomheder i Horsens.

Horsens har i tidens løb også haft kendte 
arkitekter, der har sat deres præg på byens 
mange bygninger, hvoraf flere stadig er 
bevaret. Det gælder således arkitekt Viggo 
Norn, som sammen med sin familie er 
begravet på Østre Kirkegård. Viggo Norn 
har bl.a. tegnet det gamle elværk på Gasvej, 
hvor Industrimuseet i dag har til huse. Som 
tidligere nævnt tegnede han også, på Vestre 
Kirkegård, kapellet og krematoriet, der blev 
taget i brug i 1939.

Civilingeniør og arkitekt Jens Christian 
Clausen 1835-1886 (Nordre Kirkegård) 
samt arkitekt Hector Frederik Jansen Estrup 
1854-1904 er andre kendte personer, hvis 
arbejder er bevaret for eftertiden. Arkitekt 
J. Chr. Clausen stod således for opførel
sen af gasværket 1859-1860 og tegnede 
synagogen på Farvergade for den jødiske 
menighed. Arkitekt H. F. J. Estrup var med 
til at restaurere Horsens Klosterkirke og har 
eksempelvis også tegnet Arentzens Minde 
på Slotsgade.

En enkelt kvinde skal nævnes i denne 
sammenhæng. Det er den tysk-fødte forfat
ter Hanne Kaufmann 1914-1997 (Østre 
Kirkegård). Hun var af jødisk afstamning 
og havde været på flugt fra nazisterne under 
2. verdenskrig. Hun har skrevet adskillige 
bøger og artikler om bl.a. EU, højskolebe
vægelsen, atomkraft m.m.

Vestre Kirkegård blev indviet i 1939, og 
der er mange umegravsteder på kirkegår-
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den. Det er da også her, at byens kremato
rium befinder sig. Netop fordi kirkegården 
er ny, findes der ikke ret mange spor af 
personer, der har haft betydning for Horsens 
historie. Det kan dog også være svært at 
finde frem til de enkelte personer, fordi in
skriptionerne på umegravsten kun sjældent 
nævner den dødes stilling, men kun navn 
samt fødsels- og dødsår. Men et enkelt 
og ret anonymt udseende gravsted skal 
nævnes her. Det er gravstedet for tidligere 
borgmester Jens Chr. Juliussen 1884-1968. 
På gravstenen ses ingen inskription, der 
nævner hans politiske virke som borgme
ster i perioden 1939-1949, så med mindre 
man ved, hvem J. Chr. Juliussen var, kan 
man nemt overse gravstenen og ikke tænke 
videre over, hvem han var.

Vestre Kirkegård er således et udtryk for 
nutidens skik med at sætte mere anonyme 
gravsten over de døde. Vores efterkommere 
vil derfor have sværere ved at identificere 
de døde og dermed sætte dem ind i en 
kultur- og lokalhistorisk sammenhæng, men 

sådan er udviklingen. Endnu kan vi dog 
glæde os over, at så mange gamle gravste
der og monumenter er blevet bevaret og er i 
stand til at fortælle os deres historier.
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11700-tallet var det vanskeligt for bønder at gøre sig gældende overfor embedsmænd og 
ligestillede.
Denne beretning omhandler en retssag og vidner om, hvor ringe selv sognepræsten anså 
bønderne for at være, og hvor højt en præst i højere klassers bevidsthed var hævet over sine 
sognebørn ude på landet.
Mejlby Sogns historie gennem 300 år er skrevet af gårdejer S. A. Poulsen, Mejlby, og lektor 
Poul Jørgensen, Århus, og udkom i 1942.
Tidens retskrivning er bevaret (hhv. 1785 og 1942)

Mejlby Sogns Historie
Samlet af Sofie Selling Rasmussen og Søren Rasmussen, 
Todbjerg-Mejlby Egnsakiv

} 9 Oagen begyndte med, at Pastor Gre- 
O gersen i Todbjerg udskældte Mads 

Bygballe, fordi denne, som et af Vidnerne, 
Annexbonden Anders Winter, oplyste, 
havde været Talsmand for Bønderne i 
Mejlby, da de ansøgte Kongen om at maatte 
betale deres tiende in natura. Dette, at Bøn
der dristede sig til paa egen Haand at sende 
en Ansøgning til Kongen, har aabenbart 
forarget Provst Gregersen i højeste Grad, 
og da han en Søndag traf Mads Bygballe i 
Annexgaarden, udskældte han ham baade 
før og efter Prædikenen i meget kraftige 
Udtryk, saa at Mads Bygballe fandt sig for
anlediget til at anlægge Injuriesag mod Præ
sten ved følgende Skrivelse fra Forvalteren 
og Birkedommeren paa Clausholm:

Angreben og hæsselig tiltalt 
”For mig haver Mads Nielsen Bygballe 
andraget, hvorledes han meget uskyldig 
Søndag den 21. August sidst, da han var 
taget til Mejlby for i Fred og Rolighed 
med gode Tanker at gaa i Guds Hus, meget 
uventet af Stedets Sognepræst S. T. Hr. 
Greegersen fra Todbjerg, førend Kirketje
nesten i Mejlby, udi Annexgaarden samme

steds meget sælsomt, forargeligt og forbitret 
skal være angreben, hæsselig tiltalt, skældt 
og beskæmmet paa saadan Tid af saadan en 
Præstermand og paa saadan Maade, at Mads 
Bygballe tyvagtigt og bedragerisk skulde 
have tilvendt sig sin Formue, og at han var 
en Nar med mere ærerørigt og andre ube
kvemme Ord, som den Tid og siden efter 
af Præsten skal være sagt, han var bekendt 
for over al Landet, der alt skal være urigtigt 
og formenes baade er ulovligt, strafvær
digt og meget usømmeligt, om ikke tillige 
hævngerrigt øvet af Hr. Gregersen til Mads 
Bygballe og Familie, der og Velfærds For
klejnelse, som højligt paa lovbefalet Maade 
anlediger ham til Reparations og Satisfakti
ons Erholdelse ved Tingsvidne til videre Af- 
betjening at lægge for Dagen, derfore været 
denne Stævning begærende; thi stævnes 
herved Deres Velærværdighed, Seigneur 
Gregersen, Sognepræst for Todbjerg og 
Mejlby Menigheder, boende i Todbjerg, 
for mig i Retten at møde paa Clausholm 
Birketing Lørdag den 1. Oktober førstkom
mende om Formiddagen KL 10 og følgende 
Ting- og Tægtedage for Vidner stævnte og 
ustævnte at paahøre, Dokumenter, Breve og
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Attester at se i Retten lagte og forelæst med 
videre det forstævnte og Sagen veddkom- 
mende i naunlige Maader. Til herom at 
vidne indstævnes under Faldsmaals Straf 
til samme Ting, Dag og Tid at møde Niels 
Ring i Ogstrup, Søren Degn og Kone, Ka
ren Knudsdatter i Bygballe, Jens Rasmus
sen, Poul Jensen Bonde, Søren Utzen, Jens 
Pedersen Bonde af Meilby, Seigneur Anders 
Bonde af Aarsleff, Jens Ladefoged ved 
Krannestrup, og for Omkostninger at spare 
indstævnes paa samme Maade og til samme 
Tid at møde Annexbonden Anders Winter 
og Rasmus Hedegaard i Mejlby samt Jens 
Pedersen i Lindøe ...

For Hans Excellense, Hr. Gehejmeraad 
Huitfeldt til Clausholm etc. underdanigst 
præsenteres denne Stævning, om høje 
samme paa sin Bondes Vegne derved imod 
eller under Sagen skulde have noget at 
erindre, hvorefter Citanten venter sig til for
nøden Afbetjening et (lovligt?) Tingsvidne 
erhvervet. Parterne medtager det fornødne.

Til Bekræftelse under min Haand og 
Forsegling.”

Clausholm, d. 17. Sept. 1785.
C. Fr iis

Fortjente ingen proces 
Fornærmelsen foregik d. 21. august, 
stævningen foregik d. 17. september, så 
Mads Bygballe har tænkt over sagen, før 
han handlede. Præsten forholdt sig forelø
big tavs. Først d. 30. sept., dagen før det 
berammede retsmøde, sendte han, aabenbart 
efter sin forsvarers råd, et par mænd til 
Mads Bygballe med følgende brev, der blev 
fremlagt i retten:

”Mindst havde jeg ventet, at Mads Byg
balle skulde have villet paaføre mig Sag 
og Søgsmaal for de Ord, jeg d. 21. afvigte 
sidstleden i Annexbondens Hus i Mejlby 

talte til Eder, anlediget af Eders med fleres 
attraaede Besværing og Ansøgning om 
Tiendefrihed; thi at jeg som Eders Præst 
har søgt at overtyde Eder om, hvor unyt
tigt sligt vilde være, at jeg maaske, fordi 
I med Foragt antog mine Ord, udi nogle 
haarde Udtryk vedblev mine Forestillinger, 
er alt noget, hvorved der ikke kunde lides 
mindste Skaar, eller som fortjente med 
Proces at begegnes. Da det nu i sig selv er 
mig ganske imod at leve i Strid med noget 
Menneske og allermindst med mine Sogne- 
mænd, saa haaber jeg, at 1 dog bekvemmer 
Eder til at lade den mod mig intenderte 
Proces fare, efter at jeg herved har forsikret 
Eder, at jeg, ved hvad jeg anførte Tid har 
talt, ikke har sigtet til at beeskæmme Eder. 
Eders bekendte Navn og Rygte beholder 
desuagtet den samme Værd som tilforn, og 
lige saa lidet ved denne sidste Samtale kan 
tabe noget som ved de Formaninger med 
videre, en Præst og Sjælesørger ved Loven 
gives Ret til at gaa sine Sognemænd imøde 
med. Jeg venter fremdeles at ville indse 
den Forargelse, som Proces imellem os kan 
bevirke i hele Menigheden, og at I endog 
i Betragtning deraf fraviger Eders Forsæt. 
Eders Svar forventes herpaa tegnet eller 
og til mine tvende udsendte sagt, saaledes 
som de samme kan beskrive og med Ed 
bekræfte.”

Todbjerg Præstegaard, d. 30. Sept. 1785.
L. Gregersen

Ingen fred
Der er vedlagt en attest fra to mænd i 
Todbjerg om, at de har oplæst ovenstaaende 
skrivelse for Mads Bygballe.

Man faar ikke indtryk af, at præsten 
ønskede at leve i fred med Mads Bygballe, 
siden han først lader ca. fire uger gaa uden 
at forklare M. B., at hans ord ikke havde til
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hensigt at “beskæmme” ham; Præsten har 
dog formodentlig haft saa megen forbin
delse med sin menighed, at han har vidst, 
hvorledes Mads Bygballe opfattede hans 
ord. At præsten kun af hensyn til lovene øn
skede et forlig, fremgaar af, at han efter at 
have modtaget stævningen, ikke personligt 
opsøgte sin modpart; thi havde han gjort 
noget saadant, ville han ikke have forsømt 
at nævne det i brevet af 30. sept., der tyde
ligvis kun skal lette forsvarerens opgave. 
Hvorledes folkene i Mejlby havde opfattet 
præstens ord, vil fremgaa af nedennævnte 
vidneudsagn.

Måtte have bedraget 
eller stjålet
”Niels Ring udtalte, at han var noget tung
hør og derfor ikke kunde opfatte de enkelte 
Ord; men Præsten syntes at være vred, 
medens han ikke fik Indtrykket af, at M. B. 
talte med Vrede. Søren Degn fra Bygballe II 
havde hørt Præstens sige, at Mads B. eller 
hans Fader forhen havde maattet laane 80 
Rd. til hans Handels Fortsættelse (Mads B. 
var Hestepranger), saa Præsten begreb ikke, 
hvorledes Mads B. skulde være kommen til 
sine Penge uden at have maattet bedrage sig 
dem til eller stjæle dem. Søren Degn havde 
hørt Præsten bruge Ord som “Slyngert, 
Slobert og Knægt”. Jens Rasmussen og 
Søren Udsen hørte Præsten sige, at Bymæn- 
dene skulde drive eller giæne Mads B. fra 
deres Grandestævne (el. Gran-Stævne), naar 
han dertil kom, siden han der stod iblandt 
dem som en Nar og Harlingquin. Særlig det 
sidste Udtryk har flere Vidner bidt Mærke 
i, idet de formodentlig ikke har vidst, hvad 
en Harlekin er. Paa Spørgsmaalet, om de 
vidste, at Mads B. havde begaaet Bedra
geri eller Tyveri eller var berygtet derfor, 
svarede Vidnerne benægtende.”

Det er ganske betegnende for tidens stil
ling til Mads Bygballes proces, at medens 
præsten til forsvarer mødte med birkedom
mer Müller, kunne Mads Bygballe kun faa 
en mand, der praktiserede uden eksamen. 
Müller har åbenbart udtrykt tidens anskuel
se, naar han udtalte, at vidnerne ikke burde 
kunne aflægge vidnesbyrd mod deres sog
nepræst. Sagen blev trukket ud i lang tid, 
sognepræsten anlagde kontrasag mod Mads 
Bygballe, der svarede med en kontinuati- 
onsstævning. Mads Bygballe kunne dog 
ikke vinde sin sag. Tidens anskuelser tillod 
ikke at dømme en sognepræst for injurier 
mod sine sognebørn, det ville nedbryde dis
ses respekt for præsten. D. 25. januar 1787 
blev der afsagt følgende dom:

Tabte sagen
Thi kendes for ret:

”Præsten Hr. Gregersen bør for Mads 
Bygballes Tiltale i denne Sag fri at være, 
hvorimod alle saavel mundtlige som skrift
lige af begge Parter eller deres Fuldmægtige 
udsagte eller fremførte Beskyldninger, Tale- 
maader og Paastande bør døde og magtes
løse at være og ej komme nogen af dennem 
til mindste Fornærmelse paa Ære, Embede 
eller Navn eller Rygte i nogen Maade, men 
som uskrevne og utalte anses, ,og da Mads 
Bygballe har forkastet Hr. Gregersens 
mange mindelige indgangne og antagelige 
Tilbud og derved tillige formeret Sagens 
Bekostninger, saa bør han derfor samt for 
sit øvrige under Sagen viste Forhold betale 
til Hr. Gregersen Sagens Omkostninger 100 
Rigsdaler og som trættekær til Justitskassen 
saa meget, som Dom og Segl koster, nemlig 
5 Mark 3 Skilling, hvilket alt efterrkom- 
mes og udredes 15 Dage efter denne Doms 
lovlige Forkyndelse under Straf af Lovens 
videre tilholdende Maade.”
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Betaling af restancer
Naar man gennemser Clausholms justits
protokol omkring år 1800, lægger man 
mærke til, at man paa den tid begynder at 
taksere gårde og huse for at faa dem as
surerede mod brandskader. Tillige ser man 
andre, mindre glædelige begivenheder. Det 
sker nemlig flere gange, at forvalteren paa 
Claussholm indstævner godsets fæstere

Fra Mejlby omkring 1800.

til betaling af restancer. Det sidste tiaar af 
århundredet var i virkeligheden en god tid 
for landet, og selvom fæstebøndeme måske 
ikke har mærket meget til opgangen, faar 
man en mistanke om, at restancerne i nogen 
grad var en demonstration mod godsejeren. 
Der er ganske vist et mindre antal skat
terestancer; men i de fleste tilfælde drejer 
det sig om ikke betalt landgilde, og det ser 
mærkeligt ud, at en mand som Simon Sø
rensen i Mejlgaard i 1801 skal være nødt til 
at lade sig sagsøge for to års landdgilde (30 
rigsdaler og 4 mark), naar hans yngste søn i 
1809 kan købe og betale Mejlgaard, medens 
han selv ved sin død i 1810 efterlader sig 
600 rd. til deling mellem arvingerne. Det 
kunne jo tænkes, at beboerne i Mejlby ikke 
følte overgangen fra at være rytterbønder 
til at være fæstere under et gods som et 
fremskridt.

Kørte korn hjem for tidligt
At Simon Sørensen har været en noget stejl 

mand, synes at fremgaa af følgende sag, 
der skal omtales, fordi den viser bøndernes 
afhængighed, hvad tiendeydelsen angaar.

”1 September 1801 stævnede Justitsraad 
Secher til Skaaruppgaard d. 16. i Maaneden 
Gaardmand Simon Fiil i Mejlby, fordi han 
havde kørt sit Korn hjem fra Marken, før 
Tiendekornet var udtaget. For Simon Fiil 
mødte hans Søn i Dyrgaard, der ved denne 
Lejlighed kaldes Jens Andersen Fiil, og 
erklærede sig paa sin Faders Vegne villig 
til at afgøre Sagen i Mindelighed, hvilket 
er meget forstaaeligt, da han utvivlsomt 
vilde blive idømt Erstatning. Jens Andersen 
paastod, at hans Fader havde tilbudt Tiende- 
ejerne, efter at Komet var kommet i Hus, at 
de enten maatte udtage Tiende af det hjem
kørte eller af det, der stod andetsteds paa 
Marken af hans bedste Korn, og desuden et 
Tillæg, fordi han havde kørt Komet hjem.

Justitsraad Sechers Sagfører erklærede, at 
han ikke kendte noget til et tidligere fremsat 
Forligstilbud, men havde ikke noget imod, 
at Sagen blev udsat for muligvis at faa et 
Forlig i Stand, da han vidste, at Sagsøgeren 
hadede Processer. Det saa dog foreløbig 
ikke ud til, at Parterne kunde blive enige, 
thi i Retsmødet d. 5. November forlangte 
Jens Adersen Sagen optaagen til Doms, og 
da Modparten ikke var mødt, blev Sagen 
indladt til Dom. Der er dog ikke bleven 
afsagt nogen Dom; Justitssprotokollen inde
holder nemlig følgende Bemærkning:

Fornævnte -Sag mellem Hr. Justitsraad 
Secher til Skaaruppgaard og Simon Fiil af 
Mejlby blev derpaa i Mindelighed afgjort 
og forligt, hvorfor ingen Dom forlangtes, 
men Sagen saaledes som forligt fra Ret
ten udgaar. Lige Tilførsel skete mellem Hr. 
Hviid til Krannestrup og bemeldte Simon 
Fiil af Mejlby, hvorfor ogsaa denne Sag 
udgaar fra Retten som forligt.”
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Ville drille
Efter de foreliggende her nævnte kends
gerninger maa det nærmest antages, at den 
ladefoged, eller hvem det nu var, der skulle 
udtage tiendekornet, har været mindre 
velvillig stemt overfor Simon Sørensen og 
derfor har villet drille ved at lade komet 
staa og ødelægges paa Mmarken; men Si
mon Sørensen har ikke villet finde sig i den 
behandling og har derfor kørt kornet ind, 

skønt han vidste, at det var ulovligt. Af den 
maade, hvorpaa retssagen blev endt, kan 
man maaske drage den Slutning, at det er 
lykkedes Jens Andersen at klarlægge Sagen 
for Justitsraad Secher og derved udvirke et 
taaleligt Forlig. Juustitsraad Secher ejede 
kongetienden og proprietær Wiid til Kran- 
nestrup kirketienden; de har derfor anlagt 
Sag i Fællessskab.”
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Jordemoder i en anden Tid
Af Erna Bachmann

På arkivet i Hørning har vi en mappe med 
90 maskinskrevne sider om jordemoder 
Thora Finks erindringer fra 1869-1996. 
Thora Fink skrev til sine egne børn og 
børnebørn om både sin mors og sine egne 
oplevelser som jordemoder. 11998 blev 
manuskriptet renskrevet og bearbejdet af en 
studiegruppe og derefter bragt som føljeton 
i 26 numre af ”Gnisten ” - Hørning pensio
nisternes blad.

”Hanne Marie Fink. Første præmie. 
Eksamen 31.8.1896”

Sådan står der på den kasse af poleret
' nøddetræ, som jordemoder Hanne 

Marie Fink medbragte fra Københavns Jor- 
demoderskole sammen med et bevis på en 
fin eksamen. Kassen indeholder forskellige 
sprøjter af rent tin, en af sprøjterne vejer ca. 
et kilo. Desuden små flasker med glasprop
per. ”Hvad formålet med en sådan præmie 
har været, har jeg ingen anelse om, for det 
er ting, som jeg aldrig tror, min mor har haft 
brug for i sin praksis. Men kassen præsen
terede sig smukt. Den stod til pynt hjemme 
i ”den fine stue””, fortæller hendes datter 
Thora Fink Christensen, i sine erindringer.

Hanne Marie Fink var født Jensen den 2. 
maj 1869 og gift med Hans Olesen, født 3.

1920. Hanne Marie Fink med sin mand, Hans 
Olesen Fink, og datteren Thora Fink.
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Kopsætningsudstyr. Billedet lånt fra Danske Museer online.

august 1870. Han tog senere familienavnet 
Fink.

Efter eksamen var Hanne Fink klar til 
at nedsætte sig som selvstændig jorde
moder. Den første praksis blev i Øse ved 
Varde. Begyndelsen var svær. Den tidligere 
jordemoder var af den gamle skole og tog 
ikke hygiejnen særlig alvorligt. Håndvask 
og rent linned til den fødende var ikke en 
naturlig ting. Hvorfor bruge rent linned, når 
man havde noget snavset? Det skulle jo al
ligevel vaskes efter fødslen. Men folk fandt 
efterhånden ud af, at de havde det bedre 
efter fødslen, når de havde haft en renlig 
jordemoder. Efter en kort periode i Voer- 
vadsbro kom Hanne Fink til Høming, hvor 
hun fungerede som jordemoder fra 1901 til 
hun holdt som 70-årig i 1939, ja selv efter 
den tid tog hun imod børn, den sidste på sin 
75-års fødselsdag.

Thora Fink fortæller levende om sin 
barndom i Høming. Moderen havde sin 
praksis, men også hjemmet med fem børn 
skulle passes. Faderen havde tømrer- og 
snedkerforretning, og snedkersvendene 
skulle også have kost. Hun fortæller om 
arbejdet i hjemmet: madlavning, puds

ning af kobber- og messingtøj, storvask, 
strygearbejde, syarbejde, om høns, grise 
og slagtning, om sin skoletid, om første 
verdenskrig og rationering, ”blandt andet 
skulle man ikke lade sit vasketøj hænge 
ude om natten, for så var det væk næste 
morgen”. Hun fortæller om eventyrlige 
juledage med godtepose (lakrids og bolsjer 
og en appelsin) og aftenens højdepunkt: en 
sodavand med ”skud i”. ”Vi havde altid et 
juletræ til jul, men julegaver kendte vi intet 
til”! ”Om aftenen dansede vi om juletræet, 
og senere legede og spillede vi om peber
nødder. Det var en stor aften, for vi fik lov 
at være længe oppe”.

Kopsætning
”Ved siden af sin jordemodergeming havde 
mor et andet job”, fortæller Thora Fink.
”Hun skulle kopsætte folk. Tidligere havde 
det været barberens arbejde, men nu blev 
det ved lov vedtaget, at dette skulle jor
demødre tage sig af. Når folk gik til læge, 
og denne ikke kunne finde ud af, hvad de 
fejlede, så sendte man dem til jordemoderen 
for at blive tappet for blod. Man troede den
gang, at man kunne have for meget blod,
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og at dette skulle fjernes, for at man kunne 
blive rask.

Jeg husker tydeligt, at mor kogte en 
stor gryde vand, heri puttede hun nogle 
små glaskopper på størrelse med et æg. 
Bagefter blev de taget op og tørret over en 
spritflamme; de fyldtes derved med varm 
luft. Forinden havde mor med et apparat, 
en såkaldt sneppert, som indeholdt 12 små 
knive, skarpe som barberblade, lavet nogle 
ridser, der lige nåede gennem huden på en 
arm eller et ben. På disse ridser blev nu den 
varme glaskop (sugekop) anbragt, og når 
den varme luft i koppen blev afkølet, opstod 
der et lufttæt rum, der virkede sugende, her 
piblede blodet så ud af de 12 små ridser. 
Når koppen var fyldt med blod, blev den 
taget af og en anden sat på.

Ved en kopsætning brugte man gerne en 
halv snes kopper. Patienterne troede virke
lig på, at de blev raske efter den behand
ling. Der var en fast betaling for en sådan 
kopsætning, bestemt ved lov. Min mor fik 
to kroner for hver behandling”.

I sin mors fodspor
Thora Fink kom først i lære som kontorelev, 
men tog senere jordemoderuddannelse på 
Rigshospitalet. Hun beretter om de strenge 
regler, der var på hospitalet for eleverne, om 
hendes ægteskab med Viggo (der var tømrer 
og snedker, men som senere blev kæmner 
i Virring) og om de mange oplevelser, hun 
selv havde som jordemoder, fra hun startede 
i Skanderborg i 1932. I 1939 overtog hun 
jordemoderdistrikterne Homing og Virring, 
og her havde hun praksis indtil 1960. Hun 
døde i 1996 i en alder af 92 år. Når man læ
ser Thora Finks erindringer, kan man fa det 
indtryk, at hun havde oplevelser langt ud 
over det almindelige. Men hun skriver selv, 
at det langt fra var tilfældet. Hun havde 
mere end 3000 fødsler i løbet af sin tid som 

jordemoder, og langt de fleste forløb helt 
normalt. Det er imidlertid de usædvanlige 
fødsler, der har lejret sig i hendes hukom
melse, og som hun beskriver i sine erindrin
ger, som vi her bringer uddrag af.

En fattig familie
Thora Fink fortæller, at man som jordemo
der kommer i alle slags hjem, fra den ene 
yderlighed til den anden. ”Jeg har været i 
hjem, der var så snavsede og i hjem, der har 
været så sterile, at man næsten ikke turde 
gå ind”.

Vi hører blandt andet om den fattige 
kone, der ville vide, hvad der var nød
vendigt til en fødsel. I hjemmet, der var på 
to små kælderværelser, fandtes ikke andet 
indbo end en divan, som konen, manden 
og et toårigt barn sov på uden nogen form 
for sengetøj eller linned. De havde kun en 
brødkniv, to-tre par kopper og en enkelt 
kasserolle, ellers intet køkkenudstyr. Da 
Thora Fink gik til kommunen, bevilgedes 
der straks en seng, en kommode fyldt med 
tøj, et bord og nogle stole, og også i køk
kenet kom det nødvendigste grej til.

Hos fodermesteren
”En gang var jeg i et fodermesterhjem; 
manden var 59 og konen 19. Jeg tror aldrig, 
konen havde gjort rent. Køkkenbordet flød 
med alt muligt service. På gulvet stod gry
der og pander, krukker og skåle med mad
rester; midt i det hele en natpotte, fyldt med 
både stort og småt. På komfuret flød det 
med dåser, klude og børster, og i det ganske 
hus var der et syndigt rod. Næste dag var 
jeg inde for at se til patienten. Da var hen
des gamle svigermoder kommet på besøg. 
Nu var der blevet vasket op og vasket 
gulve. I køkkenet var servicet sat i to store 
zinkbaljer for at bløde skorperne op. Køk
kenbordet var vasket af og komfuret ryddet
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Teksten bag på billedet lyder: 12/6-22. En hel 
Mængde godt Humør på Trappestenen hos Sned
ker Fink. Personerne er forrest Agnes Grosen 
og Frederik Søgaard, bagerst Vilhelm Madsen, 
Marie Madsen og Thora Fink.

og gjort i stand. Hvad der siden skete, ved 
jeg ikke, familien rejste fra egnen”.

Den forslidte kone
”Jeg blev kaldt ud til en patient, langt uden
for mit distrikt. Patientens egen jordemoder 
var ude til en anden fødsel, derfor blev jeg 
tilkaldt. Jeg så en forslidt kone og vurde
rede hende til at være sidst i fyrrerne. Hun 
havde ikke en tand i munden, og hendes hår 
var uplejet. Der gik små børn på et, to og tre 
år rundt om hende. Jeg regnede med, at det 
her nok blev hendes sidste fødsel. Da føds
len var overstået, skulle jeg have hendes 
fulde navn og data. Til min store overra
skelse var hun 19 år. Hun fik sit første barn, 
da hun var 16, det næste, da hun var 17, det 
tredje da hun var 18, og nu skulle hun have 
sit fjerde barn som 19-årig. De var foder
mesterfolk og fik dengang en ussel løn; 
med det ene barn oveni det andet var det 
ikke sært, at der hverken var til frisør eller 
tandlæge”.

Et indbildt svangerskab 
”Man kan opleve, at folk ikke ved, at de er 
gravide, men det modsatte kan også være 
tilfældet. Der kom bud fra en kone, om 
jeg ville besøge hende, da hun ventede at 
nedkomme i løbet afkort tid. Da jeg kom 
ind i stuen, mødte jeg en ung, slank dame. 
Jeg spurgte efter patienten, som jeg skulle 
besøge. ”Det er mig”, lød svaret. Jeg syntes, 
det hele virkede mærkeligt, men sagde 
ingenting. Jeg talte med hende om børnetøj, 
og om hun havde anskaffet alle de ting, der 
skulle til ved en fødsel.

Til sidst sagde jeg, at jeg gerne ville 
undersøge hende for at se, om alt var i or
den. Jeg måtte efter undersøgelsen fortælle 
hende, at hun ikke var gravid, men hun 
ville ikke tro mig. De havde brugt præser
vativ, men et var gået i stykker, og den dato 
havde de skrevet ned og regnet ud, hvornår 
fødslen ville finde sted. For at fa hende 
overbevist om, at hun ikke var gravid, bad 
jeg hende gå til sin læge. Nogle dage efter 
fik jeg brev fra hende. I det bekræftede hun, 
at jeg havde haft ret”.

Bruden, der fik barn 
på bryllupsnatten 
”Vor nærmeste læge ringede en morgen, 
opgav navn og adresse på en kone og bad 
mig tage ud til hende. Lægen sagde, at han 
havde været så uheldig at komme til at tage 
imod et barn. Da der er formaliteter, kun 
en jordemoder kan klare, bad han mig tage 
derud. Lægen var blevet tilkaldt på deres 
bryllupsnat, da bruden var meget syg. Han 
havde undersøgt hende og mente, hun var 
gravid. Det nægtede hun på det bestemteste, 
da hun jo først var blevet gift i går. Lægen 
satte sig ned for at se, hvordan tingene 
udviklede sig, og pludselig hørte han et 
spædbarn skrige. Der lå et lille barn på 1800 
gram. Lægen pakkede barnet ind i et varmt
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håndklæde og fik det lagt i en skotøjsæske. 
Derpå anbragte han det bag et lunt komfur 
og ringede til mig. Det lykkedes at fa barnet 
til at die, og det voksede hurtigt til normal 
størrelse”.

Dramatiske kørsler
Der var mange natlige ture såvel som 
kørsler i dagslys i uvejsomme områder og 
i al slags vejr. Jordemoderen har siddet 
fast i sne, kørt på isglatte veje, siddet fast i 
sand på en hedevej og er kørt fast i mose- 
terræn med hjulene til navet, så den sidste 
kilometer måtte foregå til fods. Denne 
sidste tur tog så lang tid, at barnet var født 
ved ankomsten, og manden og konen var 
fornærmede, fordi det havde varet så længe 
for jordemoderen at komme frem. De mente 
ikke, at det var deres sag at hjælpe jordemo- 
deren frem til trods for, at de havde heste på 
ejendommen og vidste, hvordan vejen var.

”En gårdejer kørte mig engang selv hjem 
efter en fødsel. Jeg var lidt nervøs for at 
køre med ham, for hestene for af sted i en 
forfærdelig fart, og store sneklumper røg op 
i hovederne på os. Manden beroligede mig 
og sagde, at jeg ikke skulle være nervøs, 
hestene var blot kåde, fordi de havde stået 
inde i stalden. Men da jeg blev sat af der
hjemme, sagde han: ”Ja, det her gik jo godt. 
De bæster er ellers løbet løbsk for mig et 
par gange”.
Joraemoderfortæring
”Folk var for det meste flinke til at give mig 
noget at spise, når jeg var ude hos dem. Jeg 
opholdt mig tit et døgn eller mere i et hjem. 
Men engang var jeg ude hos nogle unge 
mennesker, og patientens mor var der. Jeg 
opholdt mig hos dem i omtrent halvandet 
døgn.

Somme tider var moderen henne og 
hviske noget til datteren, men denne rystede 
på hovedet. Så forsvandt moderen igen ud 

i køkkenet, og jeg blev klar over, at de var 
ude at spise. Jeg blev intet tilbudt, så jeg var 
godt sulten, da jeg kom hjem. Jeg er sikker 
på, at disse mennesker var tilbageholdne 
og ikke rigtig vidste, om de kunne servere 
noget, der var godt nok til mig.

Derimod kom jeg en anden gang hos 
en præst, hvor datteren var kommet hjem 
for at føde. Præstefamilien fik skyld for at 
være meget nærige. Her var jeg i halvandet 
døgn uden at blive budt på mad. Da fødslen 
var overstået, spurgte fruen, om jeg kunne 
tænke mig en kop te. Det sagde jeg ja tak 
til. På bordet var anbragt to kopper, en til 
præsten og en til mig. Der var smurt en 
skive franskbrød; denne skive var skåret 
midt over, så der var et halvt stykke til os 
hver”.

Thora Fink fortæller også om en fødsels
hjælper, der ikke var nogen øm i et køkken. 
Barselskonen ønskede medisterpølse til 
middag, og fødselshjælperen gik i gang. 
”Videre kvik så hun ikke ud, hun stod på 
det nærmeste og gloede hele tiden. Først 
kogte hun kartofler, så tog hun dem af ilden, 
og så snakkede hun. Så stegte hun pølsen 
og faldt igen i snak. Endelig lavede hun 
sovsen. Da maden skulle forestille at være 
færdig, var kartoflerne iskolde, pølsen ikke 
stegt nok, og sovsen lignede brunt vand 
med risengryn i”.
Forrettelse af nødtørft
”På et vist tidspunkt krævede naturen sin 
ret, og jeg spurgte, hvor deres toilet var. ”Ja, 
vi har godt nok et wc”, lød svaret, ”men 
vi bruger det aldrig, vi går ud i stalden i 
stedet for”. Jeg fandt dog toilettet, døren 
stod åben, og der sad flere høns på bræt
tet; og spanden var fuld. På et søm hang en 
gammel telefonbog. Jeg tog nogle blade fra 
den og dækkede hønsenes efterladenskaber 
med dem, så jeg kunne forrette mit ærinde.
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Næste gang foretrak jeg stalden og måtte 
bede manden gå ud et øjeblik”.

Krigstid
Tyske soldater, pas og rationeringer var 
dagligdag under krigen. I Thora Finks 
erindringer kan man læse om trængslerne 
i krigsårene med benzinrationering, om 
besværet med at finde vej med næsten 
mørklagte lygter, og om de mange gange 
hun blev stoppet af tyske vagtposter - på en 
enkelt tur på i alt 12 km blev hun stoppet 11 
gange og skulle vise pas - ausweiss. Vintre
ne i krigsårene var ekstra strenge, og mange 
af turene foregik i snefog og snestorm. En 
tur varede fra kl. 20 om aftenen til kl. 5 om 
morgenen, og fødslen havde fundet sted, 
da hun endelig kom frem. Hun fortæller 
også om fødsler i kolde værelser, hvor man 
ikke havde brænde at fyre med, om frosne 
vandrør, misdannede børn og om de unge 
piger, som mødrehjælpen fik anbragt hos 
hende, hvor de skulle gå til hånde i huset 
inden fødslen. Der var ordentlige piger, der 
tilpassede sig situationen, men der var også 
enkelte, der var uærlige og ikke gad arbejde 
for føden.

Ægtemænd
Der var ægtemænd, der var urimelige og 
modarbejdede jordemoderen, men de fleste 
var ængstelige og nervøse for deres kone 
og barn. Der var mænd, der ville overvære 
fødslen og mænd, der absolut ikke ville del
tage. Og så var der ham, der lå døddrukken 
på gulvet, da hun kom, så hun måtte skræve 
over ham for at komme ind i kammeret til 
konen og som stadig lå der, da fødslen var 
overstået, og jordemoderen kørte. Der er 
også beretningen om manden, der lagde sig 
ind i sengen til sin kone for at fa varmen, da 
fødslen trak ud. Jordemoderen sad i køkke
net (komfuret var eneste varmekilde) med 

fødderne inde i ovnen for at holde varmen, 
men hen på natten var der ikke mere brænd
sel. ”Jeg kaldte på manden, men han sagde, 
at jeg bare kunne gå ud i et udhus. Lige in
denfor døren var der en kontakt til lyset, og 
når jeg først var nået så vidt, var det meget 
nemt at få øje på brændslet. Jeg sagde rent 
ud til ham, at jeg ikke var kommet som stik- 
i-rend-dreng, og han måtte selv ud og hente 
brændsel ind.”

1984. Familien samlet til Thora Finks 80-års 
fødselsdag. Thora Fink står som nummer tre i
rækken bag sin far Hans Olesen Fink.

Hygiejne
Thora Fink fortæller om tilfælde med køns
sygdomme og utøj — lopper og lus — hvor 
hun ved hjemkomsten måtte igennem en 
større personlig rengøring. I det hele taget 
fylder hygiejnen — eller manglen på samme 
— en hel del i hendes fortælling. ”Jeg bad 
om et fad til at vaske hænder i, før jeg 
rørte ved patienten. Men vaskefadet havde 
de natpotten stående i, fordi den var utæt! 
Vi fik født hen på morgenstunden, og så 
syntes manden, vi skulle have en kop kaffe. 
Manden tog nu potten op af fadet, gik hen 
og skyllede det i koldt vand og vaskede 
et par kopper af i det. Jeg var glad for, at 
jeg havde sagt nej tak til den kop kaffe”. 
Men som hun selv siger flere gange, så var 
tilstandene — herunder også hygiejnen —
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normale i langt de fleste hjem, men det var 
de unormale tilfælde, som hun huskede og 
beskrev.

Et privilegeret liv
Thora Fink slutter sin beretning således: 
”Jeg føler, jeg har haft et privilegeret liv. 
Jeg har faet lov til at være med til at bringe 
nyt liv til verden. Jeg har haft et godt hjem 
og selv haft en god familie. Livet er en 
gave, man skal skønne på. Jeg synes, livet 
er skønt og takker for hver dag, jeg far lov 
at være her. Jeg har en god datter, gode bør
nebørn og to dejlige oldebørn; hvad mere 
kan jeg forlange?

Det at være jordemoder nu til dags er 
ikke det samme, som det var dengang. 
Jordemodervæsenet er helt lavet om. Nu er 
jordemødrene ansat på hospitalerne, bliver 
afløst, har faste ferier, fast arbejdstid; det 
har jeg aldrig haft. Kort sagt skal en jorde
moder i dag ikke fare rundt fra sted til sted 
som den gamle jordemoder”.

Sådan skrev Thora Fink Christensen i 
1983, da hun havde mistet sin mand. Hun 
skrev om sin barndom, sin ungdom, sit 
ægteskab og sit arbejde; hun skrev det til 
sin familie.

Thora Fink var enke i 12 år. I juni 1996 
døde hun 92 år gammel.
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Guldsmedene og deres Laug
Af Bent Knie-Andersen

Erik af Pommern stadfæstede i 1429 op
rettelsen af det, vi i dag betragter som 

det første lav for guldsmede i Danmark. Det 
skete gennem udstedelse af en skrå til Sanct 
Loye Gildes’s kompagni i København og 
virkede indtil 1862, hvor næringsfriheden 
trådte i kraft. I perioden har der virket 2.800 
guldsmede i Danmark.

Guldsmedenes virke skulle, uden for 
København fra 1558 og indtil næringsfri
hedens indførelse, foregå i købstæderne, 
og der er konstateret tilstedeværelse af 
guldsmedelaug i syv købstæder Køge, Hel
singør, Næstved, Haderslev, Århus, Odense 
og Aalborg.

886 guldsmede
I Jylland har der i laugsperioden virket 886 
guldsmede. Det største antal har virket i 
laugsbyeme Aalborg og Århus, men byer 
som Randers, Viborg, Horsens og Kolding 
har også været væsentlige sølvbyer. Ribe 
markerede sig tidligt som sølvby, men i 
takt med at byen i 1500-tallet mistede sin 
betydning som handelsby, mistede den også 
sin betydning som sølvby.

Flere af købstæder har ikke til stadighed 
haft guldsmede virkende. Gennem eneretsbe
villinger, søgte flere købstæders magistrater 
at sikre udkomne for en, to eller tre samtidige 
guldsmede. I Aalborg opnåede Jens Kjeldsen 
Sommerfeldt, Børge Mikkelsen og Christen 
Knudsen således i midten af 1700-tallet, at 
antallet af guldsmede fastsattes til tre. Efter
hånden som de oprindelige tre guldsmede 
døde, erstattedes de af guldsmedene Hans 
Budtz Sommerfeldt, Hans Busch og Poul 
Knudsen. Ordningen med maksimering af 
antallet af guldsmede ophørte i 1771.1 Nibe 
fik Isak Barabang eneret som guldsmed i 
1698. Han døde i 1705, og i et halvt århund
rede synes der ikke at have været guldsmede 
i byen. I Randers fik Peter Brock Brockmand 
sammen med Peter Nordmand i 1747 eneret 
som guldsmede. De efterfulgtes af Niels 
Christensen Brasch, Christian Pedersen Hø
ving, Jørgen Friis, Niels Pedersen Høvring 
og Mathias Clausen. Systemet ophørte mod 
udgangen af århundredet. I Kolding opnåede 
Didrik Hansen Buch eneret i 1707. Eneretten 
udvides i 1713 til Niels Gertsen Thorbrügger. 
I 1730 gik eneretten over til Didrik Hansen
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Omslag til bogen ”Guldsmed og guldsmedelaug i Danmark af Bent Knie-Ander- 
sen.

Dårligt ud
komme
Eneretterne i 
de syv jyske 
købstæder var 
tegn på, at 
det i perioder 
var vanske
ligt at skaffe 
udkomme til 
flere samtidige 
guldsmede i de 
jyske køb
stæder. For at 
sikre at der i 
hvert fald var 
en guldsmed i 
byen, udstedtes 
eneretterne,

Buchs søn, Jens Didrichsen Buch, og senere 
til Niels Gertsen Thorbrüggers søn, Gert 
Nielsen Thorbrügger og efterfølgende til 
sidstnævntes enke. Samtidig med, at Niels 
Gertsen Thorbrüggers søgte eneretsbevil
ling, søgte Jacob Nielsen Sattrup enerets
bevillingen efter Jens Didrichsen Buch. 
Eneretssystemet døde ud mod slutningen 
af århundredet. I Holstebro fik Joachim 
Weller i 1755 eneretsbevilling sammen med 
Peder Rasmussen. Systemet ophørte med 
de to guldsmede. Lemvig har også udstedt 
eneretsbevilling, her til guldsmed Daniel 
Christensen Graae i 1733. Han gik dog alle
rede i 1735 fallit og flyttede til Norge. I Ribe 
opnåede tre guldsmede i 1715 eneretsbevil
ling: Anders Johansen, Hendrich Bötticker 
og Johan Hansen Buchs enke, (Johan Hansen 
Buch var død samme år). Eneretten overgik 
til Jens Kiølholt, der giftede sig med Johan 
Hansen Buchs enke, og senere til Hendrich 
Böttickers søn, Jochum Böttcker. Derefter 
til Oluf Nielsen Bützou. Eneretssystemet 
ophørte her mod århundredets slutning. 

der dog kun udvides til at gælde to eller tre 
guldsmede, hvis forholdene tillod det. Alle 
eneretterne fungerede i 1700-tallet.

At næringen kunne være sparsom, og 
at der ikke altid var interesse fra de andre 
guldsmedes side til at nye guldsmede slog sig 
ned, viser flere episoder. Jens Blok Møller i 
Grenå kunne ikke fa sit mesterstykke god
kendt af sine to tidligere mestre i Grenå og 
sender det, en tepotte, til overskøn i Randers, 
hvor det godkendes af fire guldsmedemestre. 
I Vejle kunne Mads Christian Mortensen ikke 
fa sit mesterstykke godkendt af guldsme
dene Henrik Christopher Fischer og Julius 
Rudolph Hogrefe. Han forelagde det for 
lauget i Odense, der godkender det. Nogle 
fa opnåede slet ikke godkendelse. I Skander
borg kunne Johan Peter Schiblers lærling og 
stedsøn Lauritz Scheibler i 1847 ikke at fa 
godkendt sit mesterstykke, og han blev aldrig 
mester.

Laug og hjemsted
Af de 886 guldsmede har 95 været laugs-
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organiserede: 52 i Aalborg og 37 i Århus. 
Hertil kommer en i Frederikshavn og en 
i Viborg. Begge var medlemmer af lau
get i Aalborg. En i hver af købstæderne 
Vejle, Fredericia, Kolding og Ribe; alle var 
medlemmer af lauget i Odense. 32 guld
smede har været medlem af det fælles laug 
i Viborg. Guldsmedene blev i gennemsnit 
mestre som 29-årige og havde en funktions
periode på kun 16 år — lavere end gen
nemsnittet for hele landet. Enkerne havde 
til gengæld en funktionsperiode på ni år, 
hvilket var længere end gennemsnittet for 
alle landsdele.

31 pct. af guldsmedene kom fra den 
købstad, hvor de nedsatte sig, medens 41 pct. 
kom fra andre dele af Nørrejylland. Tre pct. 
kom fra Sønderjylland og 12 pct. fra resten 
af det nuværende Danmark. Seks pct. kom 
fra andre dele af riget, heraf 2/3 fra Norge. 
Syv pct. kom fra udlandet, heraf fem pct. fra 
Tyskland og to pct. fra Sverige. 3å af guld
smedene kom således fra Jylland og relativt 
få fra det egentlige udland.

Ni pct. af guldsmedene betegnedes som 
fattige, medens syv pct. skiftede eller optog 
andet erhverv. Skiveskydning var en populær 
foreteelse, som flere guldsmede afholdt. En 
enkelt guldsmed havde også karrusel. Ni pct. 
flyttede fra den købstad, hvor de etablerede 
sig, dog fortrinsvis til anden købstad i Jyl
land. En enkelt drog dog til De Vestindiske 
Øer. Kun enkelte er noteret som havende 
slået sig ned uden for købstæderne.

Lødighedsregler
Der føres retssager mod flere guldsmede 
bl.a. for ikke at overholde lødighedsregleme 
eller for ikke at udlevere bestilte arbejder.

To guldsmede endte i fængsel for falsk
møntneri. En guldsmed begik selvmord 
efter at være beskyldt for tyveri. Guldsmed 
Anders Jensen i Aalborg stævnedes flere 
gange for bedrageriske forhold, og hans 
kone, Apolone Ibsdatter, blev brændt som 
heks. Enkelte guldsmede deltog i marke
derne i Århus, Grenå og Holstebro, hvor de 
solgte færdigfremstillede varer. Guldsmed 
Laurids Lauridsen i Aalborg indsattes af 
fjendtlige tropper under Kejserkrigen som 
borgmester. Der kendes kun en enkelt guld
smed, der har nedsat sig i Nørrejylland på 
basis af et frimesterskab. Det var Ole Peter 
Jepsen Kabel, der nedsatte i sig i Randers i 
1810.

Betragtes de enkelte dele af Nørrejylland, 
skete guldsmedenes etableringer i Nord- og 
Midtjylland relativt tidligt, medens etable
ringerne i Østjylland, hvor det største antal 
guldsmede kom til at virke, først fulgte 
senere. Vestjylland oplevede kun en sparsom 
tilgang af guldsmede. I alle områder steg 
tilgangen efter år 1800 som følge af stignin
gen i befolkningstal og forbedrede samfærd
selsmidler.

Undersøgelsen af de jyske guldsmede er 
en del af en større undersøgelse om guld
smedene og deres laug i Danmark. Under
søgelsens resultater fremgår af en Ph.d.- 
afhandling, der er udgivet af Nationalmuseet 
under titlen ”Guldsmede og guldsmedelaug i 
Danmark 1429-1900”.

Guldsmede og guldsmedelaug i Danmark 
1429-1900

Af cand, oecon., ph.d. Bent Knie-Andersen 
ISBN978-87-7602-107-8
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Livet i Ledvogterhuset
Af Ole Edvard Mogensen

Tidligere var der på statsbanestræknin- 
gerne flere hundrede ledvogterhuse. Ved 
mange overkørsler var der manuelt betjente 
bomme eller led. Alt det er for længst gået 
over i historien. Arbejdet som ledvogter 
eller ledvogterske var mere end et arbejde. 
Det var en livsstil. Her følger et lille indblik 
i livet i ledvogterhuset.

Fra midten af det nittende århundrede 
og de næste mange årtier blev der på 

statsbanestrækningeme landet over byg
get utallige ledvogterhuse. Der var flere 
forskellige typer, men et fællestræk for 
de fleste af dem var, at de var små. Selv 
efter datidens forhold. I alt var boligarealet 
typisk på ca. 35 m2.

Indretning
I stueetagen var der en forstue, et køkken 
og to stuer. Den ene stue var dagligstuen, og 
den anden var den pæne stue. Her var der 
polstrede møbler. Den blev kun brugt, når 
der kom fremmede, og den blev i fyrings
sæsonen ikke opvarmet til daglig. Der var 
indrettet et kammer under taget, hvortil der 
var adgang ad en hønsestige gennem en lem 
i loftet. Senere kom et trapperum med en 

trappe til. Ved køkkenet var der et spise
kammer med en gulvlem til en lille kælder. 
Loftsrummet uden for kammeret kunne

Overkørslen i Søften i 1976.
Asger Christiansen.
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bruges til tørreloft. Om vinteren, hvor der 
var koldt, kunne julestegen hænge under 
spærene.

Spartansk
Husene var spartansk udstyret. Vand måtte 
pumpes op med håndkraft fra en brønd 
i gården og bæres ind i en spand. Toilet, 
afløb og kloak fandtes ikke. Et gammeldags 
lokum var placeret i en lille udbygning ved 
husets gavl eller under loftstrappen med 
indgang udefra eller i et udhus. Opvarmnin
gen var komfur i køkkenet og en kakkelovn 
i hvert af de to værelser. Ofte var der også i 
køkkenet en gruekedel - en nødvendig ting i 
husholdningen, men ikke med nogen særlig 
hensigtsmæssig placering. Brugen medførte 
uundgåeligt fugtgener. Bedre blev det i 
nyere huse, hvor vaskehuset og gruekedlen 
var placeret i udhuset. Koldt kunne der 
også være i vogterhuset, isolering fandtes 
ikke. Elektrisk lys fandtes oprindelig ikke, 
og faste skabe hørte ikke med til datidens 

boligbyggeri. På huses gavl eller på udhuset 
var anbragt et ophæng for en stige.

Vogterhusnummer
Udvendig var angivet husets nummer. 
Oprindelig var nummeret malet med sort 
på hvid baggrund både ud mod sporet, fx 
på husets gavl,og på de to sider, der vendte 
mod banen. Det var således nemt for togets 
personale at se husets nummer. Senere blev 
nummeret angivet med et emaljeskilt, som 
oftest kun på den side, der vendte mod 
sporet. De vogterhuse, der havde telefon, 
var forsynet med et skilt med angivelse 
heraf, og dem, der ikke havde, var mærket 
med en pil, som viste retningen til nærme
ste linietelefon. Linietelefoner var anbragt 
med mellemrum på strækningen til brug for 
togets personale, hvis der skulle tilkaldes 
hjælp ved nedbrud på trækkraften eller 
ved uheld. Retningen til nærmeste telefon 
var også vist på hver tredje telefonmast, 
der havde en lodret hvidmalet stribe, som

Vogterhus nr. 68 ved Bjertrupvej i Stilling i 1910. Overkørslen blev i 1922 erstattet af en viadukt i 
forbindelse med strækningens udbygning med dobbeltspor. Skanderborg Historiske Arkiv.
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Vagthytten i Strømmen var kunstfærdigt udført.
J. Guldbæk Christensen

vendte mod den side, hvor nærmeste telefon 
var. En vigtig oplysning for en togfører, der 
skulle tilkalde hjælp i en tid, hvor togene 
ikke havde strækningsradio, og hvor mobil
telefonen endnu ikke var opfundet.

Mange udhuse var muret forneden, den 
øverste del var bræddebeklædt. Her var 
der vaskehus, kloset og retirade. I udhuset 
var der plads til brændsel. Det var ofte tørv 
og brænde. Der var også mulighed for at 
holde høns, geder eller en ”julegris”. Æg og 
gedemælk blev brugt i husholdningen. Når 
hønen ikke længere var så god til at lægge 
æg, endte den i suppegryden.

Stor have
På baneskråningeme var det muligt at lade 
gederne græsse, og der kunne slås hø, så 
der også var lidt vinterfoder til dyrene. Var 

huset lille, var haven til gengæld som oftest 
af rimelig størrelse. I haven blev der dyrket 
grøntsager, især naturligvis kartofler, som 
var en vigtig del af kosten i det lille hjem.

De ældste huse var ikke alle aflige god 
standard. Vedligeholdelsen lod også ofte 
en del tilbage at ønske. I det nyere huse var 
kvaliteten bedre, og dermed var det mere 
overkommeligt at holde huset i en god 
vedligeholdelsesmæssig stand.

En gang om året kom overbaneforman- 
den på besøg, så blev der skuret og skrubbet 
og bagt kager til kaffen. Der skulle ikke 
være noget at sætte en finger på. Der blev 
dækket op i den pæne stue med den fine 
dug på bordet. Ved denne lejlighed blev den 
løbende vedligeholdelse aftalt. Hvert femte 
år var det muligt at aftale kalkning, maling 
og tapetsering.

Kvindepost, mandspost 
eller fællespost
Nogle poster blev passet af enlige kvinder. 
Nogle gange en enke efter en ansat ved 
Statsbanerne. Statsbanerne udviste her da
tidens form for social ansvarlighed. Først i 
det 20. århundrede kunne det være vanske
ligt for en husmoder med måske flere børn 
pludselig at skulle klare sig alene. Enken 
fik som tilskud til enkepensionen et hverv 
som ledvogterske. Lønnen var ikke stor, og 
arbejdsdagen var lang, til gengæld var der 
fri bolig. Ikke nogen fyrstelig tilværelse, 
men dog bedre end ingenting. Alternativer 
var der ikke mange af.

Kvindeposter eller koneposter var poster, 
hvor manden arbejdede ved banekolonnen 
med en arbejdstid fra 6 morgen til 6 aften, 
og hustruen passede ledet i hans fravær. 
Familien kunne selv bestemme, hvem der 
skulle passe ledet mellem seks aften og 
seks morgen. Men da manden skulle på ofte 
hårdt fysisk arbejde igen dagen efter, endte
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det ofte med, at det også var konen, som tog 
det meste af aftenvagten. 11 -timers reglen 
var ikke opfundet dengang.

Manden kunne være fast ansat som 
banearbejder eller ansat som ekstraarbej-

Interiør i vagthytten ved overkørsel mellem 
Søften og Hinnerup. På pulten ses noteringska
lenderen, over pulten er togfortegnelsen slået op, 
og øverst ses den gule plakat.

Asger Christiansen.

der. Disse blev ofte fyret sidst på året, for 
så at blive antaget igen omkring 1. april. I 
den mellemliggende tid gik de på fagfor
eningen. Eller hvis der kom sne, kunne de 
være heldige at få en tjans med snerydning. 
Andre var ansat som banenæstformand, 
baneformand, eller overbaneformand.

Fællesposter var poster, hvor manden og 
konen passede leddet i fællesskab. Så kunne 
de selv fordele arbejdet, som de fandt det 
for godt. Det medførte så, at de i princippet 
aldrig kunne holde fri samtidig.

Arbejdet bærer lønnen i sig selv 
I en gammel vending hedder det: ”Arbejdet 
bærer lønnen i sig selv”. Den må Statsba
nerne have haft in mente, da ansættelses
vilkårene for ledvogtere og ledvogtersker 
blev fastlagt. Oprindelig havde ledvogteren 
og ledvogtersken en ringe løn, ingen ret 
til ferie og ingen fridage. Fridage kunne 
ganske vist søges, hvis man havde en god 
begrundelse, men det at få en fridag var 
ikke en lovmæssig eller overenskomstmæs
sig ret. Frihed kunne gives, hvis tjenestens 
tarv tillod det. Altså hvis en afløser var 
til rådighed. Var der ikke det, måtte man 
sandelig passe sit arbejde. Ordnede forhold 
omfattende arbejdstid og fridage kom først 
i 1919. Da havde der kørt tog i Danmark i 
70 år!

1 Danske Statsbaners blad Vingehjulet ses 
i maj 1959 under opslag af ledige stillinger 
følgende:

”1 stilling som baneformand ved kolonne 
355, Thorsø. (Vedkommendes hustru kan 
om ønskes blive antaget som ekstraledvog- 
terske ved overkørsel 74, Thorsø, hvis hun 
opfylder betingelserne derfor. Hendes dag
løn bliver 11 kr. 35 øre, og der gives hende 
fri bolig i hus 18, Thorsø).”
Ikke, selv efter datidens forhold, nogen høj 
løn. Til belysning af den fri boligs værdi 
kan til sammenligning oplyses, at hvis 
baneformanden havde fået arbejde ved en 
kolonne, hvortil der ikke var knyttet en led
vogterpost, kunne han i mange tilfælde få 
en lejebolig af nogenlunde samme standard 
som vogterhuset. Leje herfor androg typisk 
dengang ca. 60 kr. månedligt. Ledvogter
skens arbejde kunne dermed værdisættes 
så nogenlunde til cirka 400 kr. månedligt. 
Det var sådan cirka det halve af, hvad en 
arbejdsmand kunne tjene på den tid. Vel at 
mærke med en væsentlig kortere arbejdstid, 
nemlig en 45 timers arbejdsuge. Ved hus
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Meldeklokke ved Bidstrupvejen i Lerbjerg i 
1977. Asger Christiansen.

18 var der toggang i 17 af døgnets timer. 
Nu var forholdene dog forbedret, således 
at der var fast aftenafløsning fra kl. ca. 19 
til sidste tog ved midnat. Endvidere var der 
fridagsafløsning hver anden søndag og på 
en hverdag hver anden uge.

1959 var i øvrigt året hvor parolen ”Lige 
løn for lige arbejde” første gang lød fra fag
bevægelsen. Ikke uden grund. Dog havde 
udviklingen på arbejdsmarkedet dengang 
gennem de sidste 30 - 40 år været, at kvin
dernes relative lønniveau var forbedret fra 
at udgøre cirka halvdelen af de ufaglærte 
mænds løn til nu 3/4 af denne løn. Så heldig 
var ledvogtersken ikke. Hun sakkede også i 
denne sammenligning bagud.

Instruks for ledbevogtning
I hæftet ”Instruks for udførelse af ledbe

vogtningen” havde Statsbanerne på 41 sider 
samlet alle regler om ledbevogtningen. Heri 
var beskrevet, hvornår bommene skulle 
lukkes. Der kunne være tale om lukning på 
sigt, altså når toget kunne ses, eller luk
ning efter tid. Ofte fire minutter før togets 
planmæssige passage af overkørslen. På 
en såkaldt gul plakat, som var ophængt i 
vagthytten, var de lokale forhold beskrevet.

Ved overkørsler på fri bane skulle led
vogteren give tegn til toget om, at banen var 
farbar således:

* Om dagen gøre front mod toget og 
udstrække den ene arm vandret mod sporet

* I mørke og usigtbart vejr bevæge hvidt 
lys langsomt fra den ene side til den anden.

* På stationerne skulle ledvogteren give 
tegn til stationsbestyreren.

Ved dagens begyndelse skulle ledvog
teren pr. telefon melde sig til stationen. 
Herfra fik man også oplysninger om 
eventuelle særtog. Disse skulle noteres 
i en noteringskalder, som skulle findes i 
vagthytten. Banesektionen udarbejdede ved 
hvert køreplanskifte en togfortegnelse for 
hver ledvogterpost. Fortegnelsen omfat
tede alle plantog, samt deres passagetid for 
overkørslen.

Vagthytten
Ved overkørslen var der opført en vagthytte. 
Nogle af de ældste var et simpelt skilder
hus af træ uden udstyr af nogen art. En 
kold post om vinteren. Her skulle ledvog
teren eller ledvogtersken opholde sig, når 
tog kunne ventes. Senere blev der bygget 
vagthytter af mursten, med kakkelovn, og 
en lang bænk. Siden kom der også liniete
lefon, så det var muligt at tale med nabo
stationerne og de øvrige vogterhuse. Alle 
telefonapparater var indskudt parallelt på 
den samme ledning. Opkald skete ved at 
ringe et kaldesignal ved hjælp af morseal-

ØSTJYSK HJEMSTAVN 127



fabetet. Var der en afløser på posten, kunne 
denne så sidde og kukkelure i vagthytten på 
sin ofte lange vagt. Vogterhuset var privat
beboelse for familien, som boede der.

Linieringning
Umiddelbart før et togs afgang fra en sta
tion skulle der gives linieringning til stræk
ningen indtil næste station. Linieringningen 
udløste klokkesignaler fra klokkeværkeme 
ved alle vogterhusene og på den næste sta
tion. Formålet var at underrette ledbevogt
ningen om, at tog kunne ventes. Uafhængig 
af linieringningen skulle ledbevogtnings
personalet dog bevogte og betjene bomme 
og led, på tider hvor tog kunne ventes. 
Manglende linieringning var således ingen 
undskyldning for ikke at passe sin post.

Klokkeværket gav fem slag for tog med 
ulige tognummer, og to gange fem slag for 
tog med lige tognummer. På strækningen 
Århus - Randers havde tog i nordgående 
retning ulige tognumre, og blev derfor 
meldt ved fem slag. Linieringningens klok
keværk var mekanisk og skulle trækkes op 
som et gammelt lodur.

Arbejde, familie og livsstil
I dag ernærer såkaldte livsstilseksperter 
sig ved at assistere folk med at skabe sig 
egen livsstil. Det er for nogle nødvendigt at 
signalere, at man har styr på tingene, at job, 
hjem, familie, og ferie udtrykker en selv
valgt og helst unik og succesrig identitet.

Det var ikke nødvendigt i ledvogternes 
tid. Arbejde og familie var fuldt integreret 
og dannede derved en naturlig og afrundet 
helhed. Det blev en livsstil. Som ledvog
ter eller ledvogterske var man på arbejde 
praktisk taget døgnet rundt. Det var togenes 
gang, som inddelte døgnets timer. Det dag
lige arbejde i husholdningen og spisetiderne 
blev styret af togtideme. Når et tog var pas-

Ledvogteren har lukket leddet ved Ry station. 
Foto fra 1905. Egnsarkivet i Ry.

seret, var der en større eller længere pause 
til næste tog. Så var det efter togets passage, 
man gik i gang med storvasken, madlavnin
gen eller middagsmaden. Man satte sig na
turligvis ikke til bords, lige før et tog kunne 
ventes meldt. Det gjaldt for ledvogteren, og 
resten af familien fulgte naturligvis trop. 
Sådan var nu engang husordenen. Det var 
ikke nødvendigt at fortælle børnene, hvad 
arbejdet som ledvogter bestod i. Børnene 
var en del af dagliglivet, både i arbejde og 
fritid. Der var altid voksenkontakt. Hvilket 
i høj grad også var nødvendigt. Hjem og 
arbejde var ikke noget ufarligt sted. Togene 
kom på alle tider, og der var ikke langt fra 
børnenes legeplads til de blanke skinner.

Skabelsen af en identitet kom helt af sig 
selv. Arbejdet med at lukke led eller rulle 
bomme ned var tydeligt for enhver. Det 
skabte ganske naturligt en identitet for led
vogteren eller ledvogtersken. En identitet 
som ofte bestyrkedes af, at den pågældende 
varetog jobbet gennem flere årtier.

Familielivet centrerede sig også om led
vogterhuset. Både hellig og søgn. Selvom 
det var søndag eller højtid, skulle bommene 
passes, så stedet for familiesammenkomsten 
var givet. Så måtte samværet med familien 
passes ind, som nu Statsbanernes køreplan 
tillod.
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Nogle familier flyttede en del rundt. Det 
var attraktivt for en baneformand at søge 
sig et federe embede som overbaneformand, 
selv om det måske var i den anden ende af 
landet. Flytningen kunne dog også være 
af bitter nød. Når en sidebane blev nedlagt 
eller en overkørsel automatiseret.

Ansvaret
Arbejdet som ledvogter eller ledvogterske 
havde ikke stor prestige. Lønnen var lav, 
boligerne små og arbejdstiderne meget 
lange. Man var bundet - næsten stavns
bundet - til hus og overkørsel. Ikke desto 
mindre var ledvogtere og ledvogtersker en 
forudsætning for en høj trafiksikkerhed for 
såvel bil som bane, hvilket Statsbanerne 
heller ikke undlod at minde om. Instruks for 
ledbevogtning forkyndte:

”Ledbevogtningspersonalet bærer alene 
det fulde ansvar for bevogtningens udførel
se i overensstemmelse med de regler, der er 
fastsat i nærværende instruks og i eventuel 
for den pågældende overkørsel udstedt 
lokal instruks. Forsømmelse ved ledbevogt
ningens udførelse vil kunne medføre tab 
af menneskeliv, hvorfor det er ubetinget 
nødvendigt, at reglerne nøje overholdes, 
uanset om der muligt fra de vejfarendes 
side fremkommer klager over ventetid ved 
bommene (ledene).

En forsømmelse af bevogtningen vil 
blive betragtet som en alvorlig tjenestefor
seelse, for hvilken straffen vil kunne blive 
stillingens fortabelse (afsked uden pension), 
ligesom en forsømmelse kan føre til, at der 
rejses offentlig sag mod den pågældende for 
overtrædelse af straffelovens bestemmelser.

Ledbevogtningspersonalet bør erindre, at 
de vejfarende stoler på, at vejen er fri, når 
bommene (ledene) er åbne. ”

Man kunne således ikke være i tvivl om, 
hvilket stort ansvar man havde påtaget sig.

Om end en og anden nok ind imellem har 
funderet lidt over, hvorfor dette ansvar så 
ikke afspejlede sig i aflønningen.

Et ansvarsfuldt job var det. På alle tider 
af døgnet og med nogle ofte meget lange 
vagter. Ganske bemærkelsesværdigt er det 
imidlertid, at når der henses til de mange 
hundreder af overkørsler med manuelt 
betjente bomme, der var i hele landet, samt 
de mange, mange togpassagerer, som når alt 
blev regnet sammen skulle tælles i tusin
der, så forekom der kun ganske, ganske 
få fejl fra ledbevogtningspersonalets side. 
De mødte trofast og med usvigelig sikker
hed op, når det var togtid. I kulde, regn og 
blæst; nat og dag. De levede i sandhed op til 
ansvaret.

Et erhverv forsvinder
I forbindelse med bl.a. udbygning med dob
beltspor blev nogle overkørsler erstattet af 
viaduktanlæg. Med vedtagelsen af den så
kaldte ”Vejkrydslov” i 1930 blev det muligt 
at sikre overkørsler på sidebaner med blink
lysanlæg. I 1957 muliggjorde en ny lov, at 
niveauoverkørsler også på banestrækninger 
med toghastigheder på op til 120 km/t, altså 
hovedbanerne, kunne sikres ved automati
ske anlæg. Herefter blev mange manuelle 
bomme og led udskiftet med automatiske 
bomanlæg eller advarselssignalanlæg. For 
Statsbanerne var der mange penge at spare. 
Både på bemanding, samt vogterhusenes 
vedligehold. Det skete ofte strækningsvis, 
og ofte i forbindelse med modernisering 
af strækningens sikringsanlæg. I de fleste 
tilfælde var det herefter muligt at etablere 
fjernstyring, som også betød betydelige 
besparelser på lønkontoen. Bemandingen 
på stationerne kunne også reduceres ganske 
betydeligt. Efterfølgende blev mange vog
terhuse nedrevet. Nogle var ikke tidssvaren
de, andre lå i vejen for vej- og viaduktanlæg

ØSTJYSK HJEMSTAVN 129



Overkørsel nr. 300 sydfor Hadsten. En af de sidste overkørsler betjent af en ledvogter. Foto fra 1976.
Foto: Asger Christiansen

eller byudvikling. En del huse blev solgt til 
privat beboelse. De fleste af disse er udvidet 
og ombygget ofte til næsten ukendelighed.

Nogle huse findes endnu i næsten den 
oprindelige grundkonstruktion. Dog som 
oftest med nye vinduer og nyt tag. Lys, 
vand og afløb er også kommet til.

Der er ikke sket bygningsfredning af 
noget vogterhus i Danmark. Mærkeligt nok.

Hustypen var et af de første eksempler på et 
dansk typehus. Længe før det begreb blev 
almindeligt i det danske sprog. Har vogter
husene ikke den helt store arkitektoniske 
værdi, har de imidlertid stor kulturhistorisk 
betydning. De er efterhånden det eneste 
vidnesbyrd om et nu forsvundet erhverv, 
som blev udøvet i 125 år, og som havde i 
hundredvis af udøvere.
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Historiens Spor 
i Veng og Mesing Sogne
Af Erna Bachmann

Historier, sagn og fortællinger fra Veng, 
Hårby, Søballe, Nørre Vissing og Mesing

Allerede i 2005 talte vi i Veng Lokal- 
YjL arkiv om, at det var ærgerligt, at 
pastor Bundgårds lille bog fra 1980 på 104 
sider om Veng Sogn var udsolgt. Skulle vi 
gå i gang med at føre historien ajour og få 
bogen genoptrykt? Det var der stemning 
for, og et forsigtigt skøn var, at vi måske 
kunne samle 200 sider til en ny bog om 
Veng og Mesing sogne, to små sogne med 
tilsammen 1300 beboere. At vi valgte at 
tage Mesing med skyldtes, at Veng og 
Mesing sogne tilsammen i årevis i Hør- 
ning Kommune har gået under betegnelsen 
”Vestegnen” med fællesskab i kirke, skole 
og Borgernes Hus. I efteråret 2006 blev der 
dannet en arbejdsgruppe, og arbejdet med 
indsamling af materiale, interviews, ud
vælgelse, frasortering og redigering strakte 
sig over to år. De 200 sider blev til 300 og 
400, og da vi nåede de 500 sider, sagde vi 
stop. Nu måtte vi skære i manuskripterne. 
Den færdige bog endte med 539 sider rigt

illustreret med billeder fra fortid og nutid. 
Studiegruppen gik til arbejdet med iver og 
ildhu og en arbejdsindsats, som det var en 
fornøjelse at være formand for.

Bogen udkom i oktober 2008 i 600 ek
semplarer. Det var nok genialt, at vi havde
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så mange lokale forfattere til at skrive histo
rien, for ved receptionen på Sophiendal på 
udgivelsesdagen var der stort rykind, og her 
blev allerede halvdelen af bøgerne solgt.

Skrevet med fem gennemslag
I forordet til HISTORIENS SPOR står der 
bl.a.:

I 1959 skrev provst Halvor Bundgård — 
der var præst ved Venge kirke 1948-81 og 
provst fra 1963-81 — manuskript til bogen 
”Venge Sogn og Venge Kirke”. Det var 
skrevet på maskine med fem gennemslag, 
så der var ikke mange, der havde lejlighed 
til at fordybe sig i historien. Men i 1980 
blev manuskriptet af Else Rasmussen fra 
Veng fundet frem af skrivebordsskuffen og 
med Venge Sparekasse som sponsor trykt 
og distribueret til samtlige husstande i Veng 
Sogn.

I tiden fra 1980 og til i dag har den alle
rede skrevne historie ikke ændret sig, men 
nye vinkler på historien har vist sig, og der 
er fundet nye kilder med nye oplysninger 
om fortiden. Ikke mindst vores sogneblad 
”Sognet” har haft utallige relevante artikler 
med lokalhistorisk indhold, som fortjener 
en bredere læserkreds. Resultatet blev, at vi 
i redaktionen besluttede, at der skulle skri
ves en helt ny bog om Vestegnen — Veng og 
Mesing sogne i den tidligere Homing kom
mune — med vægten lagt på fortiden, men 
også med elementer fra nutiden.

Til selve arbejdet med udvælgelse og 
redigering af stof fra de enkelte landsbyer 
har der været nedsat arbejdsudvalg med 
deltagelse af to personer fra hver landsby. 
Personerne, der har deltaget i redigeringsar
bejdet, er:

Søballe Hany Simonsen og Henning 
Riis Rasmussen

Veng Henning Hansen og Erik
Kristoffersen

Hårby Ester Huusmann og Vibe
Roepstorff

Nørre Vissing Gert Bonde Nielsen og Jør
gen Christensen

Mesing Aksel Mortensen og Karen 
Inger Rasmussen

Generelt samt redaktion:
Peter Friis Kristiansen og Erna Bachmann 
Koordinering og redigering: 
Erna Bachmann

Artiklerne er dels manuskripter af forskel
lige forfattere, der tidligere er trykt i diverse 
lokalhistoriske skrifter, dels manuskripter, 
som findes i Egnsarkivet, og sidst - men 
ikke mindst - artikler, der har været trykt i 
de to sognes sogneblad: ”Sognet”. Bogen 
er derfor en sammenskrivning af mange for
skellige forfatteres værker, en forskellighed, 
som vi håber, læserne vil sætte pris på.

Bogen er udgivet af Støtteforeningen for 
Egnsarkiverne i Hørning-Veng med tilskud 
fra Venge Sogns Spare- og Rentekasses 
Rentelegat, Nordea Danmark-Fonden, 
Velux-Fonden.

Eget forlag: H VEA - Støtteforeningen for 
Egnsarkiverne i Hørning-Veng.

Andet oplag af Historiens Spor udkom
mer i november 2009.
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Kedelførerhandelsbrev. **•
l.eW V,. '•»'/« ‘ ’

De hollandske Kedelførere
Om monopol på udførelse af håndværk
AfBent Knie-Andersen

1 1422 udstedte Erik af Pommern en 
købstadsforordning, der gav købstæder 

nes håndværkere monopol på udøvelse af 
håndværk. Dette blev fulgt op ved reces
sen i 1537, hvor Christian III påbød alle 
håndværkere på landet (ikke grovsmede, 
tømrere, murere, skindere eller skræddere, 
der syede vadmel) at flytte ind til købstæ
derne. Få år senere, ved recessen i 1558, 
bestemtes det, at der på landet kun måtte 
findes grovsmede, tømrere, murere, skinde
re, skræddere, der syede vadmel, og simple 
skomagere. Denne bestemmelse blev genta
get i privilegierne for den borgerlige stand 
i 1661. Kommerceforordningen af 1681 
føjede til de håndværk, der måtte drives på 
landet, bødkere, teglbrændere, hjulmagere, 
pottemagere, der fremstillede jydepotter 
og sorte potter, hjulmænd samt vævere, der 
vævede vadmel, blår og hampelærred. Dette 
stadfæstedes i Danske Lov i 1683, hvor det 
i 3-13-23 blev forbudt håndværkere at ned
sætte sig på landet med mindre de tilhørte 
de tidligere angivne fag.

Kobberkedel udført på Haraidskær.

Klar arbejdsdeling
Statsmagten søgte således i princippet skabt 
en klar arbejdsdeling mellem land og by. 
Håndværket skulle udøves i byerne og kun 
de fag, der ikke kunne undværes i landdi
strikterne, måtte forefindes der. Påbudene 
blev dog aldrig fuldt ud overholdt, og på 
landet fandtes til stadighed håndværkere, 
der egentlig ifølge forordningerne skulle 
drive deres håndværk i købstæderne. Disse 
håndværkere betjente beboerne på landet,
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Haraidskær ved Vejle på tidspunktet hvor de Hollandske kedelførere afhændede denne. Fabrikken lå 
sydvest for hovedbygningen. Haraidskær blev senere overtaget af De forenede Papirfabrikker.

men også i et vist omfang byernes borgere. 
Der var typisk tale om husmænd, enten 
med eller uden jord, der drev en eller flere 
former for håndværk. Selv om håndvær
ket samledes i byerne, må det antages, at 
antallet af håndværkere på landet, i hvert 
fald i 1600- og 1700-tallet, oversteg antallet 
af håndværkere i byerne. Adelen opnåede 
også i perioder privilegier til at have egne 
håndværkere ansat på godserne og havde 
det til tider også i fag, der egentlig hørte til i 
købstæderne.

Skellet mellem håndværk på land og i 
by opretholdtes i princippet til der med næ
ringsloven af 1857 blev indført ligestilling. 
I 1800-tallet udvandedes reglerne efter
hånden, og fra 1827 fik amtmændene ret 
til at give bevillinger til udøvelse af andre 
håndværk end de egentlig tilladte på landet.

På i hvert fald et område blev der dog 
gjort en undtagelse fra reglerne. Det drejede 
sig om handlen med kobbertøj. Der blev 

givet hollænderne tilladelse til at forestå 
denne handel over hele riget - både i by 
og på land. Baggrunden for denne særlige 
tilladelse har sit udspring i Københavns 
belejring i 1659, hvor svenskerne havde in
desluttet byen, men hvor den hollandske ad
miral Opdam med en hollandsk flåde kom 
byen til hjælp. Hollændernes hjælp var ikke 
uden bagtanke. De ønskede, af hensyn til 
den hollandske handel med Østersølandene, 
ikke at begge sider af Øresund skulle høre 
under samme magt. Hollænderne skulle 
selvfølgelig belønnes for deres hjælp, og da 
riget efter krigene mod svenskerne fattedes 
penge, blev betalingen bl.a., at hollænderne 
i 200 år fik tilladelse til frit at drive handel 
på landet med forskellige kobbervarer som 
fx kedler.

Hollandske kedelførere
Handlen blev varetaget af et katolsk bro
derskab, de såkaldt hollandske kedelførere,
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som stammede fra den lille by Luiksge- 
stel i Brabant. Broderskabet udnyttede de 
opnåede privilegier til at lade fremstille og 
efterhånden også selv at fremstille kobber
varer på deres kobberværker og sælge disse 
direkte ved huse og gårde. To og to drog de 
med et lager af potter og kedler ud i landet, 
hvor deres produkter med to korslagte ham
re og bogstaverne C K M F (for ”Crusauer 
Kupfer- und Messingfabrik” ved Flensborg) 
hurtigt blev kendt for deres gode kvalitet. 
Som en del afbetalingen for de solgte varer 
modtog de gammelt kobbertøj, der blev 
omsmeltet og forarbejdet til nyt. Imidlertid 
fandt kedelførerselskabet det praktisk ud 
over ved fabrikken i Flensborg at sikre sig

en placering længere oppe 
i Jylland. I 1764 købte 
Frands Jansen derfor, på 
broderskabets vegne, af 
Alexander Hoicks gården 
Nørregade nr. 382 (Nør

regade 15) i Horsens, som blev deres nye 
administrationscentrum og udgangspunkt 
for handelen. En gang om året mødtes alle 
kedelføreme i Horsens for at gøre salget op. 
Samlingen, der varede en måneds tid, blev 
også brugt til at straffe brud på selskabets 
regler. Det kunne dreje sig om dårlig han
delsmoral eller dovenskab. Man blev altid 
straffet på lønnen, og det kunne indebære 
nedsættelse til fx halv løn for årets arbejde.

Nørregade 15 i Horsens før bygningerne i 1897 blev nedrevet og en ny bygning opført. Det var i 
denne bygning at de Hollandske kedelførere havde deres hovedkvarter.
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Bygningen Nørregade 15 i Horsens som blev 
opført af arkitekten H. E J. Estrup i 1897.

Måtte ikke gifte sig
Nye kedelførere, der blev hvervet i Brabant, 
havde en læretid sammen med en ældre bro
der, og de rejste hvert år på en rute gennem 
Danmark. Fra 1821 blev det forbudt disse 
brødre at gifte sig. I 1839 købte selskabet 
kobberværket Haraidskær ved Vejle. Det 
havde tidligere tilhørt Horsens-købmanden 
Gerhard de Lichtenberg, og broderskabet 
havde et stykke ind i 1800-årene fremgang, 
hvad angik omsætning. Helt fra første færd 
mødte selskabet dog modstand fra dan

ske håndværkere, og især kobbersmedene 
mente sig udsat for urimelig konkurrence. 
I 200 år kom der besøg af de hollandske 
kedelførere en gang om året. Da tiden for 
deres privilegium var ved at være omme, 
gjorde kedelføreme opmærksom på, at de 
nu ikke kom mere. Nu måtte folk forsyne 
sig med, hvad de trængte til og manglede. 
I tiden efter privilegiets ophævelse forlod 
de fleste hollændere Danmark. Kun den 
sidste leder af selskabet, Franciskus van 
de Reydt (født i Luiksgestel den 6. okto
ber 1824 og død i Horsens den 12. janu
ari 896), blev boende i Horsens og overtog 
broderskabets ejendom. Han forsatte med 
metalvareproduktion og fremstillede først 
og fremmest blyplader til tage under firma
navnet P. C. Peters & Comp. En slægtning, 
Henrik Fritz Vilhelm Larsen (der antog nav
net Fritz van de Reydt), overtog gården ved 
Reydts død og lod arkitekt H. F. J. Estrup 
bygge et nyt hus, der senere kom til at huse 
Horsens Blyvalseværk. Denne virksomhed 
var en forsættelse af de gamle kedelføreres 
forretning. Van de Reydt betænkte også i 
sit testamente flere velgørende institutioner 
i Horsens, og skænkede ikke mindst penge 
til den katolske menighed og til den nye 
katolske kirke på Nørregade.

Denne kirke, Skt. Josefs kirke i Nør
regade i Horsens, blev opført af arkitekten 
Estrup i årene 1896-1897. Det var som nabo 
til denne kirke, at Fritz van de Reydt året 
efter lod opføre en monumental bygning, 
til erstatning for den gård, de hollandske 
kedelførere tidligere havde ejet.
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Garderforeningen for Horsens og 
Omegn 1889-1914
Af Jacob Hanquist Pedersen

Baggrund for garderbevægelsen 
indtil år 1900

Efter nederlaget i 1864 og hærreformen
' i 1866 blev Den Kongelige Livgarde 

til hest nedlagt. Hestegarden var blot tre 
år yngre end fodgarden, og gennem mere 
end 200 år var den en fast del af Livgarden. 
Kong Christian IX havde selv tidligere 
været chef for hestegarden1. Det var et 
smerteligt tab for mange gardere at miste 
den del af livgarden, som hestegarden var, 
og det huskedes i lange tider efter2.

Den politiske situation i midten af 
1880’eme medførte en stigende uro mod 
Estrups højreregering. 1885 blev for alvor 
året, der skulle blive uroligt. Politiske 
møder rundt om i landet resulterede nogle 
steder i indkøb af gevær og oprettelse af 
riffelforeninger. Det var altid godt at være 
beredt, hvis der kom en opstand, så man 
kunne være med til at styrte regeringen, var 
opfattelsen blandt en del af befolkningen.

Et attentat mod Konseilspræsident Estrup 
i oktober 1885 mislykkedes, og det blev 
startskuddet til de egentlig provisoriske

1 Et Hundredårsminde, 1985 s. 23
2 Horsens Avis, 7/10 1889. Artikel om Den Jydske 

Garderforening for Horsens og Omegn. 

år. Riffelforeningernes indkøb og salg af 
våben blev forbudt, der kom ”mundkurvs
cirkulære”, hvorved det blev forbudt at tale 
nedsættende om konge og regering. Der 
blev hurtigt problemer med at få befolk
ningen til at rette ind, og som resultat heraf 
blev Det militære Gendarmerikorps opret
tet. Situationen var spændt, og det kom til 
udtryk i oprettelse af forskellige foreninger 
som reaktion mod regeringen. Men en 
mindre gruppe, som erklærede sig upolitisk, 
oprettede i august 1885 en forening for 
gamle gardere3.

I tiden med provisoriske love for be
folkningen og glade Fredensborgdage for 
kongehuset voksede Garderforeningen i 
København sig til at have 441 medlemmer 
i 1892.1 1889 opstod der to garderforenin
ger i provinsen, nemlig en i Odense, Den 
Fyenske Garderforening, og en i Horsens, 
Den Jydske Garderforening for Horsens og 
Omegn. Sådan forholdt det sig helt indtil 
ophøret af provisorisk lov, ophævelsen af 
gendarmerikorpset og gennemførelsen af 
systemskiftet i 1901. Først da begyndte nye 
garderforeninger at opstå4. Hvor mærkeligt

3 Et Hundredårsminde, 1985, s. 24-26
4 Et Hundredårsminde, 1985,, s. 52.
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det end kan virke, så hænger udviklingen af 
de første upolitiske garderforeninger sam
men med den nationalpolitiske udvikling!

Grundlaget for oprettelsen af den 
jyske garderforening
Når denne artikel i så høj grad vælger at be
skæftige sig med grundlaget for oprettelsen 
af den første jyske garderforening, så er det, 
fordi emnet ikke har været berørt så direkte 
før. Oprettelsen af den første garderforening 
i Danmark, nemlig den i København, er 
blevet analyseret, og resultatet er bemærkel
sesværdigt. Der frembringes en ide om, at 
de upolitiske garderforeninger skulle have 
baggrund i det urolige politiske samfund, 
som fandtes i de provisoriske år i 1880- 
1890'eme.

Jeg vil dog forsøge at komme med et par 
andre teorier, som kan belyse baggrunden 
for oprettelsen af en jysk garderforening 
i 1889. Anvendte teorier som tid og sted, 
eksemplificeret ved den geografiske afstand 
til hovedstadsforeningen, hvorfor det skulle 
blive Horsens og 25 året for 1864-krigen, 
vil blive anvendt i nedenstående.

For at komme nærmere et dybere svar 
vil en gennemgang af bestyrelsen samt 
avisernes skudsmål af oprettelsen blive gen
nemgået.

Den geografiske teori
Der er to ting, som spiller ind i de valgte 
teorier nemlig tid som den ene faktor, og 
sted som den anden. Den geografiske faktor 
består af to elementer, som omfatter beho
vet for en jysk garderforening, og hvorfor 
det blev i Horsens og ikke en anden jysk 
købstad.

Under Anden Verdenskrig arbejdede 
Axel Pontoppidan på et større værk om 
Livgarden. Herunder blev det til et bind, 
særligt om de danske garderforeninger.

Axel Pontoppidan nævner, at garderforenin
gen i København efterhånden ikke kunne 
tilfredsstille den trang, der var blandt gamle 
gardere udenfor hovedstaden, og derfor 
oprettedes flere og flere lokale garderfor
eninger. Rejsen til hovedstaden var for lang, 
blot for at opfriske gamle minder. Som 
resultat herafkom den Fyenske Garderfor
ening og Den Jydske Garderforening for 
Horsens og Omegn i 18895.

Det bliver svært at bevise, at fx garder
foreningen i Horsens så kunne tilfredsstille 
”behovet” for de gamle gardere i Jylland. 
Der findes ingen komplette medlemslister 
før 19086, og på det tidspunkt fandtes der 
garderforeninger i Thisted, Århus, Kolding, 
Randers og Nordjylland7. Derfor vil det 
være formålsløst at arbejde med medlems
lister fra 1908 for at belyse forhold i 1889. 
Men måske har Axel Pontoppidan allige
vel en pointe, for rejser i 1889 var mere 
omstændelige uden broforbindelse mellem 
landsdelene og IC3-lyntog. Logisk set giver 
det mening, men hvorvidt det er en faktor, 
som er central, forbliver uklart.

Hvorfor blev Horsens så arnested for den 
første garderforening i Jylland?

Horsens havde udviklet sig fra i 1855 
at være et lille samfund på 7.250 indbyg
gere til i 1901 at være en voksende købstad 
på 20.000 indbyggere. Industrialiseringen 
havde fået godt fat i byen og trak et stort 
opland i alle retninger8. Byen havde altså 
formået at vokse sig stor og stærk og var 
som sådan en magnet i industrialiseringens 
første bølge. Det kan derfor ikke virke 
besynderligt, at Horsens blev hjemstedet for 
den første jyske garderforening.

5 Den Kongelige Livgarde 1943,, s 17
6 De seneste års forskning, som jeg har foretaget, 

har frembragt mulighed for at rekonstruere en 
medlemsliste for året 1908.

7 Den Kongelige Livgarde, 1943, s 18 
8 Hundrede Horsens-År 1870-1970,. s. 71.
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25 års jubilæet for krigen 1864 
Den Fyenske Garderforenings historie star
ter på 40 års dagen for sejren ved Fredericia 
i 1849. Foreningen blev stiftet 6. juli 1889, 
og 40 års dagen bruges som reference, 
når der skal tales om opstarten af denne 
forening9. Hvorvidt det har sin berigtigelse 
skal være ladet uprøvet, men det frem
bringer en god teori for, hvorfor netop den 
næst- og tredje-ældste garderforening er 
oprettet i 1889.

Hvad angår 25 års jubilæet for 1864-kri- 
gen og Horsens, så berettes det i Horsens 
Borgerlige Skyttelavs historieskrift fra 
1990:

„Søndag den 28. juli 1889 deltog Skyt- 
telauget i en stor mindefest for krigene i 
1864... I Lighed med hvad der tidligere er 
sket mange Steder i Landet, fejredes her i 
Byen 25 Aars Jubilæet for Krigen 1864. Det 
var de danske Forsvarsbrødre for Horsens 
og Omegn.........der havde indbudt ikke 
alene Veteranerne fra 1864, men ogsaa dem 
fra 1848-1850 samt Alle, der føler varmt 
for Fædrelandet, og talrigt var Indbydelsen 
efterkommet baade fra Land og By”10.

Beretningen fortæller, af 3-4.000 menne
sker deltog", og blandt disse har der sikkert 
været gamle gardere.

Dette finder sted den 28. juli 1889, og 53 
dage senere, den 19. september, indrykker 
Horsens postmesteren og gi. garder Charles 
Friis en notits i Horsens Avis. Denne notits 
bliver startskuddet til oprettelse af forenin
gen den 5. oktober 1889. Af notitsen frem
går det, ”at der efter et fra flere Sider udtalt 
Ønske kan oprettes en Garderforening for 
Horsens

9 Et Hundredårsminde, 1985, s. 52
10 Citat fra Horsens borgerlige Skyttelaug 1840-
1990. s. 49
11 Horsens borgerlige Skyttelaug, s. 49

Postmester C. C. H. 
Friis.

og Omegn... ”'2. Når der i avisnotitsen refe
reres til et fra flere sider udtalt ønske, er det 
en klar mulighed, at der har været udvekslet 
garderhilsner/minder i forbindelse med 
de festlige begivenheder, i juli 1889, for 
1864-krigen.
På spørgsmålet om hvorfor 1889 blev 
året for oprettelsen af Garderforeningen i 
Horsens, må svaret være, at 25 års jubilæet 
for 1864 var den begivenhed, der blev 
afgørende.

Den første bestyrelse 
Det vil også være 
relevant at se nær
mere på, hvem der 
havde sæde i den 
første bestyrelse, da 
det er en forenings 
bestyrelse, der er 
ansigtet udadtil.

Formanden: 
Postmester Charles 
Christian Hude 
Friis, Horsens.

Postmester Friis 
var præstesøn og 
blev født i 1832 i Nordjylland. Opvokset 
i København og aftjente sin værnepligt 
ved Den Kongelige Livgarde i 1855. Efter 
soldatertiden forsatte han karrieren indenfor 
postetaten og blev i 1876 ansat som post
mester for Horsens Købstad.

Foreningsmand kan man kalde postme
steren: I 1885 blev han formand for Hor
sens Gymnastikforening, 1891 formand for 
den nystiftede skytteforening i Horsens, og 
da de to skytteforeninger i byen blev sam
menlagt, blev han også formand for denne. 
Omkring århundredskiftet var han formand 
for Horsens Roklub, i 1892 blev han valgt i

12 Citat fra Horsens Avis 19/9 1889. Notits kaldet 
garderforening.
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Horsens Byråd for Højre og beholdt pladsen 
indtil 1909, herunder borgmester i perioden 
1899-1900.

Indenfor byrådspolitikken vakte syge
hus- fattig- og renovationsudvalget hans in
teresse. I 1888 blev han udnævnt til Ridder 
af Dannebrog, 1897 Dannebrogsmand og 
i 1907 Kommandør II af Dannebrog. Han 
døde d. 21. april 191413.

Næstformand:
Malermester Laurits Sørensen 

Malermester L.
Sørensen Fisker.

”Fisker”, Horsens 
Malermester Sørensen 
blev født i 1846 og har 
formentlig aftjent sin 
værnepligt ved Den 
Kongelige Livgarde om
kring krigsåret 186414.

Malermesteren var 
også et foreningsmen
neske og var formand 

for malermesterforeningen, medstifter af 
Forsvarsbrødreforeningen i 1875 og for
mand herfor 1877-1902 og endelig var han i 
sangforeningen Brage15.

Ifølge malermesterens datters erindringer 
var han „egentlig et mærkeligt menneske. 
Han troede vist selv, at han var udpræget 
højremand, men han var meget liberal i sin 
indstilling”16.

13 Ordenskapitlet + Hundrede Horsensår, 1870- 
1970, s 118ff+ nekrolog Horsens 
Avis april 1914.
14 For at være medlem af en garderforening, skal 
man have været garder i Den Kgl.
Livgarde, og årstallet 1864 må være helt klart. 
Malermester Sørensen var formand 
for Forsvarsbrodrene i Horsens, og deres krav for 
medlemsoptagelse var, at man 
havde deltaget i de Slesvigske krige. Derfor kan han 
kun have været garder i 1864.
15 Østjysk Hjemstavn 1977, s. 26ff og Selskabet De 
Danske Forsvarsbrodre i
Horsens og Omegn 1905„s. 24f.
16 Østjysk Hjemstavn 1977, s. 31, 2. spalte midtfor. 

Kasserer: Købmand Jørgen Zier 
Jørgensen, Horsens 
Købmand Jørgensen blev født d. 14. ok
tober 1849 på Lolland og indkaldt til Den 
Kongelige Livgarde i 1871.

Omkring 1875 
oprettede han sam
men med sin broder 
et handelskompagni 
i Raarup Mølle- 
hauge pr. Gramrode, 
men efter nogen tid 
solgte broderen, så 
J. Z. Jørgensen var 
eneindehaver. Efter 
en økonomisk optur 
og nedtur endte det 
med købet af Bred
vad Mølle Udsalg i 1880. Denne forretning 
drev han indtil 1904. Købmand Jørgensen 
har også været et udpræget foreningsmen
neske. Han var medstifter af Horsens 
Handelsstands Hesteforsikring, mangeårig 
næstformand i Sønderjysk Forening, revisor 
i Horsens Handelsforening, medlem af 
repræsentantskabet i Horsens Bank A/S, 
medlem af Horsens Skatteligningskommis
sionen og medlem af repræsentantskabet 
for Horsens Konservative Vælgerforening17. 
Udnævnt til Ridder af Dannebrog 23/8 
191118.

Menigt medlem: Proprietær Alfred 
Fauershou, Thestrup ved Kattrup 
Proprietær Fauershou var født i 1863 og har 
formentlig aftjent sin værnepligt ved Den 
Kongelige Livgarde omkring 188319.1 1888

17 Horsens Avis 10/12 1914 + levnedsbeskrivelse fra 
ordenskapitlet af J.Z. Jørgensen 1911 
18 Ordenskapitlet, Det Gule Palæ.
19 For at være medlem af en garder forening skal 
man have været garder i Den Kgl. Livgarde, og 
årstallet 1883 er et cirka årstal. Det har ikke været 
muligt at fastslå det nærmere.
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købte han proprietærgården Thestrup i Kat
trup sogn20, men tiden på Thestrup blev ikke 
langvarig. Proprietær Fauershou afgik ved 
dødend. 11. juli 1893 - 30 år gammel21.

Det har ikke været muligt at fremskaffe 
flere oplysninger om den unge proprietær, 
som virkede i foreningens bestyrelse de før
ste fire år. Derfor er det også yderst besvær
ligt at konkludere, hvilken rolle han har haft 
i bestyrelsen og for foreningen.

Menigt medlem:
Gårdejer Chresten Pedersen, 
Lund
Gårdejer Pedersen var født 1851 i Lund, lidt 
vest for Horsens, og aftjente sin værnepligt 
ved Den Kongelige Livgarde i 1873. Igen
nem 40 år var han taksator for Vejle Amts 
ældre Brandkasse, endvidere var han med
lem af sognerådet. I 1928 blev han udnævnt 
til æresmedlem af Horsens Garderforening, 
for medvirken til oprettelse af forenin
gen. Den 25. januar 1935 døde Chresten 
Pedersen22. Selvom han blev den sidste af 
de første bestyrelsesmedlemmer til at afgå 
ved døden, vides beklageligvis meget lidt 
om ham.

Bestyrelsen bestod altså af aktive og drif
tige mænd, som var engageret i samtidens 
virke. Den fremkomne viden om bestyrel
sesmedlemmerne vil senere blive brugt i 
artiklen

Avisernes skudsmål af foreningen 
og oprettelsen
En vigtig kilde til at undersøge baggrunden 
for oprettelse af foreningen er lokalaviser
nes skudsmål. I den forbindelse har den

20 Oplysning fra sognearkivet i Gedved ved 
kommunens leder Kirsten Glavind.
21 Oplysningen stammer fra Kattrup Kirkebog. 
Opslag foretaget af præstegårdssekretæren, Ruth 
Jørgensen, Gedved Præstegaard.
22 Garderbladet for marts 1935 

konservative Horsens Avis, den liberale 
Horsens Folkeblad og den socialdemo
kratiske Horsens Arbejderblad skrevet om 
foreningen.

Horsens Avis bringer et indlæg om for
eningen, nemlig et referat fra den stiftende 
generalforsamling.

Det er ikke forbløffende, at avisen er 
venligt stemt overfor den nye forening, 
som jo hylder kongehuset. Baggrunden 
for oprettelsen skulle ifølge Horsens Avis 
være et ønske blandt herværende gardere 
at få oprettet en forening som i København 
og Odense. Foreningen skulle opfriske og 
frede om det gode kammeratskab blandt 
alle forhenværende gardere. Der skulle 
afholdes sammenkomster i kærlighed til 
fædrelandet og udvises ærefrygt for kongen 
og kongehuset, og så skulle der efter evne 
ydes hjælp til trængende forhenværende 
gardere og deres enker og børn23. Avisens 
referat fortsætter beretningen om, hvordan 
taler for kongen, flaget og fædrelandet blev 
holdt, kongesangen afsunget og minder 
opfrisket.

Ligeså lidt overraskende som det er, at 
den konservative Horsens Avis er venligt 
stemt overfor den ny Horsensforening, er 
det, at Horsens Arbejderblad er negativt 
stemt.

Arbejderbladet henviser til Horsens Avis, 
hvad angår belægget for oprettelsen. Det 
hele skrives i skarp tone. Artiklen slutter: 
„Saaledes blev denne „Garderforening” 
startet som en tro Gengivelse af den kon
servative Klub. Efter forlydende paatænker 
andre ”Fag” i en nær Fremtid at følge det af 
Garderne givne smukke Eksempel, idet man 
mener, at naar de forhenværende Gardere 
kan have noget at slutte sig sammen om 
saa kan der være mange andre dybt følte

23 Horsens Avis, 7/10 1889. Artikel om Den Jydske 
Garderforening for Horsens og Omegn.
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Savn at afhjælpe paa Foreningsområdet. 
Efter hvad vi saaledes erfarer, agter bl.a. de 
herværende forhenværende „Trændunke”24 
at oprette en Forening under Navnet: „Den 
jyske Trændunkeforening for Horsens og 
Omegn”. Og saa videre. Der er altsaa udsigt 
til, at Foreningernes Antal her i Byen i en 
nær Fremtid vil blive betydeligt forøget. De 
„forhenværende Gardere” har vist Vejen”25.

Arbejderbladet opgiver samme baggrund 
for oprettelsen af foreningen, som står at 
læse i Horsens Avis, men arbejderbladet 
skriver også, at deres kilde i denne sag 
netop er Horsens Avis. Meget nyt kommer 
der altså ikke frem.

Horsens Folkeblad kører sagen på en 
lidt anden måde. Folkebladets redaktør var 
den velkendte venstremand, Emil Boj sen26. 
Folkebladet vælger blot at bringe en pres
semeddelelse om oprettelsen af forenin
gen, hvor der kort står om baggrunden for 
oprettelsen, hvem der er i bestyrelsen og 
revisorerne. Her opgives baggrunden som 
værende identisk med de opgivne i Horsens 
Avis.

Årsagen til, at Folkebladet kører en kort 
og ukommenteret meddelelse om den nye 
forening, er formentlig, at der er personlige 
stridigheder inde i billedet.

Den 30. september bragte Horsens Folke
blad en artikel under overskriften „Ogsaa 
en forening”. Et uddrag lyder: „Enhver 
Medborger, som har været Garder, kan paa 
Lørdag melde sig for at blive Medlem; men 
om de alle kan opnaa den store Ære at blive 
optagne i Foreningen - det er et Spørgs- 
maal. Garderne skal nemlig i Forvejen

24 En Trændunke er et gammelt dansk ord. 
Betydningen har været noget vanskelig at præcisere, 
men soldaterne benyttede i gamle dage bukser lavet af 
fareskind. Disse var kaldet trændunke, hvorvidt det er 
dette ord, der hentydes, til er usikkert.
25 Horsens Arbejderblad 9/101889
26 Hundrede Horsens år 1870-1970, 1977. s. 73-74 

sværge paa, at de ved enhver Lejlighed vil 
fremvise den mest udsøgte undersaatlige 
Ærbødighed ikke alene for Kongen, men 
ogsaa for det ganske kongelige Hus27”. 
Artiklen fortsætter i et hidsigt tempera
ment og slutter med påstanden om, at den 
ny forening kan dele valgsprog med den 
konservative klub.

Artiklen er skrevet, før foreningen blev 
oprettet og udtrykker en voldsom modstand. 
For at komme til bunds i denne modstand, 
er der behov for lidt baggrundsviden om 
redaktør Bojsen. I 1882 blev han medlem af 
bestyrelsen for Forsvarsbrodrene i Horsens. 
Formanden for bestyrelsen var malermester 
Laurits Sørensen Fisker, som senere blev 
næstformand for garderforeningen. De 
to personer kendte altså hinanden ganske 
godt, og det er også deres kendskab eller 
snarere fjendskab, der ligger til grund for 
den hårde medfart, Horsens Folkeblad giver 
garderforeningen. Forsvarsbrødreforenin
gen afholdt en festlig begivenhed i 1883, 
hvor formanden, Laurits Sørensen Fisker, 
afsendte en hilsen til kongen for at udtrykke 
en loyal kærlighed til kongehuset. Det faldt 
redaktør Bojsen for brystet. Striden blus
sede op i bestyrelsen, og Bojsen blev smidt 
ud af foreningen. I de følgende år forsøgte 
Boj sen at komme tilbage i foreningen, 
og i 1885 forsøgte han sågar at fa væltet 
formanden, Laurits Sørensen Fisker, hvilket 
mislykkedes28.

Det er givetvis denne episode, der har na
get redaktøren. En nærmere gennemlæsning 
af de lokale aviser kunne tyde på, at Laurits 
Sørensen Fisker også var en af drivkræf- 
teme bag oprettelsen af garderforeningen29,

27 Horsens Folkeblad 30/9 1889
28 Selskabet De Danske Forsvarsbrodre, 1905. s. 
9-13
29 Horsens Avis 7/10 1889 fortæller, at 
Laurits Sørensen til garderforeningens stiftende 
generalforsamling var den, der bød velkommen på
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og det er nok det, der har faet pennen frem 
hos redaktør Boj sen.

Baggrunden for oprettelsen af den første 
jyske garderforening, foreningen i Horsens, 
kan være delt i flere punkter. Historien om 
den københavnske garderforenings oprettel
se er blevet undersøgt, og resultatet viser en 
tilsyneladende politisk grund bag oprettel
sen. Det er muligt, at der bag Horsens Gar
derforening findes samme forhold, men de 
mange manglende kilder gør det vanskeligt 
at bevise. Derfor søger denne del af artiklen 
at finde andre muligheder bag oprettelsen.

Den første garderforening blev oprettet i 
København i 1885. Datidens infrastruktur 
var noget anderledes end nutidens. Trans
porttiden fra Jylland til København var 
lang, og det gjorde det svært, hvis gamle 
gardere skulle samles. Derfor ville det 
være mere praktisk, om der blev oprettet 
provinsforeninger, så rejsetiden ikke blev 
så lang og besværet ikke så stort. Dette 
giver mening, hvis man tager det geogra
fiske aspekt og benytter det kronologiske. 
Oprettelsen af en garderforening i Odense 
i 1889 og i Horsens samme år forblev de 
eneste garderforeninger i Danmark i det 19. 
århundrede. Hvorvidt foreningen i Horsens 
tiltrak medlemmer fra hele Jylland, som jo 
vil være et bevis for denne teori, vides ikke. 
Medlemslisterne fra den tid er forsvundet, 
så det må forblive en hypotese.

At det blev i 1889, oprettelsen fandt sted, 
kunne måske skyldes 25 års højtidelighe
derne for 1864 krigen, som blev markeret 
i Horsens i juli måned. Blot to måneder 
senere begyndte initiativtagerne bag for
eningen at blive aktive.

En gennemgang for de enkelte besty
relsesmedlemmer i den første bestyrelse

indbydernes vegne, hvilket støtter hans rolle som 
medinitiativtager.

for foreningen har vist, at der er et vist 
fællesskab af politisk art hos især to af 
medlemmerne, nemlig postmester Friis og 
købmand Jørgensen. Det viser også, at det 
var foreningsmennesker, der bestred besty
relsesposterne i Garderforeningen.

For at komme lidt nærmere baggrun
den for oprettelsen af foreningen viser en 
gennemgang af aviserne fra Horsens, at 
foreningen skulle opfriske og frede om det 
gode kammeratskab blandt alle forhenvæ
rende gardere. Der skulle afholdes sam
menkomster i kærlighed til fædrelandet og 
udvises ærefrygt for kongen og kongehuset, 
og så skulle der efter evne ydes hjælp til 
trængende forhenværende gardere og deres 
enker og børn.

Disse forskellige resultater er med til at 
tegne et billede af et samfund med person
lige kontroverser og politisk uenighed og 
nogle gamle garderes ønske om en forening.

Gennemgang af 
foreningens første 25 år 
Da foreningens første protokol er forsvun
det, og langt de fleste af papirerne også er 
væk, er de fa sparsomme oplysninger desto 
mere vigtige. For at skabe lidt mere klarhed 
over foreningens historie igennem de første 
25 år kommer en redegørelse herfor.

Den Jydske Garderforening for Horsens 
og Omegn blev som tidligere omtalt stiftet 
den 5. oktober 1889. Ved 25 års-jubilæet i 
1914 skrev Garderbladet i oktoberudgaven, 
at der ved foreningens oprettelse straks 
indmeldte sig 30 medlemmer. Hvem de 30 
medlemmer var, vides ikke, men et dybere 
arbejde har afsløret 15 personer, som for- 
entlig har været medlemmer30.

30 Når der tages et forebehold, er det fordi, 
listen bygger på oplysninger fra nekrologer, senere 
medlemslister, avisartikler osv. Listen ses som en del 
af bilaget bagerst i opgaven.
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Den første aktivitet efter foreningens stif
telse finder sted i 1890 og er egentligt ikke 
en aktivitet! De tre garderforeninger i landet 
på det tidspunkt, Københavns, Fyns og den 
Horsensianske, arbejdede på en fælles tur 
til Sorø. Samarbejdet faldt til jorden, så det 
blev kun København Garderforening, der 
kom af sted31. Enten fungerede samarbejdet 
ikke, eller også var der ikke tilstrækkelig 
opbakning fra den fynske og jyske garder
forening.

Lykønskning fra garderforeningerne 
I 1892 havde kong Christian IX og dron
ning Louise guldbryllup. Denne gang 
virkede samarbejdet mellem de tre garder
foreninger, idet der blev sendt en samlet 
deputation til guldbrudeparret med en 
lykønskning fra garderforeningeme32. Som 
føromtalt blev horsens-foreningens for
mand, postmester Friis, valgt til byrådet 
i 1892. Valgkampen faldt sammen med 
guldbrylluppet, så det blev købmand J. Z. 
Jørgensen og ikke postmester Friis, der 
deltog i deputationen.

Det fremgår af avisartikler fra oprettel
sen, at foreningen agter at holde årsmøde 
en søndag i juli måned. En gennemgang af 
aviserne fra hver juli måned de efterfølgen
de mange år har kun afsløret en begivenhed 
i 1894. Det forholdt sig nemlig sådan, at 
det ene af de to bestyrelsesmedlemmer, 
som repræsenterede oplandet, proprietær 
Fauershou på Thestrup, var, som før omtalt, 
afgået ved døden i juli 1893. Det betød, at 
foreningen skulle have valgt et nyt medlem 
til bestyrelsen. Der forlyder intet om, hvor
vidt der har været suppleanter. Bestyrelses
posterne blev ændret - ifølge Horsens Avis 
- så købmand Jørgensen efterfølgende blev 
formand. Postmester Friis forblev med-

31 Den Kongelige Livgarde 1943, s. 23-24 
32 Den kongelige Livgarde 1943, s. 24 

lem af bestyrelsen, malermester Sørensen 
genvalgtes og som nyt medlem fra oplandet 
kom smedemester A. Hansen fra Yding. 
Sådan udlægger Horsens Avis hændelsen 
i 1894. Benytter man garderbladet fra for
eningens 25 års jubilæum, er historien lidt 
anderledes:

„Paa Generalforsamlingen den 8. Juli 
1894 fremkom der Forslag om helt at 
opløse Foreningen, som man ikke ansaa for 
levedygtig. Energisk Protest blev nedlagt af 
Købmand J. Z. Jørgensen og smed Hansen, 
Yding, der ved forenende Anstrængelser 
reddede Situationen. Deres Paastand, om at 
det var for tidligt at give op, vandt omsider 
Majoritet blandt de fremmødte Medlem- 

33” mer .
Samme kilde beretter om en ”følelig 

Nedgang i Medlemstallet”, men selvom de 
to kilder - Horsens Avis og garderbladet - 
ikke beretter helt det samme, udelukker de 
ikke hinanden!

Der har givetvis fundet begivenheder 
sted i foreningen i årene efter, men det har 
ikke været muligt at finde oplysninger om 
foreningens aktiviteter, før kong Christian 
IX dør i 1906. Horsens Avis beretter: „Til 
Kong Christians kiste sender Garderfor
eningen for Horsens og Omegn sammen 
med Garderforeningen for Aarhus og Om
egn en sølvbøgegren34”.

Det, som skulle vise sig at blive gen
nembruddet i de danske garderforeningers 
virke, blev Den Kongelige Livgardes 250 
års jubilæum i 1908. Horsens-foreningens 
formand, købmand Jørgensen, fik sæde i 
det udvalg, det blev nedsat til at forberede 
festligheder senere på året. Udvalget bestod 
af repræsentanter fra de nu syv garderfor
eninger i Danmark35.

33 Garderbladet, oktober 1914, side 148, spalte 2 
34 Citat fra Horsens Avis den 10/2 1906.
35 Den kongelige livgarde 1943, s. 18-19
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Flere tiltag blev gjort fra andre forenin
gers side for at få lavet en sammenslut
ning af de eksisterende garderforeninger 
i tiden efter livgardens 250 års jubilæum. 
Alt dette arbejde var tilsyneladende uden 
horsens-foreningens medvirken. Dog deltog 
horsens-foreningen i en fælles garder
adresse til Den Kongelige Livgarde i 1909 
i anledningen af 250 året for stormen på 
København i 165936.

Garderbladet for december 1909 gi
ver oplysninger om, hvem der har sæde i 
foreningens bestyrelse, samt at der allerede 
findes et medlemsemblem37. Medlemstallet 
lå i denne periode stabilt i 1909 og 1910 på 
70 personer38.

Der var åbenbart problemer i at realisere 
et større samarbejde mellem de danske 
garderforeninger, for det blev først den 28. 
november 1910, at et udkast til love for 
en fællesforening blev fremsat. Det var 
horsens-foreningen, der var foreningen bag, 
og det blev i maj 1911, at en sådan fælles
forening blev oprettet39 ved et møde i Hor
sens. Ud af landets 21 daværende garder
foreninger var 18 foreninger repræsenteret, 
og det samlede fremmøde var 36 deltagere. 
Omtalen var massiv i både garderbladet, de 
lokale og nationale aviser og senere i histo
riebøgerne. Eftertiden har givet en stor del 
af æren for, at det kunne lykkes til horsens- 
foreningen. Men 1911 var ikke kun året for 
at samle garderforeninger, det blev også 
året, hvor foreningen fik sin første fane.

Damerne til foreningens medlemmer 
havde omkring årsskiftet 1910/1911 dan-

36 Den kongelige livgarde 1943, s. 25
37 Garderforeningens medlemsblad, dec. 1909. 
Emblemet var en springende bombe, som kendes fra 
vagtudrustningen, hvor der var påført et GF og krone 
over.
38 Garderforeningens medlemsblad, april 1910 
39 Den kongelige livgarde 1943, s. 27

Faneindvielsen i 1911. Kronprins Christian 
hilser på krigsveteraner fra de slesvigske krige. 
Bag kronprinsen gardens chef kammerherre, 
oberst Wolff. Til højre ses foreningens formand, 
købmand J.Z. Jørgensen med høj hat. Garder
bladet beretter fra begivenheden: Horsens var 
flagsmykt og i Festskryd, imponerende Flagal
léer var rejst i Gaderne mange steder forbunden 
med grønne Guirlander. Særlig flot saa den 
ualmindelig brede Søndergade ud...

net en komite med det formål at indsamle 
penge til en fane40.

Daværende kronprins Christian kom fra 
Marselisborg for at deltage i indvielsen. 
Ceremonien blev så opsigtsvækkende, at 
datidens moderne opfindelse, stumfilms- 
apparatet, blev taget i brug for at forevige 
begivenheden41.

1912 blev året, hvor foreningen på den 
årlige generalforsamling ændrede navn.

Det oprindelige: Den Jydske Garder
forening for Horsens og Omegn, blev til 
Garderforeningen for Horsens og Omegn.

På samme generalforsamling skete der 
også en ændring af og udskiftning i besty
relsen.

Før havde der været plads til fem med
lemmer, nu blev det til syv. Pensioneret 
postmester Friis, der var valgt ind i fælles-

40 Garderforeningens medlemsblad, januar 1911
41 Horsens Avis, div .datoer, juli 1911. Billedet til 
højre er et udklip fra filmen. Filmen har det desværre 
ikke har været muligt at finde bevaret.
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foreningens præsidium, stoppede i horsens- 
foreningen. Dermed var kun købmand 
Jørgensen tilbage i bestyrelsen, blandt dem, 
der havde været med ved oprettelsen42.

Medlemstallet steg fra 70 i 1911 til 107 i 
1912 og 117 i 191343.

Garderbladet beretter i stor stil om mange 
forskellige aktiviteter i Horsens Garderfor
ening for årene 1913 og 1914. De udfylder 
lidt af det tomme hul, der er i foreningens 
historie. Vigtigst af alt for de to år er dog 
Friis’ død i april 191444, aflysningen af 
foreningens 25 års jubilæum pga. Første 
Verdenskrig45 og formand købmand Jørgen
sens død i december 191446.

Hvem var ildsjælene?
Ofte er en forening båret af ildsjæle, som 
står for den daglige drift med alt, hvad der 
vedrører foreningen. Disse, eller måske blot 
den ene person, forekommer ofte at være 
formand, næstformand, kasserer eller se
kretær i foreningen. Problemerne omkring 
ildsjæle er ofte, når de ”slukkes”, altså dør 
eller trækker sig tilbage, hvem skal så gøre 
det store stykke arbejde, som hidtil har væ
ret gjort. Først i sådanne situationer ser man 
ofte, hvor engageret ildsjælene var.

Det, jeg vil forsøge at belyse i dette af
snit, er, hvem ildsjælen eller ildsjælene var i 
denne forenings første 25 år, og hvorfor det 
måske netop gjaldt pågældende.

Ved foreningens oprettelse bestod besty
relsen af fem personer: tre fra Horsens by 
og to fra oplandet.

Af de fem medlemmer var postmester 
Friis medlem af bestyrelsen i 23 år47, 
købmand Jørgensen i 25 år indtil sin død i

42 Garderbladet, august 1912
43 Garderbladet, apri 11913
44 Garderbladet, juni 1914
45 Garderbladet, oktober 1914
46 Garderbladet, januar 1915
47 Garderbladet, august 1912

191448, proprietær Fauershou i fire år indtil 
sin død i 189349, malermester Sørensen for
mentligt i 16 år50, og sidst gårdejer Peder
sen, hvorom ikke ret meget vides51.

Historien om Den Jydske Garderforening 
i Horsens har et stort hul, hvad angår kend
skab til bestyrelsesmedlemmer i perioden 
1894-1910. Derfor er det svært at fastslå, 
hvem der har været ildsjæle i foreningens 
første 25 år, men to skikkelser skiller sig ud.

Der drejer sig om foreningens første 
formand, postmester Friis, og dennes aflø
ser, købmand Jørgensen. De er kort blevet 
nævnt tidligere i opgaven, og her vil en 
gennemgang af deres virke for foreningen 
blive belyst. Dette sker for at skabe klarhed 
over, om de var ildsjælene.

Da postmester Friis i 1889 tog initiativ til 
oprettelse af foreningen, var han allerede 57 
år gammel og havde 
været postmester i 
Horsens i 13 år. Før 
telefonapparatets 
udbredelse var post 
og aviser vigtige for 
at kunne kommuni
kere.

Som postme
ster i byen har han 
givetvis haft mange 
kontakter og har 
kunnet benytte sig 
af dem.

I avisannoncen, 

Portræt af postmester 
Charles Friis.
Billedet er taget i for
bindelse med hans 
25 års postmester 
jubilæum i 1901

som han har indrykket i Horsens Avis

48 Garderbladet, januar 1915
49 Horsens Avis d. 10. juli 1894
50 Hvor længe han havde sæde i bestyrelsen vides 
ikke. Han afgik ved døden i 1905.
51 Han havde sæde i bestyrelsen de første fem 
år, derefter vides ikke noget konkret. I foreningens 
medlemsliste fra 1922 står han opført som indmeldt 
i 1908. Passer denne oplysning, må han have været 
udmeldt på et tidspunkt, men en del oplysninger 
mangler omkring ham.
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19/9 1889, står der selvfølgelig også, at 
„nærmere Indbydelse til et Møde vil blive 
Vedkommende tilstillet52”. Postmesteren 
har selvfølgelig brugt postvæsenet til at 
bringe indbydelserne ud i byen og oplandet. 
Postmester Friis var formand for foreningen 
de første fem år, som også var de sidste fem 
år af forfatningskampene og de provisoriske 
love.

Dette sammenfald kan virke påfaldende, 
men der er måske en anden grund til, at Fri
is stoppede som formand. Friis var, som før 
nævnt, blevet valgt ind i byrådet i 1892 og 
har så måtte melde fra posten som formand 
for garderforeningen. Først da han stopper 
i byrådet i 1909, blev han igen aktiv i gar
derbevægelsen. Friis lægger nu sine kræfter 
i oprettelse og drift af en fællesforening for 
de danske garderforeninger, som han senere 
er blevet tildelt en del af æren for53.

Året efter oprettelsen af fællesforeningen 
i 1911, stopper han i bestyrelsen for Hor
sens Garderforening, idet han blev valgt til 
vicepræsident i fællesforeningen54.

Ud fra de fa bevarede kilder har Friis 
spillet en rolle for horsensforeningens 
oprettelse og de første fem år samt for 
oprettelsen af fælleforeningen for de danske 
garderforeninger. Det har ikke været lange 
seje træk, som eftertiden kan kendetegne 
Friis på; men mere enkle gerninger, som 
oprettelser og lign.

Den anden mand, som træder frem i 
historien om garderforeningen i Horsens, 
er købmand Jørgensen. Han afløser post
mester Friis som formand for foreningen 
og lader til at være manden, som modsat 
postmesteren tager det lange seje træk i 

Købmand
J. Z. Jørgensen.

garderforeningen. 
Han er formand fra 
1894 til sin død i 
1914. Han fik sæde 
i bestyrelsen ved 
oprettelsen i 1889, 
og var det ikke pga. 
en komplikation 
ved en operation, 
som medførte hans 
død i en alder af 65
år55, havde han måske fortsat virket i endnu 
flere år. Allerede tre år efter oprettelsen i 
1889, træder købmand Jørgensen frem som 
repræsentant for foreningen.

Det sker som før omtalt ved kongeparrets 
guldbryllup i 1892. Det bemærkelsesværdi
ge i det er, at det hverken er formanden eller 
næstformanden, som tager til København 
for at overbringe lykønskningen. Her træder 
Jørgensen frem som den person, der udfører 
handlingen. Den næste handling i forenin
gen, som kendes i dag, er krisen i 1894. 
Formanden, postmester Friis, ønskede ikke 
at fortsætte, og der var ryster fremme om 
nedlæggelse. Da var det bl.a. købmand 
Jørgensen, der kæmpede for foreningen og 
blev dens nye formand56. Det store hul i 
historien om garderforeningen fra 1894 til 
1908 gør det ganske svært at vide, hvorvidt 
købmand Jørgensen også i den periode 
var en aktiv ildsjæl. Næste begivenhed 
i foreningen kom også til at handle om 
Jørgensen. Det var Den Kongelig Livgardes 
250 års jubilæum og forberedelserne der
til57. Her var han aktiv og deltog i jubilæet 
og dets forberedelser. Året efter, nemlig 
i 1909, var han igen i København for at 
markere 250 året for stormen på København

52 Horsens Avis 19/9 1889, avisannonce om 
garderforening.
53 Nekrolog i Garderbladet, juni 1914
54 Garderbladet, august 1912.

55 Nekrolog i Garderbladet, januar 1915
56 Jubilæumsartikel i Garderbladet, oktober 1914
57 Den kongelige livgarde 1943, s. 19
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i 165958. Ved begge lejligheder repræsente
rede han horsens-foreningen, vel fordi han 
var dennes formand. Det kan måske regnes 
for en selvfølge, at det er formanden, der 
repræsenterer en forening, men i 1892, ved 
kongeparrets guldbryllup, var det jo åben
bart ikke givet, at det var formanden, der 
var repræsentant. Da var det jo Jørgensen, 
der som kasserer repræsenterede horsens- 
foreningen pga. postmester Friis' valgkamp 
til byrådet.

Ved oprettelsen af fællesforeningen for 
de danske garderforeninger i Horsens i 1911 
og arbejdet forud for dette spillede køb
mand Jørgensen, ligesom postmester Friis, 
en central rolle. Jørgensen fungerede som 
vært ved fællesmødet i 1911 og postmester 
Friis som vicedirigent59.

Mens postmester Friis gik aktiv ind i fæl
lesforeningen, valgte købmand Jørgensen at 
arbejde for den lokale forening.

Det var også Jørgensen, der stod som 
vært senere på året 1911, da daværende 
kronprins Christian og Livgardens chef, 
kammerherre Wolff gæstede Horsens- 
foreningen i anledning af faneindvielsen60. 
Mødet med købmand Jørgensen har sikkert 
været en fornøjelse for kronprinsen, for 
Jørgensen blev udnævnt til Ridder af Dan
nebrog mindre end en måned efter mødet 
med kronprinsen61.

Købmand Jørgensen forblev i bestyrelsen 
og var formand ved 25 års-jubilæet, som 
pga. af Første Verdenskrig måtte aflyses, 
men tiden var også ved at være slut for 
ham. Købmand Jørgen Zier Jørgensen døde 
to måneder og fem dage efter at foreningen 
kunne have fejret 25 års jubilæum62.

58 Et hundredårsminde 1985, s. 74
59 Referat fra mødet i Garderbladet juli 1911.
60 Garderbladet september 1911.
61 Oplysning indhentet fra Ordenskapitlet, Det gule 
palæ.
62 Nekrolog i Garderbladet, januar 1915.

Ildsjæle er et udpræget fænomen og kan 
forekomme i mange former, dog oftest i for
eningers bestyrelser. I historien om Horsens 
Garderforening og de første 25 år af dens 
historie har der sikkert også været ildsjæle. 
Grundet den vanskelige situation med de fa 
bevarede kilder har en fuldstændig gen
nemgang af alle bestyrelsesmedlemmer 
ikke været muligt. I stedet er det lykkes at 
komme lidt nærmere ind på to af forenin
gens mest fremtrædende personer i denne 
periode 1889-1914. Sammen harde to 
været formænd i hele den aktuelle periode 
og fremstår som sådan som interessante.

De var begge med ved oprettelsen af 
foreningen i 1889 og arbejdede sammen i 
bestyrelsen, indtil postmesteren trådte ud af 
bestyrelsen i 1912. Af mere politisk obser
vans var de begge to tilhængere af samme 
ideologi og har sikkert været enige i mangt 
og meget63.

Postmester Friis fremstår ofte i Hor
sens’ historie som en ”poly-formand”64, 
og han har sikkert haft mange hverv, men 
hvad angår garderbevægelsen, ser det lidt 
anderledes ud. Han fungerede som formand 
de første fem år af Horsens garderforening, 
men allerede efter tre år som formand kneb 
det med tiden. Han blev valgt ind i byrådet, 
og to år senere stoppede han som formand 
for foreningen. Derefter findes der ingen 
beviser for Friis' arrangement i foreningen, 
før han stopper i byrådet i 1909. Deref
ter arbejder han for en fællesforening for 
garderforeningerne, som oprettes i Horsens 
i 1911. Det bliver i denne nye forening, at 
Friis lægger resten af sine kræfter, inden 
han dør tre år senere. Friis blev mere en 
person, som samlede og startede; men ikke 
videreførte og vedligeholdte.

63 Angående politisk observans, se afsnittet om den 
første bestyrelses enkelte medlemmer.
64 Hundrede Horsens år, 1870-1970„s 120
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En mand, som mere tog det seje træk, var 
købmand Jørgensen, der blev formand efter 
postmesteren. Jørgensen sad i bestyrelsen 
i 25 år, hvoraf de 20 år var som formand. 
Særligt i forbindelse med Livgardens 250 
års jubilæum i 1908 og de forskellige 
aktiviteter i 1911 fremhævedes købmanden 
som en virksom person. Kongehuset selv 
fik også øje på hans virke og udnævnte ham 
i 1911 til Ridder af Dannebrog.

Postmesteren og købmanden bør med 
rette kaldes ildsjæle i Horsens Garderfor
enings første 25 års historie, men på hver sit 
grundlag. Postmester Friis for sin opret
telsestrang og købmand Jørgensen for sit 
lange og seje træk for foreningen.

Denne artikel forsøger at finde grund
laget for oprettelsen af den første jyske 
garderforening, ved at søge efter forskellige 
forhold, som havde indflydelse herpå. En 
undersøgelse af baggrunden for Køben
havns garderforening viser, at det kunne 
være politiske elementer, som lå bag. 
Grundet det spinkle kildemateriale har 
denne artikel valgt ikke at beskæftige sig 
med dette aspekt, men at se på anden mulig 
baggrund. Men helt se bort fra det politiske 
aspekt kan man ikke, for tiden var politisk 
spændt og konfrontativ.

Afstanden mellem landsdelene i Dan
mark i slutningen af 1900-tallet var store, 
og rejser var besværlige, set med nutidens 
øjne. Derfor var det ikke nok blot med en 
garderforening i hovedstaden. Der var be
hov for provinsforeninger. Derfor blev der 
oprettet en forening på Fyn og en i Jylland. 
De to provinsforeninger var tilstrækkeligt 
århundredet ud.

1889 blev også året, hvor 25 års højti
delighederne for 1864-krigen blev fejret. 
Denne begivenhed har været et startskud for 
oprettelsen af Horsens garderforeningen.

Et andet aspekt viser, at et makkerskab i 

bestyrelsen for garderforeningen mellem to 
medlemmer, postmester Friis og købmand 
Jørgensen, kan have haft en gunstig virk
ning for foreningen.

De lokale Horsens-aviser giver et indblik 
i oprettelsen, og påpeger at foreningen 
skulle opfriske og frede om det gode 
kammeratskab blandt alle forhenværende 
gardere. Der skulle afholdes sammenkom
ster i kærlighed til fædrelandet og udvises 
ærefrygt for kongen og kongehuset, og så 
skulle der efter evne ydes hjælp til trængen
de forhenværende gardere og deres enker 
og børn.

Disse forskellige resultater giver et 
samlet billede af nogle gamle gardere, som 
ønskede at mødes til festlige sammenkom
ster for at mindes det gode forhold, de fandt 
i Livgarden. De ønskede ikke at tage til Kø
benhavn for at deltage i disse festligheder, 
og da der i Horsens i juli 1889 blev holdt 
en mindefest for krigen 1864, anedes en 
mulighed for et lokalt engagement. Denne 
mindefest var for alle, der havde været 
soldat, uanset om man havde deltaget i de 
slesvigske krige. Der har gamle gardere sik
kert truffet hinanden og fundet behovet for 
en garderforening for Horsens og omegn.

Ved bearbejdningen af baggrunden for 
Horsens Garderforening og gennemgangen 
af de første 25 år i foreningens historie har 
det vist sig, at det bevarede kildematerialet 
er yderst sparsomt. Problemerne er især 
mærkbare i forbindelse med identificering 
af foreningens ildsjæle. Den komplette og 
fuldstændige bevisførelses for hvem der var 
ildsjæle, har ikke kunnet udføres. Men gen
nem en dybere gennemgang og et længere 
studie af de første 25 år af foreningen er det 
lykkes at komme lidt nærmere ind på to af 
foreningens mest fremtrædende personer. 
Sammen har de to, postmester Friis og
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Bestyrelsen fra 1914. Navnene er fra 
venstre til højre: 176-1 1886 E. Peder
sen-formand 1917-1922, 77-2 1902 
L. Schougaard-Sørensen - formand 
1922-1925, 51-1 1871 J. Z. Jørgensen 
-formand 1894-1914, 276-2 1904 O. 
Therkildsen, 244-3 1887 An. Jensen - 
formand 1914-1917, 243-2 1904 J. IV. 
Juul. Fraværende 945-3 1909 E. E. E. 
Hansen var gen indkaldt pga krigen!

købmand Jørgensen, været formænd i hele 
den aktuelle periode og fremstår som sådan 
som interessante.

Begge har de været aktive ved forenings
oprettelsen i 1889 og i bestyrelsen i mere 
end tyve år. Et makkerpar, der politisk 
tilhørte samme parti, som supplerede hinan
den i foreningsarbejdet.

Postmesteren og købmanden kan med 
rette kaldes ildsjæle i Horsens Garderfor
enings første 25 år, men på hver sit grund
lag.

Postmester Friis som iværksætteren, der 
aktivt oprettede og samlede, og købmand 
Jørgensen som den store robuste mand, der 
tog det lange, seje træk.

Med denne artikel er Garderforeningen 
for Horsens og Omegns historie 1889-1914 
forsøgt beskrevet. Foreningen rummer dog 
stadig mange historier, og selv i dag skaber 
foreningen historie, og forhåbentlig vil 
denne blive fuldt ud behandlet til forenin
gens 125 års jubilæum i 2014!
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Bestyrelsen 1889-1914
Bestyrelsen bestod indtil 1912 af fem medlemmer, herefter af syv.

Navn og profession Soldaternr. Medlem af 
bestyrelsen

Evt.

Charles C.H. Friis 
Postmester, Horsens

47/2 1855 1889-1912 Formand 1889-1894. Vicepræsident GF/DDG 1911- 
1914. Ridder af Dannebrog 1888, Dannebrogsmand 
1897, Kommandør II af Dannebrog 1907.

Jørgen Z. Jørgensen 
Købmand, Horsens

15/1 1871 1889-1914 
død 1914

Formand 1894-1914. Ridder af Dannebrog 1911 
Næstformand i Sønderjydsk forening for Horens og
Omegn 1905.

Alfred Faurschou
Proprietær, Thestrup

Ca. 1883 1889-1893 
død 1893

Laurits Sørensen
Malermester, Horsens

Ca. 1864 1889-1905 
cirka 1905 
død 1905

Formand for Forsvarsbrødrene i Horsens 1877-1902.
Dannebrogsmand 1901

Chrestien Pedersen
Gårdejer, Lund

129/3 1873 1889- Stoppede før 1908. Æresmedlem 1928-1935 (død).
Indmeldt i foreningen igen 1908 (?)

Jens Hansen 
Smed, Yding

Ca. 1861 1894- Stoppede før 1908

Hansen
Direktør, Horsens

28/3 1878 -1912 Medlem af bestyrelsen efter 1894 og før 1909

Andreas Jensen
Tømrer, Horsens

244/3 1887 -1917 Formand 1914-1917.
Medlem af bestyrelsen efter 1894 og før 1909

Laus Skovgaard- 
Sørensen 
Proprietær, Hatting

77/2 1902 1905-1935 Formand 1922-1925. Æresmedlem 1951-1952 (død)

Edvard Pedersen
Købmand, Horsens

176/1 1886 1912-1922 
død 1922

Formand 1917-1922 (død)
Kasserer i Forsvarsbroderforeningen af 1885
Horsens

Emil. E. Hansen 
Lærer, Horsens

945/3 1909 1912-1917

Jensen
Købmand, Tørring

165/3 1902 1912-1914

0. Therkelsen 
Forvalter,

276/2 1904 1912-1924

Juul
Købmand, Tørring

243/2 1904 1914-1916

U. Frederiksen 
Landmand, Daugaard

1886 1894? Kilde: garderbladet 1914
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Årets Mærkedage!
Oprindelse via sagnpersoner og gamle skikke 
og fejret med manér

Af Erland Skovbjerg

Jeg vil begynde med Valborg Aften og
Majdag, som man sagde. Det var jo 

henholdsvis om aftenen den 30. april og den 
1. maj. Langt de fleste af de gamle fester og 
højtider har noget med kirken at gøre. Det 
gælder dog ikke Valborgfesten. Det var en 
ældgammel folkelig fest for vårens komme. 
Valborg var en tysk helgeninde, som levede 
i 700 tallet. Til minde om hende fejrede 
man ”Valpurgis Nacht”. Den 3O.april, 
Valborg Aften, tændte man bål på bestemte 
høje. Hver landsby havde fra gammel tid 
bestemte steder, hvor man mødtes, afbrænd
te blus, dansede og sang natten igennem. 
Bålene havde til formål at skræmme alle 
onde ånder væk og ilden skulle også lyse 
op, så heksene kunne se at flyve til Bloks
bjerg.

På majdagen red de unge karle mange 
steder sommer i by. Karlene og hestene var 
pyntet med bøgegrene, deraf udtrykket at 
”Maje sig ud” - at pynte sig. Rytterne red 
fra gård til gård, sang en vise og indsamlede 
mad og penge til maj festen om aftenen.

I år 1700 skete en kalenderreform, 
således at den 1. maj faldt senere. Tidligere 
var bøgen altid sprunget ud, for da var vi jo 
helt henne ved den 14. maj på den nutidige 
kalender. Festpladsen blev gjort klar til 
aftenens fest. Der blev stillet borde og stole 
op, og der blev pyntet med bøgegrene. Så 
dansede man, og både ældre og unge del
tog, mens de sang de gamle majviser.

Gadebasser og gadelam
Så kom aftenens højdepunkt, uddeling af 
gadelam, som det kaldtes her i Østjylland. 
Andre steder kaldtes det ”Majgreve”. Jeg 
vil her fortælle lidt om gadebasser og gade
lam. Det var skik gennem mange hundrede 
år i ungdomslavet i landsbyfællesskabets 
tid,ja helt op til 1900tallet, at ungdommen i 
landsbyerne organiserede sig under ledelse 
af byens bedste karl. Han hed ”Gadebas
sen” og var leder af ungdommen. Hans pige 
blev kaldt ”Gadinde”. Gadebassen havde 
som regel en svend og en dreng til at hjælpe 
sig, og dette ”råd” forestod og ledede
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ungdomsgilderne året rundt, ganske særligt 
Valborggildeme.

Gadebassen og hans to hjælpere havde 
den opgave at tildele hver enkelt karl i 
byen en pige, der benævntes gadelam. Man 
parrede altså de unge. Karlene havde så 
pligt til året igennem at være kavaler for 
deres gadelam ved alle gilder og ungdoms
sammenkomster, ganske uanset personlige 
tilbøjeligheder. Hver karl skulle sørge for, 
at hans gadelam blev behørigt hentet og 
fulgt hjem efter gilderne. Pigen trakterede 
til gengæld karlen med mad, når han kom 
på besøg på den gård, hvor hun var enten 
datter eller tjenestepige.

Kort før Valborgaften samledes gade
bassen med sine svende, og i fællesskab 
bestemte de, hvem der skulle være par det 
kommende år. Karlene fik i al hemmelighed 
at vide, hvem af pigerne de skulle have til 
gadelam, men foreløbig var det en hem
melighed for dem. Valborgaften samledes 
alle byens unge og gamle på en høj, og her 
tændtes Valborgblusset.

Det var en festlig og spændende aften 
for pigerne; de var ”unge-bøgen”, der var 
sprunget ud. Sol og sommer var forude, og 
måske skulle de i aften finde en hjertenskær. 
Under sang og munterhed brændte bålet, 
og når det var udbrændt, samledes pigerne 
i en rundkreds og dansede rundt. Karlene 
gik rundt uden om kredsen, og når deres ud
valgte dansede forbi, skulle de give hende 
et slag i ryggen og løbe væk. Pigen skulle 
fange ham og var hans gadelam til næste 
Valborgaften.

Andre steder brugte man at slå en seddel 
op på smedens port med navnene på, hvem 
der skulle have hvem til gadelam, fx Søren 
Pedersen skal have Maren Jensdatter, Oluf 
Hansen skal have Sofie Rasmusdatter osv.

Ved hver legestue (Liegstow), som 
dansesammenkomsteme hed, skal karlen 

danse de første tre danse med sit gadelam 
og i øvrigt sørge for hende. Ingen kan nægte 
at modtage sit gadelam. Man kan på en 
måde sige, at der var mere orden i tingene 
dengang, end der er i dag.

Vi sprang over selve valget af Gadebas
sen, altså lederen. Allerede ved Fastelavns- 
gilderne var den nye gadebasse udnævnt. 
Det foregik på den måde, at det gamle ”råd” 
og nogle karle snakkede sammen om, hvem 
de ville have til ny gadebasse næste år. Midt 
under en dans strømmede en flok karle så 
sammen om den udsete gadebassse og løf
tede ham op til loftet. Når hans pande havde 
rørt loftsbjælken, var han gadebasse for næ
ste år, og han kunne ikke nægte at modtage 
valget. Svendene og drengen udnævntes 
på samme måde. Dette med løftning, når 
nogen skulle udvælges, er en skik, der går 
helt tilbage til oldtidens folkestammer, som 
brugte det, når en høvding skulle kåres. Det 
har altså været brugt helt op til 1900tallet- 
altså indtil for 100 år siden.

Grænselinien for det østjyske gadelams
område gik omtrent fra Mariager Fjord 
indtil Midtjyllands højderyg, ned over 
Silkeborgsøeme og ud ved Horsens Fjord i 
syd. Det er omtrent det samme område som 
det, hvor Valborgblussene brugtes.

St. Bededag og varme hveder 
Så kommer vi til St. Bededag. I katolsk tid 
og op til 1686 var der mange bededage, 
eller bods- og bededage, men i 1686 afskaf
fede Chr. V disse bededage og indførte én 
stor Bededag fjerde fredag efter påske. Der 
måtte ikke arbejdes på disse dage, heller 
ikke bagerne, men de fandt på, aftenen før, 
at lave nogle hvedeknopper, som kunne 
lunes på selve helligdagen.

Det blev dog en tradition, at man spiste 
de varme hveder aftenen før og drak te til. 
Denne tradition fejrer vi jo stadig. Man må
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lige huske på, at man dengang altid spiste 
mørkt rugmel. Det var sjældent, at man 
havde hvedemel. Man mener, at skikken 
særlig tog fart i Frederik VI’s hyggelige 
København omkring 1830-40.

København var jo kun en lille købstad, 
og alt lå indenfor voldene. Hver aften blev 
byens porte lukket, og nøglerne bragt til 
kongen. Byen havde hvide og røde bin
dingsværkshuse og gaslygter, og lyden af 
hestehove og droscher lød i gaderne. Byen 
var temmelig provinsiel. St. Bededags aften 
skulle borgerskabet ud at gå tur på voldene 
i deres fineste tøj. Foråret var kommet, 
fuglene sang. Damerne gik i lange, foldrige 
kjoler med flæser og bånd og store kyser 
på hovedet. Mændene altid med høj hat og 
spadserestok.. Der var stil over det! Det var 
ellers små tider, men efter aftenturen skulle 
man hjem og spise vanne hveder og drikke 
the. Man forstod at hygge sig med de små 
glæder indenfor voldene i den lune forårs
aften.

Skt. Hansbål og hellige kilder 
Vi når nu frem til Skt. Hans, og så er det 
sommersolhverv. Den ældgamle skik at 
fejre midsommer går helt tilbage til Thor 
og Odins dage. Det er årets længste dag, 
naturen blomstrer, nætterne er lyse, og der 
er lunt og skønt overalt. Skt. Hans er det 
danske helgennavn for Johannes Døberen, 
som døbte Jesus i Jordanfloden. At tænde 
bål på bakker og høje denne aften er en 
ældgammel skik, som har været brugt over 
hele Norden siden tidernes morgen. Én af 
grundene var at holde heksene væk, de 
skyede ilden, og samtidig skulle man lyse 
op, så heksene kunne se at finde vej til 
Bloksbjerg, når de kom flyvende på deres 
kosteskafter. En gammel skik var også 
besøg ved de hellige kilder Skt. Hansaften.

Man mente, at vandet ved disse bestemte 
kilder havde en helbredende kraft. På denne 
aften var naturens kræfter på sit højeste, og 
man mente derfor også, at vandet i Hellig
kilderne havde den største helbredende kraft 
på denne aften. Her i Østjylland besøgte 
man dog nogle af kilderne Valborgaften i 
stedet for. Disse kilder er blevet besøgt i 
umindelige tiderja helt fra Bronzealderen, 
ja måske Stenalderen, for man har fundet 
sten redskaber, potteskår og småmønter i 
kilderne, der kan dateres helt op til 1900tal- 
let, altså indtil for 100 år siden.

Man ofrede en lille ting til kilden efter 
besøget som tak. Man drak af vandet, tvæt
tede de svage lemmer med kildevandet eller 
sov ved siden af kilden.

”Der var så ’n et whol ”
Jeg har selv et særligt forhold til Helligkil
der, idet jeg har studeret dem lidt og sat 
skilte op ved to kilder i Nimtofte Sogn på 
Djursland, hvor jeg har arbejdet med egns
historie i 40 år. Den ene kilde var glemt, 
men jeg har selv genfundet den efter 20 års 
forsøg. Den var nu udtørret. Fra National
museet fik jeg kopier af en indberetning fra 
1893 om kildens placering på en bakke i en 
skov. Jeg indkredsede området, men der var 
ikke noget vand. Sammen med en kamme
rat prøvede jeg derfor at finde vand med en 
pilegren og tro det eller ej, pilegrenen gav 
udslag flere steder, men der var hverken 
vand eller fugt at se. Tilfældigt spurgte jeg 
en mand på 84 år om kilden. ”Jow”, sagde 
han, ”der er så’n et whol”. Han havde fået 
den vist, da han var otte år gammel og 
huskede stedet endnu. Han var med ude 
for at påvise stedet, og da vi fik raget nogle 
grene og blade til side, var der virkelig et 
hul med lidt fugt i bunden. Vi kunne stikke 
en bambusstang på to meter ned i den bløde 
undergrund.

154 ØSTJYSK HJEMSTAVN



Så er spørgsmålet?
Var der noget særligt i vandet, som man 
troede var helbredende? Der er 618 regi
strerede helligkilder her i Danmark. Jeg har 
ringet til Danmarks Geologiske Institut, 
men der er aldrig foretaget analyser af vand 
fra helligkilder. Det er mærkeligt nok, at 
en så gammel ting aldrig er blevet viden
skabelig undersøgt. I kilderne har vandet jo 
været friskt og koldt sammenlignet med det 
stillestående vand, man havde i brøndene på 
gårdene. Sammen med lidt overtro kunne 
det derfor have haft en forfriskende og lin
drende virkning. Jeg satte som sagt et skilt 
op ved kilden sammen med Naturstyrelsen.

Der fandtes masser af varsler og overtro 
i forbindelse med Skt. Hans. Som forsvar 
mod hekse skulle man sætte stål op ved vin
duer og døre. Det var fx leblade og synåle, 
man brugte. Det fortælles, at en gammel 
mand på Sjælland havde sat stål op helt ind 
til 1907. Ja, selv fremtiden var der mulig
hed for at fa indblik i. Man skulle have fat 
i en kost og kl. 12 Skt. Hansnat stille sig 
ved en korsvej med kosten. Så kunne man 
se ind i fremtiden. Gøgen kunne bruges 
som vejrprofet. Når den kukkede et enkelt 
kik, varslede det tørvejr, men kukkede den 
stærkt og meget længe, betød det regn.

Blyplader mod gigt
Man kan helbrede gigt ved at gå med en 
blyring, men blyet skal være taget fra 
kirkens tag Skt. Hansnat. Det krævede 
håndelag at lave disse blyplader, og der 
knyttede sig megen magi til det gamle bly- 
tækkerhåndværk. Gennem Nationalmuseet 
kom jeg i forbindelse med de tre blytæk- 
kerfirmaer, der stadig eksisterer. Ifølge 
traditionen skulle det være munkene, der i 
1200tallet bragte blytækning til Danmark. 
En af blytækkeme var ottende generation. 
Når fagets traditioner bevares, skyldes det, 

at faget er gået i arv fra far til søn. Blypla- 
deme, som var 160 cm lange, støbtes i træ
kasser med sand og stilledes op på kirkegår
den. Sandet blev fugtet og glattedes derefter 
med et varmt strygejern, som i forvejen var 
strøget med et alterlys. Dette alterlys skulle 
være stjålet ved midnat i den kirke, hvor 
man sidst arbejdede. Stearinen virkede som 
glidemiddel. Lyset stjæles endnu den dag i 
dag ved midnatstide. Når det smeltede bly 
hældtes ud i træformen, sagde blytækkeren 
en hemmelig remse. Remsen sagdes over 
hver plade og gjorde, at pladerne blev 2/2 
cm tykke og fuldstændig ens. Kun hvis en 
hedning overværede støbningen, mistede 
formularen sin kraft. Remsen lærtes fra far 
til søn og bevaredes som en dyb hemme
lighed. Da jeg talte med de tre blytækkere, 
brugte de to endnu fuldstændig alle gamle 
regler, og alle tre brugte endnu den æld
gamle hemmelige remse. Jeg fik dog ud af 
dem, at remsen varer fem sekunder og er på 
hebræisk.

Den 29. september er det Mikkelsdag. 
Det er en gammel kristen helligdag i Dan
mark, opkaldt efter ærkeenglen St. Michael. 
Den blev ophævet af Struense i 1770. Den 
29. september, høsten var i hus, og mange 
steder holdt man høstfest. Man pyntede 
storstuen eller loen med løv og kornaks, og 
der blev spist, sunget og danset. En gam
mel tradition var, at det sidste kornneg blev 
klædt ud som en ”kælling”, som mændene 
dansede rundt med på skift. Ved midnat 
blev der budt på æbleskiver og punch, og 
man sang en vise til værtsparret som tak for 
festen. På dagen var der markeder mange 
steder.

Alle gæs skulle slagtes
Mortensaften fejres den 10. november. I 
gamle dage var november måned slagtemå- 
ned, og da havde man fersk kød. Det smag-
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te godt i stedet for den saltmad, man ellers 
spiste før køleskabenes tid. Skikken med at 
spise gås Mortensaften kan her i Danmark 
føres tilbage til Middelalderen. Legenden 
fortæller, at den hellige mand Morten eller 
Martin af Tours i Frankrig skulle udnævnes 
til biskop. Det ville han absolut ikke, så han 
gemte sig i en gåsesti, men gæssene skræp
pede op og afslørede hans skjulested.

Han blev fundet og måtte finde sig i at 
blive udnævnt til biskop, men som hævn 
bestemte han, at alle gæs skulle lade livet i 
al fremtid på denne dag.

På øen Mors opdrættede man mange gæs, 
og når disse skulle sælges om efteråret, drev 
man dem af sted ned gennem Nordjylland 
i store flokke. Man afsatte dem i grupper 
her og der efterhånden, som man kom frem. 
Gæssenes fødder blev tjæret underneden, 
for at de kunne holde til den lange vandring.

Der fortælles, at når en flok havde passe
ret en skole, sendte lærerne eleverne ud for 
at se, om de kunne finde nogle pennefjer, 
som de kunne bruge til at skrive med.

Om rent praktiske ting kan jeg fortælle, 
at her i Danmark havde mange huse i de 
store byer ikke en ovn til at stege gæssene 
i. Til Mortensaften og Jul blev alle gæssene 
derfor stegt hos bageren. For at holde styr 
på hvis gås der var hvis, købte bageren et 
nyt spil kort. Når pigen kom med den slag
tede gås til bageren, tog han et spillekort 
og rev midt over. Den ene halvdel stoppede 
han i bagdelen på gåsen, og pigen fik den 
anden med hjem. Når pigen senere kom og 
hentede den stegte gås, viste hun sit kort, fx 
Klør 5 eller Hjerter Dame, og fik så den gås 
udleveret, som svarede til hendes kort.
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Fra Krigens Tid
Oplevelser - begrænsninger - opfindsomhed

Af Erland Skovbjerg
Alle vi ældre husker jo den 9. april - 

XX denne smukke forårsmorgen, hvor 
himlen blev overskygget af udenlandske 
flyvere. Med en sær fornemmelse i maven 
og ængstelige blikke, stod vi i soldisen og 
betragtede det uvante skue. - Hvad mon 
dette ville bringe?

Jeg var dengang ni år og førte dagbog. 
Jeg har åbenbart taget den fulde konsekvens 
af besættelsen, for under den 9. april står 
der: ”Vi sov ind som danske, men vågnede 
op som tyske”. Nå - så galt gik det jo ikke.

Med det samme kom der forordninger 
om mørkelægning af alle vinduer, og når 
man færdedes i de mørke gader om aftenen, 
skulle man have et hvidt bind om armen på 
mindst 10 cm’s bredde eller et hvidt bånd 
om hatten på ikke under 6 cm.

Bortset fra mangel på varer, mærkede vi 
i Nimtofte ikke meget til krigen i de første 
år. Bilernes lygter skulle blændes af og 
måtte kun have en lysåbning på 10x2 cm, 
og højest tilladte fart var 30 km i timen om 
aftenen.

Vi fik rationeringskort, og i 1945 var 
rationen pr. måned: 500 g sukker, 1200 g 
smør, 1200 g franskbrød, 8 kg rugbrød, 
1500 g havregryn og byggryn, 125 g salt, 

250 g kaffeerstatning, 100 g håndsæbe (40 
%). Ingen margarine. I syltetiden bevillige
des lidt ekstra sukker. Ingen kul, krydderier 
var af savsmuld eller lignende ting tilsat 
ekstrakt. Ingen chokolade, men kun erstat
ning. Desuden var der kødkort, men tirsdag 
var kødløs dag.

Den højest tilladte temperatur var 18 gra
der, men i kirke og forsamlingshus var kun 
10 grader tilladt. Dette blev dog ikke over
holdt. Varmt vand i haner var forbudt, og 
kun 15 og 25 watt pærer var tilladt. Der var 
mange love og bekendtgørelser - maximal- 
priser - forbud mod hamstring o.lign. Der 
skulle spares alle steder, og de handlende 
havde deres besvær med at fordele tingene 
retfærdigt. Butiksruderne skulle kalkes til 
og måtte kun have en lille åbning på ca. 50 
X 40 cm. I døren skulle der være en lyssluse 
bestående af et tæppe, der skærmede for 
lyset om aftenen, så det ikke kunne ses af 
fremmede flyvere.

Biler kunne fa gasgenerator påsat. Man 
fyrede her med bøgetræ, men de fleste biler 
fik hjulene taget af og blev klodset op, som 
man kaldte det. Enkelte spændte heste foran 
bilen. Cykeldæk var umulige at fa, og man 
brugte mange ting som erstatning, fx træ-
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ringe med små fjedre under, tovværk eller 
korkpropper.

Tøj blev lavet af kradsuld og celluld og 
kaldtes maximaltøj. Det blev tit vendt hos 
skrædderen, når det blev for medtaget. 
Gulvtæpper og sengetøj lavede man i pe
rioder af papir. Tekstilvarer, strømper mm. 
var på rationeringskort. Sko blev lavet af 
kunstpap, fiskeskind o.lign.

Tobak var snart den mangelvare, der var 
mest snak om. Man avlede selv tobak her 
i Danmark, særlig på Fyn, men det var af 
temmelig ringe kvalitet. Jeg husker selv de 
afskyelige cigaretter, som hed: Tory, Corsar, 
Asra, Colombo og Powhatten (Puha blev 
de kaldt). Iflg. et højtideligt cirkulære var 
al afbrænding af fyrværkeri forbudt, men 
undtaget var dog: stjernekastere, bordbom
ber og knallerter!

Under krigen var der mange folkelige 
rørelser, som gik ud på at værne om dansk
heden og i det skjulte genere tyskerne. Der 
var noget som kaldtes: ”Alsang”. En lille 
sangbog med et billede af kong Christian 
X var meget populær, og overalt og ved 
enhver lejlighed blev de danske national
sange sunget.

2. kapitel
Den 23. december 1944 ankom 200 tyske 
soldater og nogle russiske krigsfanger til 
Nimtofte. Vi havde jo ikke mærket meget 
til krigen, og soldaterne blev modtaget af 
befolkningen med, hvad jeg vil kalde en 
blanding af nysgerrighed, venlighed og en 
kold skulder. Soldaterne blev indkvarteret 
ca. 20 steder rundt om i byen. Der var ikke 
rigtig krig i Nimtofte, og mange steder var 
soldaterne med ved aftenkaffen, når de 
boede hos private.

Juleaften havde tyskerne rejst et stort 
grantræ på tømmerpladsen. Kaptajnen 
holdt en stemningsfuld tale, som sluttede 

med ordene: ”- Deutschland hat gewon
nen”. Fra missionshusets trappe sang en 
soldat, som var operasanger: ”Stille Nacht, 
heilige Nacht”. De unge soldaters ansig
ter var præget af højtiden, og øjnene var 
blanke. Denne juleaften er tanker nok gået 
til Dresden, Hamburg, små bjerglandsbyer 
og overalt i Tyskland fra tømmerpladsen 
i Nimtofte. Om aftenen var der fest i det 
gamle missionshus. Jeg har hørt, at solda
terne var meget nedtrykte, og at de fleste 
græd. Mange havde jo ikke hørt fra deres 
familier i lang tid, og efter nytår kunne de 
vel forvente at blive sendt til Østfronten. En 
soldat skød sig ud på aftenen, og næste dag 
var vi drenge henne for at se hullet i tagste
nen, hvor kuglen var gået igennem.

I juledagene spillede et tysk orkester på 
fem-seks mand på torvet som en gestus over 
for befolkningen, men der kom kun nogle fa 
nysgerrige hastende forbi. Kun børn stillede 
sig op og lyttede.

En gift dame, som boede på torvet i 
Nimtofte, førte dagbog. Ægteparret var be
stemt ikke nazister, men hvad jeg vil kalde 
hjertensgode mennesker. Jeg bringer her 
nogle udpluk af dagbogen, som siger lidt 
om stemningen i byen:

4. februar. Heinz og en polak, Krüger, fik 
aftenkaffe. Polakken takkede ved at kysse 
på hånd.

3. marts. Om eftermiddagen kom der 
flere russiske fanger. En tysk operasanger 
og en læge sang og spillede på vort klaver.

13. marts. Heinz fik kaffe, han skulle på 
vagt med sin nye lygte kl.21.

21. marts. Heinz skulle være sabotør i en 
øvelse og skulle snige sig gennem byen i 
civilt tøj. Vi fik ham udstyret med forskel
ligt tøj og naboens hat. Heinz blev fanget 
kl. 23. Krüger slap gennem byen.

24. marts. Der lød tre skud i nat?
30. marts. Var henne hos russerne med

158 ØSTJYSK HJEMSTAVN



en madpakke. Byttede en klat smør med en 
udskåret Paradisfugl af træ.

7. april Den tyske vagt skød vådeskud 
ind gennem vinduet i et hus. Kuglen ramte 
væggen, hvor Karl lige havde siddet.

10. april. Tysk flygtningedame begravet. 
Gud være med hende.

11. april. Tysker sang kl. 5.30 i morges 
på gaden.

21. april. En rødhåret tysk soldat på 17 år 
bliver mishandlet af befalingsmand.

28. april. Tyskere fra andre byer kører og 
går i lange karavaner gennem byen på vej 
mod syd.

Engang ville en officer beslaglægge 
sygeplejerskens motorcykel og køre af sted 
med den, men damen ville kæmpe for sit. 
Gennem det halve af byen løb hun bagefter 
cyklen og holdt fast i bagagebæreren, me
dens hun råbte og skældte ud. Til sidst blev 
officeren så irriteret, at han smed motorcyk
len og gik sin vej.

En kold snevejrsdag på skydebanen 
var fem polakker, som var tvunget i tyske 
uniformer, genstridige. Det endte med, at 
befalingsmændene beordrede dem til at tage 
tøjet af og lægge sig nøgne i sneen. Tyskere 
kom til og dækkede dem til med sne med 
deres spader.

Der omkom tre tyskere i Nimtofte. En 
blev skudt ved en fejltagelse, da han ville 
lave sjov med én af sine kammerater, der 
stod på vagt. En genstridig rødhåret soldat 
blev skudt på skydebanen. Ved et ”vå
deskud”, hed det sig, men andre tyskere 
sagde, at det var med fuldt overlæg. Den 
tredje skød sig som sagt juleaften.

De sidste dage i april gik tyskerne rundt 
og tog cykler, og Bededag var de ude på 
mange gårde for at beslaglægge heste. I 
Nimtofte hentede de heste 7-8 steder.

På nogle gårde måtte soldaterne rumstere 
lidt med låsen på deres gevær, før gårdman

den lod dem køre af sted med de elskede 
heste - samt vogn og seletøj. Der var dog 
visse regler, som var bestemt af tyskerne. 
Drægtige hopper måtte de ikke tage, og de 
måtte kun tage heste, hvor der var mere end 
to i stalden. Et sted havde tyskerne faet he
stene byttet om, da de var ved at spænde for 
- altså den Nermer på den Fjermers plads, 
eller hvad det nu hedder. Hestene var i hvert 
fald fuldkommen balstyrige, og tyskerne 
måtte tage tomhændede af sted. Et andet 
sted stillede bondemanden sig op uden for 
porten med sit jagtgevær. - Værnemagten 
foretrak at vende om.

En officer havde dog lækket nogle oplys
ninger til en dansker, og han havde nået at 
ringe til nogle gårdmænd, som gemte he
stene ude i skovene. Hestene kom til Ryom- 
gård og blev læsset ind i jernbanevogne. 
Der var en bestemmelse om, at man kunne 
ombytte hestene - fx i stedet komme med en 
ringere hest. Dyrene nåede kun til grænsen. 
Den 5. maj stod de i banevognene og blev 
ikke fodret i flere dage. Gårdmændene fik 
en erstatning på ca. 2000 kr. pr hest.

Om aftenen den 4. maj ved 8-9 tiden 
kom lærer Krogh gående ned gennem byen 
og råbte: ”Stil ind på den engelske radio”. 
Ingen, som hørte budskabet denne maj aften, 
vil nok glemme dette øjeblik.

Senere på aftenen fortalte min far om en 
grim tildragelse, han havde været ude for i 
marts-april måned. To mystiske mænd kom 
kørende i bil og holdt ved fars forretning. 
Den ene gik frem og tilbage i butikken med 
en revolver i lommen, så det ud til. Den 
anden kom ind på kontoret til min far og 
sagde: ”Nu må vi se at fa de tyskere ud af 
landet lidt hurtigt”. Han udgav sig altså for 
at være frihedskæmper og var en særdeles 
tiltalende og charmerende mand. Min far 
var lige ved at give ham nogle oplysninger, 
men syntes dog, at det så mærkeligt ud, at
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de kunne køre i en benzindreven bil på det 
tidspunkt, hvor alle andre kørte med gasge
nerator. Far sagde så til ham: ”De kunne jo 
være sabotør” - han spillede altså dum. Det 
endte med, at de to kørte med uforrettet sag.

Senere har min far fundet ud af, at det 
var tyskerhåndlangere, som kørte rundt og 
lavede terror - bl.a. ved at likvidere nogle 
kendte mænd. Deres navne var Bothilsen- 
Nielsen og Lange Lund, og de blev begge 
henrettet efter krigen for landsskadelig 
virksomhed.

I 1993 var jeg rundt i Nimtofte og talte 
med 36 ældre mennesker om denne tid. Jeg 
fik navne og adresser på 10 tyske soldater 
eller flygtninge - altså endnu 48 år efter 
krigen opbevarede man disse adresser. Jeg 
skrev til syv og fik svar fra fire, hvori de 
berettede om deres tid i Nimtofte. Desuden 
har jeg haft besøg af tidligere Gefreiter 
Herbert Gäbler, som i 1945 var i byen i fire 
måneder.

Gäbler havde hjemsted i Dresden, og 
her er lidt af det, han berettede om: Efter 
kapitulationen, da han skulle hjem, kom han 
med et tog til Frankfurt i Vesttyskland, og 
han måtte så gå på sine ben hele vejen til 
Dresden - en gåtur på ca. 500 km. Dresden 
var blevet meget ødelagt, og han havde ikke 
hørt fra sin familie i et halvt år.

Han fortalte, at det var ulideligt spæn
dende den dag, da han kom gående udenfor 
byen, og alt så ud til at være ruiner. Hvor
dan stod det til med hans kone og søn?

Han kom forbi sin arbejdsplads. Den var 
totalt udslettet. Han nærmede sig gaden, 
hvor han boede.

Hans hus var væk. Med bankende hjerte 
gik han nærmere. Kældemedgangen var 
der. Han gik ned ad trinene. Knæene 
rystede under ham. Hans syntes, han hørte 
stemmer. Og dér var både hans kone og 
søn. Han fortalte med grødet stemme: ”Jeg 
glemmer aldrig den stund, da vi tre stod 
midt i ruinerne og omfavnede hinanden og 
græd af glæde”.

I ruinerne af huset stod hans klaver 
uskadt, men det løb russerne med. Han 
måtte endda selv hjælpe til med at læsse det 
på en lastbil, da de kørte med det.

Der er nu gået 55 år siden krigen, og der 
er tusindvis af detaljer, som forsvinder med 
os, men i historiebøgerne kommer der kun 
til at stå en side eller to om denne tid.

Hvis engang om 100 år én eller anden 
lokalhistorisk interesseret vil vide lidt om 
forholdene under krigen i Nimtofte, har 
jeg lagt en beretning på ca. 35 sider ind i 
Lokalarkivet i Nimtofte.

Jeg må naturligvis slutte af med den 5. 
maj.

Kl. 8 trådte kapitulationen i kraft, og 
samtidig begyndte alle Danmarks kir
keklokker at ringe - og de blev ved en 
hel time. Alle forretninger var lukket og 
arbejdet indstillet. Alt var festligt. Røde flag 
vajede, solen skinnede, himlen var blå, og 
alle gik simpelthen rundt og var glade.

Den 5. maj 1945 vil jeg kalde den skøn
neste dag i vort folks historie.
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Forsamlingshuset i Nimtofte 
1893- 1949
Mødested for alle aktiviteter

Af Erland Skovbjerg

I slutningen af forrige århundrede blev 
der bygget mange forsamlingshuse rundt 
omkring i landsbyerne. I Nimtofte blev 

”Aktieselskabet Nimtofte Forsamlingshus” 
stiftet på en generalforsamling den 16. april 
1893, og huset blev opført på Ryomgaard- 
vej i Svenstrup. Aktiekapitalen var 1500 kr., 
og hver aktiepost var på 5 kr.
I protokollen, som er opbevaret fra 1920 til 
1952, kan man se, hvilke aktiviteter der har 
været i huset. Fx i 1938 var huset udlejet 
51 gange til forskellige arrangementer.
Indtægten var 858 kr. Hertil kommer, at der 
var gymnastik og undertiden folkedans en 
aften om ugen.

Forsamlingshuset blev brugt til: fag
foreningsmøder, bal, dilettant, gymnastik, 
folkedans, alle slags møder, biograf, gene
ralforsamlinger, sølvbryllupper og meget 
andet.

Den store sal var vel 70-80 kvadratmeter. 
En stor, rund kakkelovn på ca. en meter i 
diameter fyldte godt op i salen, men det 
kneb med at varme op om vinteren.

På vestenden i den store sal var der et 
stort maleri af Christian Købke. Originalen, 
der er malet i 1838, hedder:” Udsigten ved 
Dosseringen ved Sortedamssøen”.

I køkkenet blev der lavet kaffe - her var 
travlhed og røg og damp, når der skulle ser
veres. Vandet til kaffen blev kogt i en muret 
grubekedel ved at fyre med tørv eller træ.

Udenfor huset - omme bag ved stod WC- 
et. Det var et træskur på en gange en meter. 
Det blev dengang kaldet ”Das” og bestod af 
et bredt bræt med hul i, så man kunne sætte 
sig over zinkspanden og forrette sin nød
tørft. Papiret, der skulle bruges, var aviser 
eller en gammel, tyk telefonbog.

Den 23. december 1944 blev huset 
beslaglagt af tyske soldater. Der blev strøet 
halm over gulvet i den store sal, og her 
blev soldaterne henvist til at sove i de 3-4 
måneder, de var i byen. Som jeg har skrevet 
et andet sted, var der 2-300 soldater og rus
siske krigsfanger i Nimtofte. Der fortælles, 
at soldaterne på skift listede ind i nabohu
set om aftenen for at høre illegal radio fra
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London. Officererne en aften, de menige en 
anden!

Nu tilbage til aktiviteterne i huset 
I foredragsforeningen holdtes opbyggelige 
møder om kulturelle emner. Årskontingent 
var 2 kr., og førstelæreren var altid for
mand.

Nimtofte Gymnastikforening (NGF), var 
den forening, som brugte huset mest. Den 
blev stiftet i 1931. I årene fra 1946 til 1952 
var Holger Christensen formand. Jeg har 
selv i 1940-erne været med til gymnastik. 
Jeg husker, at om vinteren var ruderne 
somme tider frosset til, så vi måtte bevæge 
os meget energisk for at holde varmen.

Når der var gymnastikopvisning hen på 
foråret, husker jeg særligt indgangsmar
chen, hvor vi marcherede to og to ind i sa
len med fanen i spidsen. Jeg kan endnu høre 
for mig, hvordan det gungrede i gulvet, når 
vi kom med hiv og sving samtidig med, at 
vi sang: ”Stræk din fod, fremad, frem med 
frejdigt mod” - eller ”1 alle de riger og 
lande”. Nogle af karlene havde korte, hvide 
gymnastikbukser på, men mange havde kun 
et par blå badebukser. Pigerne havde en 
kortskørtet, lyseblå gymnastikdragt.

Dilettant
Om foråret blev der som regel opført et 
dilettantstykke. Der var lavet en scene 
med malede kulisser, og her udfoldede de 
lokale kunstnere deres talent, så godt som 
det nu kunne lade sig gøre. Hele vinteren 
havde de øvet sig, og på selve dagen var de 
blevet sminkede af den lokale barber. Røde 
kinder, rynker i panden, skæg og briller 
gjorde dem næsten ukendelige. De stykker, 
de opførte, var alle efter samme recept. Det 
var altid noget med en ærlig karl, som ikke 
måtte fa gårdmandens datter, eller noget i 
den retning - men det fik altid en lykkelig 

slutning. Det var morsomme aftener, og det 
er sjovt at se folk, man kender så godt i en 
anden rolle end den daglige - og så var der 
bal bagefter!

Folkedans
En anden af gymnastikforeningens aktivi
teter var folkedans, som fandt sted en aften 
om ugen. Gunner Ballegaard fra Stenvad 
spillede på sin harmonika.

Hen på foråret var der opvisning. Man 
havde lejet folkedragter, som bestod af 
knæbukser, veste i forskellige farver med 
sølvknapper og en rød tophue. Nogle havde 
endda sko med gammeldags sølvspænder. 
Damerne var i lange skørter, bultrøje og 
forklæde med flæser. Hovedtøjet var tit som 
de gamle egnsdragter fra Nord-dj urs land: 
inderst puldhue, derover tylshue, korsklæde 
og skæghat. Folk smilede og var glade. 
Gammeldags dans giver altid godt humør.

En andespilsaften i 1946 - lige efter 
krigen, husker jeg særligt. Trods rationering 
havde både brugsen og købmanden faet 
nogle tyrkiske cigaretter hjem ved navn 
”Cavallo”. Alle røg, og luften var nærmest 
uigennemsigtig. Cigaretterne havde en 
modbydelig lugt, som hang i tøjet flere dage 
efter. Jeg garanterer for, at ingen, der var 
med til andespil den aften i Nimtofte For
samlingshus, nogen sinde har røget tyrkisk 
tobak siden.

Nogle gang om året var der biograf. I 
slutningen af 30-erne viste de ”Barken Mar
grethe”, ”Den gode Jord” og ”Den kloge 
mand”.

Andespil og dans
Jeg har aldrig kunnet danse ret godt, så jeg 
var ikke med til almindelige baller, men jeg 
var som regel med til andespil, dilettant og 
den slags ting, hvor der også blev danset 
bagefter.
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Cirka en gang om måneden holdt Nim
tofte Gymnastikforening bal i forsamlings
huset - og Østenfjeld Idrætsforening en 
gang imellem. Foreningerne bestilte musik 
efter, hvor mange deltagere man regnede 
med, at der kom. Skulle det være fint, var 
det Greves Orkester, der spillede. Der var 
tre mand. Greve selv spillede violin og 
saxofon, Tage Nielsen klaver og Gunner 
Ballegaard trommer.

Salen var tit pyntet med guirlander, bøge
grene, dannebrogsflag og andet, og utallige 
gange har tidens populære slagere lydt i 
salen. 1 1935 spilledes: ”Det var på Capri, 
jeg så hende komme”, lidt senere afløst af 
”Æh, bæh, buh” og i 1936 den populære 
”Hen til kommoden og tilbavs igen”. Og 
hvem husker ikke de stolte tangoer: ”Hør 
min sang, Violetta” og ”Giv mig dit hjerte, 
Maria”. Jeg tror dog ikke, der var nogen 
i Nimtofte, som kunne danse tango, men 
man dansede på livet løs og morede sig 
vældigt. I 1930erne var alle karlene i hvide 
trikotcharmeuse skjorter med oprullede ær
mer. Jeg kan endnu se, hvordan de svedte, 
så vandet drev af dem, og der var pletter 
under armene, mens de dansede rundt og 
samtidig sang:” Du gamle måne, der var 
ingen, der så det”.

I landsbyerne var der en vis rangorden. 
Folk fra lidt større byer som Ryom og Ko
lind betragtede vi som lidt ”finere” end os i 

Nimtofte. Der var dog nogle endnu længere 
ude fra, og dem følte vi os lidt hævet over.

Der var ikke meget drikkeri. Det skete 
dog sommetider, at nogen i ly af mørket 
havde drukket lidt uden for forsamlingshu
set. Nogle enkelte af karlene syntes da også, 
at det havde været en god aften, hvis der 
havde været et godt slagsmål, men det var 
altid uden for huset.

Ballet sluttede kl. 01, men sommetider 
gik hatten rundt, og der blev samlet ind til 
overdans. Den sidste dans var altid: ”Alle 
piger små i seng skal gå”.

Når der var et eller andet i forsamlings
huset, blev der slået en lille plakat op på 
telefonpæle, i Brugsen, på porten til kro
stalden og andre steder. Desuden blev det 
bekendtgjort i en lille lokalavis.

I løbet af 1949-50 overgik aktiviteterne 
til den nybyggede hotelsal midt i byen. For
samlingshuset blev solgt i 1952 for 4.877 
kr. og beløbet fordelt mellem aktionærerne 
efter aktiebreve. Huset blev indrettet til 
beboelse, bl.a. boede en vognmand en del 
år i huset.

Hver gang jeg kører gennem Svenstrup, 
tænker jeg på, hvad dette uanseelige hus 
kunne fortælle, hvis det havde haft mæle.

Et halvt århundredes kultur- og forly
stelsesliv har udspillet sig her bag disse fire 
vægge, og mange mennesker har vel endnu 
minder fra denne epoke i Nimtoftes historie.
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Tanker en Sommeraften 
på Nimtofte Torv
Minder fra barndommen

Af Erland Skovbjerg

En sen sommeraften kører jeg gennem
' min fødeby, Nimtofte. Jeg holder ind 

ved Brugsen. Det er næsten mørkt. Jeg går 
op på Brugsens trappe og står og betragter 
det nattestille torv. Der er ingen gadelys i 
aften. Her i huset er jeg født - herfra min 
verden går. I mit egnshistoriske arbejde 
gennem de sidste halvtredsindstyve år har 
mine tanker kredset om denne lille by, som 
står mit hjerte nær.

Lige foran mig ser jeg det lille pyntelige 
anlæg, hvor genforeningsstenen står. Da 
min far kom til byen som uddeler i 1918, 
var her en rodeplads med stendynger og al
skens ragelse - gamle blikdåser og kødben, 
som hundene slæbte rundt med. Men nu er 
der pænt med genforeningssten, blomster 
og flagstang. Det er byens centrum.

Jeg står og ser mig omkring og lader 
tankerne vandre tilbage til gamle dage.

I sydsiden af torvet ligger ”Torvegården”. 
I 18OOtallet havde stuehuset fire skorstene, 
og man sagde derfor ”fru” til konen, lige
som man gjorde til præstens og degnens 
koner. Hvor Lokalarkivet ligger i dag var 
byens ældste købmandshandel. Indtil 1911 

var der kro i den ene ende, men den blev 
nedlagt ved en afstemning. Otto Rafns 
manufakturforretning blev oprettet i 1906 af 
S.P. Simonsen, som også startede tømmer
handelen, der ligger på den modsatte side 
af torvet. Nimtoftegård lå på hjørnet, hvor 
vejen drejer mod Ry omgård. Det var en 
stor firlænget bindingsværksgård. Stuehuset 
vendte ud mod torvet, og her var en have 
med et stendige omkring. På dette dige 
samledes byens ungdom om aftenen og sad 
og snakkede og morede sig. For enden af 
torvet, hvor hotellet nu ligger, lå den gamle 
kro, som tillige også var en stor firlænget 
gård i hvidt bindingsværk. 1 nordsiden lå 
den lille krostald, som var bygget i 1832. 
Her opstaldede gårdmandsfolk deres heste 
og vogne, når de skulle besøge kirke og 
kro. Et gammelt, rødt bindingsværkshus 
lå i højre side af torvet. Her havde madam 
Rumenap brødudsalg og slikbutik, og her 
kunne man købe Bismarksklumper og hon
ninghjerter.

Indtil 1904 var der markeder på Nimtofte 
torv. Herefter blev de flyttet til Ryomgård. 
Markedsdagen var en stor begivenhed for
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byen. Folk strømmede til. Børnene havde 
fri fra skole, og ved gavlen af Nimtoftegård 
var der luftgynger og skydetelte og alskens 
gøgl og musik. Mellem råbene fra boderne 
hørte man klokken ringe, når en karl slog 
”Tyren for panden” ved kraftprøverne. 
Kroen var godt besøgt, og her drak man 
lidkøb hver gang, der blev givet håndslag 
på en handel. Jow, så var der fest i gaden i 
den lille by.

Markedet for køer, får og geder samt fjer
kræ foregik nede på marken mellem køb
mandsforretningen og åen, mens hestene 
blev handlet på torvet. Her trak karlene he
stene i trav og skridtgang, så køberne kunne 
bedømme dyrene. Kendere kunne også se 
på tænderne, hvor gamle hestene var.

Den gule diligence gjorde holdt ved 
krostalden
Jeg kan også se for mig, når den gule 
diligence kom forbi denne dag. Den havde 
jo indtil 1911 sin daglige rute fra Randers 
til Grenaa gennem Nimtofte. Den gør holdt 
ved krostalden, hvor der jo i dag i forvejen 
er fyldt op med heste og vogne. De fire 
passagerer og kusken ”beder” på kroen 
en times tid og far sig en hjertestyrkning. 
Efter at have fået nye, friske heste blæser 
kusken i sit horn: ”Opfordring til at stige til 
vogns”. Kusken eller postillonen, som han 
kaldes i sin fine røde uniform, slår knald 
med pisken, og da vognen ruller af sted, 
blæser han en festlig fanfare i sit signalhorn 
- ”Truttelut” lyder det - og alle markeds
gæsterne viger til side på torvet og gør 
plads, som man nu skal, når den kongelige 
postdiligence skal forbi. Vognen kører forbi 
Torvegården og videre over Tøstrup og 
Gammel Mølle til Grenaa.

Det er ved at blive køligt. Det er næsten 
mørkt. Jeg fornemmer en sen nattevandrer 
passere forbi dernede på torvet. Jeg kan 

ikke se ham, men er det en ægte ”Nimtof- 
ter”, kender jeg hans slægt.

Nimtofte i Midtdjurs er den eneste by, 
der har et torv. Den smukke Mølledam med 
Svaneøen er på den ene side omkranset af 
skov, og i en gammel konkurrence blev 
Nimtofte udråbt til Danmarks smukkest 
beliggende landsby.

Kælketure
Jeg husker vinteraftener med måneskin, når 
der var gang i kælkene ned ad bakken her 
forbi Brugsen.

I 1920-30eme klædte folk sig godt på - 
også ægtepar var ude - og jeg husker bl.a., 
at lærerparret og skræddermesteren og hans 
kone var med mine forældre hjemme for at 
drikke kaffe efter sådan en kælkeaften. Fra 
bordende lød glade barnestemmer, og den 
varme chokolade blev nydt af de små, som 
havde røde kinder og strålende øjne efter 
aftenens oplevelser i den friske sne.

Så var der vinteren, hvor torv og gader 
genlød af støvletramp og ”Lili Marlene”. 
Der var dog ikke rigtig krig i Nimtofte. Vi 
drenge havde travlt med tyskernes gøren 
og laden, og vi snakkede meget med dem. 
Hermann stod vagt ved genforeningsstenen, 
og vi lånte sommetider hans projektør, når 
vi legede i gaderne. På tysk lærte han os 
nogle uartige ord, som jeg for øvrigt kan 
endnu. Nytårsaften 1944 skød tyskerne med 
maskinkanoner og afbrændte fyrværkeri. 
Da var der en fest og larm på torvet, som 
aldrig er overgået siden.

Men snart kom freden, og efter den hekti
ske sommer, hvor alle gik rundt og simpelt
hen var glade, blev det hverdag, og i byen 
taltes der igen om generalforsamlingen i 
vandværket og fodboldkampen på søndag.

Månen står lavt over skoven i sydvest. 
Den kender mig fra min ungdom. Den så 
mig, når jeg flettede fingre med pigerne på
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”Kærlighedsstien” eller på bænken under 
den store bøg. Mon den husker mig?

Ikke selvbetjening
Min fars butik ligger en meter bag mig, og 
her var jeg i lære fra 1945-49. Jeg kender 
huset så godt. Jeg har jo boet her i 19 år.

Dengang var der ikke selvbetjening i 
butikkerne, men ekspedienterne fandt alle 
varer frem fra hylder og skuffer bag disken. 
Der handledes med kolonialvarer, isenkram, 
manufaktur og mange grovvarer så som 
kunstgødning, frø, kul, tjære, cement, olie 
mm.

Mel, gryn, sukker og salt kom i store 
sække, skulle vejes af i små poser ude i 
bagbutikken og sættes ind på hylderne i 
butikken. Brun sæbe kom i 50 kg jembaljer, 
og eddike og husholdningssprit i store tøn
der på 200 og 100 liter. De gamle talte altid 
om potter og pund, mens de unge og smarte 
brugte betegnelserne liter og kilo.

Der var lange diske i butikken, således at 
kunderne var omgivet af diske på tre sider, 
når de kom ind ad døren her i enden af 
butikken.

Min bror, som senere selv blev uddeler, 
var førstekommis. Han var gift og boede 
i et hus oppe på bakken, hvorfra der var 
god udsigt over byen. Han stod op kl. 6, og 
sommermorgener sad han og nød morgen
kaffen ude på terrassen og fulgte med i 
byens opvågning.

Mælkekuskene kører forbi, og nogle af 
byens første lyde er, når de skramler med 
spande på mejeriet - så lyder de første 
hammerslag på ambolten fra smeden nede 
ved Mølledammen - tømreren starter sine 
maskiner - kirkeklokken ringer solen op - 
”Gjerrildgrisen” fløjter - en ny dag begyn
der i Nimtofte.

I Brugsen snurrer kaffemøllen, og der 
lugter godt af friskmalet kaffe - det gamle 

messingkasseapparat med gesvejsninger 
ringer - der bakses med jembøtter med brun 
sæbe - ude fra bagbutikken lyder petro
leumspumpens taktfaste slag - telefonen 
ringer, en ny ordre skal ekspederes - en bil 
holder ved benzintanken. Vi har faet en 
tønde nye islandske spegesild, og sildene 
skal fiskes op med en trætang og pakkes i 
pergamentpapir. Alle syv mand i butikken 
er i sving.

Byens liv
Nu holder en hestevogn udenfor og venter 
på varerne. Jeg er ude for at aflevere kur
ven. Der har lige været en frisk regnbyge, 
det dufter dejligt af forår, og fuglene synger 
omme i skoven. Hvem der bare kunne være 
ude i naturen lige nu. Jeg får en kurv med 
æg, som jeg skal veje og give afregning for. 
Fedekalven er også blevet slagtet, og jeg far 
et kalveskind med ind. Jeg ruller skindet ud 
og kommer groft salt på indersiden - godt 
ud i hjørnerne. Skindet bliver rullet sammen 
igen for at blive afhentet af ”Skindsøren”, 
som hver torsdag kommer for at hente æg 
og huder.

Mælkemanden Lauses vogn holder på 
torvet med sødmælk, futmælk m.m., mens 
hesten ”Mælkeklaus” venter tålmodigt. Post 
Simonsen kommer med dagens breve og 
aviser - der findes jo trods alt også en ver
den udenfor Nimtofte. Midt på formiddagen 
far alle ekspedienter en forfriskning i form 
af et glas koldt kærnemælk.

Et andet træk i bybilledet er, når den 
gamle, fine apoteker er ude på sin daglige 
formiddagstur med sin stok og sin ledsager. 
Apotekeren har ”Gasmasken” på, som vi si
ger. Han har vist nogle ansigtssmerter, som 
gør, at han skal have hovedet pakket ind 
med en særlig hætte, så kun øjnene er fri. 
Parret står tit stille, og apotekeren spørger 
om et eller andet. Hans ledsager er en lille,
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trind mand med spidse træsko og en stor 
hat. Hvad den gamle ledsager, der havde 
været landmand, kunne diskutere, vides kun 
fra en enkelt gang, da en mand havde hørt 
noget bag en hæk. Apotekeren havde sagt: 
” Sig mig, min gode mand, hvad gør en 
landmand, når han er midt ude på marken 
, og han så pludselig skal? ” ”Hæ, hæ han 
skijer på stejet”, siger den lille mand, hæfler 
op i apotekeren og går videre.

Jeg ekspederer en ordre og skærer et 
stykke ost ud med den store ostebue. En 
sodavandsflaske med patentprop skal fyldes 
med husholdningssprit og en trepælsflaske 
(vinflaske) med eddike. Med jernspa
telen, der har et skaft på en halv meters 
længde, graver jeg et pund brun sæbe op 
af jembaljen og kommer sæben i et stykke 
pergamentpapir. Gær for 10 øre brækkes 
af og smuldres med fingrene, så der er det 
rigtige antal gram. Ovre på lageret henter 
jeg seks favne treslået reb til skagler, samt 
en trepælsflaske med smøreolie. Jeg husker 
fra min barndom, at der stod en spytbakke i 
et hjørne af butikken. Det var fra dengang, 
man brugte skråtobak og spyttede sorte 
klatter i spytbakken. Bakken var gemt oppe 
på loftet i mange år.

Julen var en festlig tid i Brugsen. Om 
aftenen den 2. lørdag i december lavede vi 
juleudstilling. Allerede om eftermiddagen, 
mens butikken endnu var åben, blev jule- 
varerne pakket ud, og komisser og lærlinge 
gjorde sig mange ærinder ud på lageret for 
at se de nye varer. Et år var det lykkedes 
at købe et parti vin hos et af de fine, gamle 
handelshuse. Der skulle naturligvis sma
ges på vinen - nogle skulle endda smage 
flere gange, for at kunne udtale sig. Mor 

og pigen hjalp også til om aftenen med at 
hænge gran og guirlander op, når vi pyntede 
butikken. Der duftede dejligt af appelsi
ner, og når dadler, figner, nødder og andre 
julevarer var stillet frem, fik vi os til slut 
en gang natmad. Vi var ni mand, og der var 
hygge og god stemning, når vi sad rundt om 
bordet denne sene nattetime.

Den store 200 kg trætønde med sirup (et 
oksehoved kaldtes den) var endelig kom
met. Flere koner havde været utålmodige og 
spurgt efter sirup. De ville gerne i gang med 
at bage brune kager.

Gennem hele min barndom var huset 
fuldt af unge mennesker. Der var liv og 
glade dage i huset, og på værelserne sang 
man de nyeste slagere: ”Ved landsbyens 
gadekær”, ”Yuppi-Yah-Yah” og hvad de 
nu hed. Det var altid sjovt, når vi var ”alene 
hjemme” - dvs., når far og mor var i byen. 
Engang før min tid skulle min far og mor af 
sted en hel weekend. Men de ændrede pla
ner, og kom hjem lørdag aften. Spisestuen 
var tømt for alle møbler, og midt på gulvet 
stod en kasse øl.

Min far var som sagt uddeler i 43 år. Far 
havde for vane at gå en runde i den mørke 
butik før sengetid. Kun gadelygten lyste op. 
I sine egne tanker vandrede han langsomt 
rundt med hænderne på ryggen, mens han 
funderede over dagens hændelser. Der duf
tede af kaffe, tobak, spegepølse og alskens 
krydderier, efterhånden som han passerede 
forbi, og omgivet af den mørke butiks tryl
leri nød han dagens sidste stund.

Jeg går ned af trappen til bilen, og da 
motoren starter, og det kraftige lys tændes, 
vågner jeg op - fortryllelsen er brudt - jeg er 
igen tilbage i nutiden.
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Hans Heinrich von Plötz
Rellingen ved Hamborg født 1747 
død i København 1830

Af Lars Ammitzbøll

Inden artiklen så en rettelse i årbog 2008, 
.s. 33. - Johannes Frederik Ammitzbøll 
1857-1933 giftede sig i Sorø Klosterkirke 

i 1903 med Valgerda Bojesen 1876-1942, 
datter af kaptajn, proprietær Hakon Boje
sen, Knudstrupgaard ved Sorø og hustru 
Louise født Prom.

Deres eneste barn var min far, senere 
brandchef i København, Jan Hakon Am
mitzbøll 1904-1981:

Vi var tre børn: Ivar 1934-2008, Lars, 
født 1938, ingen børn, og så min søster 
Kirsten, gift Krogh, født 1940. Har en datter 
og tvillingesønner.

Personerne her drejer sig om børn af den 
Lars Ammitzbøll 1706-1776, hvis gravskrift 
jeg citerede i sidste artikel. Han havde fire 
sønner og en datter. Vi beskæftiger os med 
de tre, som der findes portrætter af.

Lars Ammitzbøll
Lars Ammitzbøll, født på Rask Hovedgaard 
31-8-1760, død på Bygholm 7-9-1837, 
begravet på Hatting Kirkegård, hvor han 
ligger sammen med sin kone Gedske, født 
Steenstrup på Gjødingmølle 1768 og død på

Godsejer Lars Ammitzbøll
Kjeldkær ved Vejle.
1760-1837.
Profilportræt findes hos en efterkommer sammen 
med et profilportræt af hans kone Gedske..
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Bygholm 22-10-1840. Begravet i datterens 
familiegravsted, nemlig slægten Schütte fra 
Bygholm.

Lars blev gift med Gedske Steenstrup fra 
Bredsten Kirke 26-10-1787. Han overtager 
sin svigerfars gods, Kjeldkær ved Vejle, 
hvis hovedbygning desværre nedbrændte 
for ca. 10 år siden. Var fra ca. 1770, mu
ligvis opført af arkitekt Anders Møller, så 
den så ud, som dengang han ejede gården, 
bygget af Lars' svigerfar, Hans Severin 
Steenstrup.

I det tidligere våbenhus i Bredsten Kirke 
findes en meget slidt sten over svigerforæl
drene: Hans Severin Steenstrup, død 1805, 
og hustru Charlotte Sophie, født Reesen. 
Heraf slægtsnavnet Resen Steenstrup. I 
Østrig findes portrætter af dette ægtepar hos 
Schfitte-slægtens efterkommere.

Lars og Gedske havde tre døtre. Marie 
Sophie, født på Kjeldkær 19-9-1788 og død 
i Nykøbing Falster 20-7-1824, gift i Vejle 
med Mathias Reinhold von Jessen ud af 
en gammel vestslesvigsk adelsslægt med 
dansk adelspatent fra 1681.

Von Jessen er født i Haderslev 19- 
11-1780 og død i København 1-8-1853, 
amtmand, kammerherre og storkors af 
Dannebrog, sidst stiftamtmand på Lol
land Falster med bolig i Nykøbing Falster 
ligesom biskoppen for Lolland-Falster stift! 
Det hedder stiftamtmand, fordi amtmanden 
også havde funktion i dette tilfælde overfor 
stiftet, her med domkirken i Maribo.

En meget kendt efterkommer i von 
Jessen slægten er Franz von Jessen, som 
interesserede sig meget for genforeningen 
og for Danmarks og hertugdømmernes 
historie 1870-1949.

Anden datter i Lars og Gedskes ægte
skab er en datter, der døde som et-årig, og 
så kommer den tredie datter, der blev gift 
med en betydningsfuld mand i Horsens:

Hansine Severine Ammitzbøll, født på 
Kjeldkær 16-1-1805 og død på Bygholm 
18-11-1880. Gift i Vejle med August Theo
dor Schütte, født i Perleberg i Brandenburg 
i det nuværende Tyskland 2-3-1804 og død 
på Bygholm 19-1-1889.

Schütte ejede Haraldskjær ved Vejle, 
købte Bygholm ved Horsens, Nørlund og 
Torstedlund godser ved Ålborg, hvor den 
berømte Conradsminde Glasfabrik lå. Ende
lig fik han besked af Kong Frederik VII om 
at købe et gods til kongen i Østrig. Desuden 
blev det til et gods til Schütte selv i Østrig 
i Kärnten ved Klagenfurt: Sankt Andrä ved 
Lavanthal, som i dag ejes af en efterkom
mer af ovenævnte: Habsburg, indgiftet i en 
sidelinie til det Østrigske kejserhus.

Slægtens hovedsæde blev Bygholm, som 
familien ejede indtil 1915. Så blev det over
taget af greve Schimmelmann og til sidst 
den nuværende ejer, nemlig Horsens Kom
mune. Nu er der hotel og landbrugsskole.

Schütte selv blev æresborger i Horsens. 
En vej blev kaldt op efter ham, han blev 
kammerherre, og fejlagtigt nok bliver 
Schfitte-slægten forvekslet med slægten 
Schytte, som ejede herregården Mattrup. 
Han var oliemøller.

Den kendteste efterkommer af Schütte 
var historikeren dr. phil. Gudmund Schütte, 
som ejede Eskjær i Salling ved Skive 1872- 
1958. Hans barnebarn, Birger, ejer stedet i 
dag. Birgers faster var gift med den Habs
burg, som jeg omtalte før i Østrig.

I slægtens eje findes portrætterne af Lars 
Ammitzbøll og Gedske Steenstrup, tegnet 
af von Plötz i 1809 og omtalt i Weilbachs 
Kunstleksikon.

I familiens eje findes også portrætter af 
August Theodor Schütte og hustru, malet 
af August Schiött, 1823-1895, som malede 
mange portrætter til kongehuset. Der findes 
også portrætter af gamle Schüttes forældre.
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Godsejer Hans Marcussen Ammitzbøll. 
Faarupgaard ved Jelling.
1761-1831.
Sølvstifttegning af Bertel Thorvaldsen. 
Vejle Kunstmuseum.

Hans Marcussen Ammitzbøll
Vi går videre til den lidt yngre broder, 
nemlig Hans Marcussen Ammitzbøll, 
født på Rask Hovedgaard, malet af Bertel 
Thorvaldsen, 1770-1844. Jeg kan ikke finde 
noget, som har forbindelse med kunstneren 
og omtalte Ammitzbøll!

Tegningen blev godkendt af museums
direktør Dyveke Helsted på Thorvaldsens 
Museum!

I Østjydsk Hjemstavn havde jeg en 
artikel i 1961: ”Breve fra Urolige tider 
i forrige århundrede”, hvor tegningen er 
afbildet uden farver, men da vidste jeg ikke, 
at det var Thorvaldsen, som havde tegnet 
min slægtning.

Hans Marcussen Ammitzbøll er opkaldt 
efter familiens velgører, idet hans farmor i 
andet ægteskab blev gift med borgmester 
Hans Marcussen i Fredericia, og da han in
gen børn havde, arvede hans stedsøn, Lars, 
Rask Hovedgaard.

Hans er født 8-10-1761 på Rask Hoved
gaard og død i Vejle 4-9-1831, begravet på 
Vejle gamle Kirkegård, hvor graven ikke er 
bevaret!

I 1786 købte han Faarupgaard ved Jelling 
Sogn og solgte den i 1803. Han ejede så 
Sophienlund i Hover Sogn og var medejer 
af herregården Tirsbæk ved Vejle.

19-10-1787 blev Hans gift med Marie 
Nellemand, født 1766 og død på Faarup
gaard 1788. Hun var datter af Nellemand, 
der var ejer af nabogodset Leerbæk. Hun er 
sikkert død i barselsseng.

Mechtilde von Hoff, født Ammitzbøll. 
1774-1792
Ejes af en efterkommer.
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Hans blev anden gang gift med Cathrine 
Dorthe Høstmarch, født 25-4-1768 og død 
i København 8-4-1847, havde to sønner og 
tre døtre.

Mechtilde Ammitzbøll
Tredje portræt forestiller søsteren Mechtilde 
Ammitzbøll, døbt på Rask Hovedgaad 11-9- 
1774 og død på Katrinedal 26-3-1792 i bar
selsseng. Gift i København 6-4-1791 med 
Henrik Muhle von Hoff, født på Høgholm 
9-10-1763 og død i Viborg 12-7-1817. Han 
var ud af en dansk adelsslægt, blev adlet i 
1778 og har ingen mandlige efterkommere. 
En nutidig slægtning af ham er museumsin
spektør dr. phil Annette von Hoff!

Henrik Muhle von Hoff ejede mange her
regårde. Han købte dem, udstykkede dem 
og gik fallit. Udover dette var han dommer!

Hos en efterkommer efter von Hoffs 
andet ægteskab findes der tre portrætter af: 

von Hoff, hans første kone og så endelig 
hans anden, som har efterslægt på kvindeli
nien og så ham selv!

Hvis nogen har interesse, vil jeg kun via 
museer have speciel henvendelse om, hvem 
der har de forskellige ting. Af sikkerheds
mæssige grunde vil jeg have det på den 
måde, men vil gerne være kontaktperson, 
hvis henvendelsen er seriøs!

Kilder:
- Ivar Ammitzbøll:” Slægten Ammitzbøll, Ystad 

1902”
- Dansk Adelsårbog.
- Trap Danmark, Skanderborg Amt, bind 20, 

København 1964.
- Trap Danmark, Vejle Amt, bind 21, København 

1964.
- Danske Slotte og Herregårde: ”Fra Århus til 

Kolding”, bind 15, København 1967.
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Litteratur om Østjylland siden sidst
Af Lars Otto Kristensen

Mennesker og landskab. De mange bønders 
land af Palle Kousgaard er et monumentalt 

værk på 544 sider, rigt 
illustreret. Den beskri
ver ”den kulturbetingede 
landskabsudvikling i egnen 
med Danmarks største 
skov” syd for Silkeborg fra 
Giudsted Plantage til Rye 
og fra Virklund til Bryrup/

Løve. En appetitvækker er prologen, en 
beretning om et mord, der skete i 1786 ved 
”Potten” på skellet mellem Vbrret og Fog
strup. Mordet blev udødeliggjort af Blicher 
i ”Skytten på Aunsbjerg”. Første del er 
herefter en generel oversigt over områdets 
historie og udvikling og bogen slutter med 
generelle kapitler om ”Landets situation 
i 1600-tallet”...”Landgilde, tiende og 
skat”...”Matrikler” og mange andre nyttige 
baggrundsoplysninger, som man normalt ir
riteres over at skulle andre steder hen at slå 
op. Også registrene er grundige.

Imellem de to yderpunkter gennemgås 
egnen sogn for sogn, landsby for landsby, 
ejendom for ejendom. Ikke mindst bil
ledmaterialet både af huse, landskaber og 
mennesker er imponerende.

Bogen beskriver udviklingen op til 1900. 
Det var en fattig egn. Men fra slutningen 
af 1800 kom der folk til, der havde, hvad 
bønderne manglede: Kapital. Det blev til 
de store plantageejendomme som Addithus, 
Rye Nørskov og Løndal. Med dem kom 
også jernbanerne og med dem igen turi
sterne.

Forfatteren har tidligere udgivet Vand
møllerne ved Salten Å (2003) og jubilæ
umsbogen for St. Hjøllund Plantage (2000). 
Udviklingen efter 1900 med de store planta
ger, har forfatteren udsat til et kommende 
bind, så vi nu ikke bare har noget at glæde 
os over, men også at glæde os til.

Danmarks måske største fallent (årsag: 
Et vildt privatforbrug), lensgreve Jørgen 
Scheel til grevskabet Scheel (Sostrup), 
stamhuset Gammel Estrup m.m.m. (1768- 
1825) samlede et efter datidens forhold 
enormt bibliotek på 5000 bind. Det blev 
ved auktionerne efter hans fallit spredt for 
alle vinde. Det blev de fleste andre store 
herregårdsbiblioteker senere, bl.a. i for
bindelse med lensafløsningen efter 1920. 
De to største og bedst bevarede er i dag på 
Clausholm, hvor det stadig af og til udbyg-
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ges, og på Valdemars Slot 
på Tåsinge.

Dele af det Scheelske 
bibliotek er nu igen samlet
og anbragt i det gamle biblioteksrum på 2. 
sal i et af tårnværelserne. Desuden rummer 
museet et brugsbibliotek, et håndbibliotek 
for forskere ansat ved museet eller ved 
Dansk Center for Herregårdsforskning, der 
er hjemmehørende på museet.

I forbindelse med genåbningen af det 
Scheelske Bibliotek udgav museet et ret så 
prosaisk skrift KUSTOS 1881-1999. Kustos 
var et forsikringsselskab, der blev dannet 
for at forsikre de meget store besætninger, 
der var på herregårdene. Det blev i 1999 
opkøbt af Codan. De mange små lokale for
sikringsselskaber, der i 1800-tallet opstod 
fra egn til egn, er i dag opkøbt af de store 
selskaber, men fx Ravnholtkassen fra 1838 
eksisterer stadig som en del af RK Lokal
forsikring, der er et generelt forsikrings
selskab for Fyn. Ejeren af Ravnholt sidder 
traditionelt i bestyrelsen.

KUSTOS er finansieret af en kreds af 
aktive godsejere bag det gamle selskab og 
skrevet af historikeren Janni Skovvang.

Hurra for Århus
En af de ting, der ofte tages frem fra Ar
kivafdelingen, den ukatalogiserede danske 
etage i Bogtåmet på Statsbiblioteket, er 
katalogerne til Landsudstillingen i Århus 
1909. Det er den etage, hvor også byråds
forhandlinger, vandværksregnskaber, heste- 
og kvægstamtavler, militære reglementer og 
skoleblade står. ”Spørg efter det, De ikke 
ser” gælder alle danske ting, der ikke måtte 
findes i katalogerne.

Verdens- og landsudstilllinger var der 
mange af fra midten af 1800-tallet og op til 
2. verdenskrig, hvor industrialiseringen af 
Europa og Amerika for alvor tog fat. Endnu 

i 1950erne kunne man knapt købe en flaske 
eddike uden at der på etiketten stod, på 
hvilken udstilling, den havde faet medalje. 
(Eiffeltåmet er bygget til verdensudstillin
gen 1889)

I 1909 kom turen til Århus. Lektor Johan 
Bender har gravet beretningen om landsud- 
ti 11 lingen op. Resultatet er bogen Hurra for 
Århus, der er på 336 sider og rigt illustre
ret. Udstillingen lå fra det nuværende Varna, 
der var en del af den, indover Tangkrogen. 
Borgmestergaarden, der oprindeligt lå, hvor 
nu Magasin du Nord ligger, blev flyttet ud 
på udstillingsterrainet og derefter, ligesom 
resten af udstillingens bygninger (der var 
rigtigt opført af rigtige håndværkere) pillet 
fra hinanden igen. Den blev så første hus i 
Den Gamle By i 1912. Skansepalæet, der i 
dag rummer store og gode lejligheder, var 
oprindeligt bygget som hotel for udstillings
gæster. En gammel entrebygning er under 
genopstilling i Den gamle By.

Landsudstillingen mødte stor modstand 
i København (var man mon bange for kon
kurrencen fra det hastigt voksende Århus?), 
og for Århus blev den en økonomisk ka
tastrofe, mest fordi det øsregnede i næsten 
hele udstillingsperioden. Den var nær heller 
ikke blevet åbnet til tiden, da chefplanlæg
geren faldt ned fra et stillads dagen før. For 
at illustrere den store verden, havde man 
importeret en mindre negerstamme (den
gang hed sorte negre!), der i flere aviser 
blev omtalt i vendinger, der dengang var na
turlige, men i dag ville have været strafbare. 
Der gik vilde rygter om især høvdingens 
erotiske eskapader, ”erotisk kuller blandt 
byens damer” skrev Demokraten. Hvor me
get, der er om det, ved ingen, men i august 
2009 trådte en århusiansk familie dog frem 
og præsenterede sig muntert i Århus Stift
stidende som efterkommere efter høvding 
”Smukke Didrik”.
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Fra Århus Byhistoriske Fond kommer Fæl
lesskab gør stærk - LO i Århus - i og med 
tiden, af Henrik Fode udgivet i forbindelse 
med LO Århus 125 års jubilæum i 2008.

Smedeforbundet - i dag Metal Århus - 
var blevet dannet i 1883 og søgte hurtigt 
kontakt med de øvrige fagforeninger i 
Fællesorganisationen. De Samvirkende 
Fagforeninger. 1 mange år var typograferne 
dominerende ved de to 
skikkelser Emil Marott og 
Harald Jensen, senere blev 
typografforbundet kom
munistisk domineret, de to 
seneste LO-formænd har 
været socialdemokraterne Torben Brandi og 
Hans Halvorsen, der begge har gjort kom
munalpolitisk karriere. Jubilæumsskriftet 
gennemgår på 92 sider LOs og ”bevægel
sens” historie og institutioner.

Kurt Lundskov, manden bag hjemmesiden 
www.lundskov.dk, der besøges af 25.000 
mennesker om måneden, er pensioneret 
kommunal tjenestemand, der har udnyttet 
sine historiske evner i sit arbejde. Bogen 
Det Gamle Aarhus udkom i 3. udgave i 
2008 (296 sider 82 afsnit, illustreret og med 
fremragende ordliste og stikordsregister) 
er udgivet med henblik på den dag, hvor 
Kurt Lundskov ikke er der til at videreføre 
hjemmesiden, - temmelig mange hjem
mesiders problem. Hjemmesiden har i dag 
godt 600 emner, ikke blot byhistoriske, men 
også praktiske vejledninger fx om hvordan 
man udformer et brev til Dronningen (man 
skriver ”Til Dronningen”!) og de øvrige 
kongelige.

”Arbejderhistorie” og ”arbejderbevidsthed” 
var modeord , mere i akademiker- end 
i arbejderkredse, der kom til at hænge 
de fleste ud af halsen i 1970erne. I 1982 
begyndte arbejdere i Århus at fortælle deres 
livshistorie til projekt ”Arbejdererindringer 
i Århus”. Fortællingerne blev optaget på 
300 bånd og samlet på ”Åstedet - arkiv og
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kulturværksted for den oversete historie”. 
Da Åstedet blev lukket blev båndene over
draget til Statsbiblioteket, der på længere 
sigt vil digitalisere så de - som mest muligt 
af kulturarven - vil blive umiddelbart 
tilgængelige for alle. Mens vi venter på det, 
er 8 artikler, der belyser fortæl leprojektets 
indhold, optrykt i bogen Fortælling og 
fortællere - om mundtlig overlevering af 
Kirsten Folke Harrits og Ditte Schamberg. 
De kalder sig ”kulturarbejdere”, hvilket jo 
da altid lugter lidt af fisk. Man opdager, når 
man læser artiklerner, at der er en vis kløft 
mellem kulturarbejderes og rigtige arbejde
res sprog, - mon de forstår hinanden?

Fuglebakken 1900-2000 - et kvarter i 
Århus og dets beboere, udarbejdet af 
Kjeld Kibsgaard og Ib Langaa Sørensen, 
er udgivet af Grundejerforeningen Fugle
bakken. Forfatterne er samtidig beboere. 
Fuglebakken er det yderste af det gamle 
Århus, for bagved begyndte Hasle Kom
mune. Kapitlerne er ”Fra havekoloni til 
parcelhuskvarter”, ”Erindringer fra tidligere 
og nuværende beboere”, i alt 14, et af dem 
et længere afsnit 
om besættel
sestiden. Der er 
masser af gode 
billeder af gode 
solide murstens
huse for gode 
borgere.
De nye medier 
vinder frem. En 
hjemmeside er allerede nævnt. Tåstrup 
i Harlev Sogn. Gård- og slægtshistorie 
1544 - omkring 1770 af Kirstin Nørgaard- 
Petersen er en stofmættet CD-ROM. De 10 
fæstegårde, landsbyen oprindeligt bestod 
af, er beskrevet efter grundige arkivstudier. 
Hver enkelt gårds beboere følges fra 1544 

og gennem tiderne. CD-ROM er et uhyre 
velegnet medium for lokalhistorie. Godt 
nok sparer tekstbehandling nu typografløn
nen, men det koster stadig penge at trykke, 
især i små oplag. EN CD-ROM kan man 
fylde næsten ubegrænsede mængder af stof 
på, og kopieringen koster ikke mere end 
den blanke skive.

Syd for Århus
Endnu en CD-ROM er Historiens spor i 
Veng og Mesing sogne - Historier, sagn og 

fortællinger fra Veng, Hårby, Søballe, Nørre
Vissing og Mesing. Bogen udkom først i 
papirformat, men blev udsolgt på rekordtid. 
Den er udgivet af Veng Lokalarkiv og blev 
på 539 sider. Arbejdsudvalget bestod af 
to personer fra hver landsby. Artiklerne er 
dels manuskripter af forskellige forfattere, 
der dels er trykt i diverse lokalhistoriske 
skrifter, dels manuskripter, som findes i 
egnsarkivet, og - sidst men ikke mindst - 
artikler, der har været trykt i de to sognes 
blad ”Sognet.”
Et nyt oplag er bestilt og vil blive leveret 
inden jul, trykt som digitalt tryk med blødt 
bind. Den endelige udsalgspris er ikke helt 
fastlagt, men det forventes, at bogen kan 
sælges til samme pris som første oplag. - 
Bogen kan også købes som CD for 100 kr.

Fortællinger fra Langballe By og Bakke 
er udgivet af Mårslet Sogns lokalhistori
ske Forening. Det er det 32. hefte i serien 
Mårslet... her hvor vi bor, og er skrevet af 
Anne Marie Dalsgaard, foreningens yngste 
medlem, der er født i Langballe. En af 
historierne er den om stenen fra Langballe, 
der blev sendt til genopbygningen af Chri
stiansborg for at slottet kunne blive ”det 
hele lands hus”, når det hele land frivilligt 
og enigt bærer sten til den nye Rigsborg - 
for Kongen, Rigsdagen og Retten”. Egnen
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har sten nok, hvad adskillige gårde, ikke 
mindst Vilhelmsborgs Avlsgård, bærer 
vidnesbyrd om.
Jens Maarbjerg fra Skanderborg er lærer 
og havde i mange år ærgret sig over, at de 
mange bøger om byens og egnens historie 
udpræget er ”voksenbøger”. Kend din by. 
Skanderborgs historie fra istid til nutid er 
skrevet så den kan læses af alle og også 
forstås af børn. Egentlig er den til under
visningsbrug og der findes et tilhørende 
lærerhæfte. Der er afsnit om byens historie 
gennem alle tiderne, om 
Skanderborg Slot, om 
byens mindesmærker, 
ikke mindst Niels Ebbe
sen, om 2. verdenskrig, 
om ”Barn i 1950erne”, 
naturen omkring Skan
derborg og ikke mindst 
om byens berømte søn, 
Ole Lund Kirkegaard.
Kapitlet ”Danmarks smukkeste”, der ube
skedent nok ikke kun betyder Skanderborg- 
festvalen, indleder bogen, der afsluttes med 
en skildring af et bystævne i landsbyen 
Vrold med byloven fra 1671. Bogen er rigt 
illustreret, bl. a. med rekonstruktionstegnin
ger af Skanderborg Slot.

Skanderborg kalejdoskopisk set 1908-2008, 
red. Af Niels Jørgen Rasmussen og udgivet 
af Skanderborg Museumsforening, er mere 
for voksne, er løst og fast om byen. Beskri
velser fra byens institutioner, dispositions
planer, bykvarterers historie, en beretning 
om lukningen af byens sygehus, om Lands
udstillingen 1937, hvor byen fik kongeligt 
besøg, selvom udstillingen ikke nåede op på 
siden af den i Århus 1909, havde den dog 
170 stande, - vejret var bedre end i 1909! 
Bogen er skrevet af fire gamle ”skander- 
borgere”, som er de indfødte, - ”skander- 

borggensere” er bare tilflyttere. Masser af 
billeder.
Jernbaner er for både små 
og store børn. Den 19. juni 
2009 fyldte Odderbanen, 
officielt ”Hads-Ning Her
reders Jernbane” 125 år. 
Til jubilæet har forfatteren
Thjomas Tjømehøj skrevet bogen Od
derbanen 1984-2009, der - indledt med et 
historisk rids - er en fortælling om banens 
historie de sidste 25 år. Thomas Tjømehøj 
er nabo og stampassager og kender hver en 
vogn og hver en ansat ved banen. Bogen 
er, som Århus Stiftstidende skrev, ”ikke 
en ajourført graven i historiske arkiver og 
bestyrelsesreferater, snarere en levende 
skildring af hverdagen og udviklingen på 
banen set i øjenhøjde med personale og 
passagerer, og suppleret med et væld af 
billeder, billetter, køreplaner og tegninger.” 
Desuden en nøgtern redegørelse for hvorfor 
banen har overlevet, selvom ingen har vil
let sætte de helt store investeringer ind på 
opgaven. For rigtige baneenthusiaster er 
en minutiøs fortegnelse af banens rullende 
materiel nyttig.

Høver Krøniken af Tage K. Sørenser er et 
resultat af de årlige ”Træf Høver”-møder, 
hvor lokale mødes i Høver Beboerhus og 
medbringer hvad de har af lokalhistorisk 
materiale.

Alling-Tørring Vandværk. 100 års jubilæum 
1908.- 8. maj - 2008 er skrevet af Østjysk 
Hjemstavns mangeårige bestyrelsesmedlem 
Søren Chr. Sørensen og ”krydret med små 
bemærkninger”. ”Om det var vandmangel, 
dårlig vandkvalitet eller måske begge dele, 
der fremkaldte ønsket om et fælles vand
værk, vides ikke”! 55 mennesker var mødt 
til den stiftende generalforsamling, meget
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mere vides ikke fra de før
ste 20 år. Den næste store 
begivenhed synes at være 
anskaffelsen af en elek
trisk vandpumpe i 1927. 
Herefter kan man år for 
år følge historien gennem 
bestyrelsesprotokollerne.
Bogen slutter med en liste over formænd, 
bestyrelsesmedlemmer med suppleanter og 
sidst men ikke mindst vandværkspassere.

Vest for Århus
DÅB - hele Danmarks bus- og lastbilfabrik, 
Audi NAG Büssing Leyland Scania. Forfat
teren Jens Jessen har skrevet bogen om 
hvor landevejens arbejdende klasser blev 
fremstillet. Danmark fik aldrig nogen selv
stændig bilindustri, selvom der blev gjort et 
par spæde forsøg.

Grundmodellerne og det mekaniske var 
udenlandsk, de første mange år mest tysk. 
Karrosserierne byggede vi selv. Fabrik
ken lå i Silkeborg og fremstillede/samlede 
fra 1912-2003 busser og lastbiler, mange 
af dem kører endnu, vi havde tradition for 
ordentligt håndværk.

Direktøren og stifteren, Walther Darr var 
tysk, hvad der naturlig
vis gav problemer under 
besættelsen, hvor fabrikken 
blev saboteret. Den sidste 
opblussen fik fabrikken, 
da København udskiftede 
sporvognene med busser. 
I modsætning til jemba- 

nematerielfabrikken Frichs i Århus, blev 
fabrikken som regel solidt ledet, men efter 
flere ejerskifter måtte der indgives konkurs
begæring i 2003. De mange fotos er for de 
flestes vedkommende offentliggjort første 
gang. Bogen er på 166 sider. Bogen afslut
tes med en lille artikel og ”klubberne, der 

bevarer de gamle busser.
På samme forlag (GT Forlag Skander

borg) og af samme forfatter, er udkommet 
Besættelsen set med tyske øjne. Det er en 
omfattende billedsamling fra hele landet 
over 208 sider. Bl.a. er der billeder fra År
hus, Himmelbjerget, Silkeborg, Ry, GI. Ry 
(der lå jo Ry Flyveplads), Salten og sikkert 
flere.

Sognepræst Ole Hyldega- 
ard Hansen har begået en 
bog om sin embedsbolig, 
Hammel Præstegård.

Hammel Præstegård 
1878-2008. Bygningshisto
rie og præstegårdskultur 
gennem 130 år. Præstegår
den blev bygget som embedsbolig og som 
administrationsbygning og har foreløbig 
huset 8 præster i Hammel-Voldby-Søby 
pastorat.. På stedet har der dog resideret 
præster i mere end 200 år, på et maleri 
af kirken fra 1850 kan man se gavlen af 
stuehuset til præstegården, hvis jord i dag 
er gået til byens udvidelse, ligesom store 
dele af haven. Indtil præstegårdsjorden stort 
set blev inddraget og præsterne sat på fast 
løn omkring 1920, lønnedes præsterne mest 
med hvad landbruget kunne indbringe.

Først i 1998 fik Voldby sin egen præste
gård. Bogen er på 120 sider.

Djursland
Bogen om Stenvad - Byens historie og for
retningsliv gennem et halvt århundrede af 
Poul Mønster, er en traditionel lokalhisto
risk bog på 200 sider.

Ordet traditionel er rosende ment, det 
betyder jo som regel, at noget er lavet på en 
måde, der har bestået sin prøve og ikke går 
meget op i kunstig form. Bogen og beskri
velsen er typisk for en meget stor del af de
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gedigne bøger, der beskriver lokalsamfun
denes centre og kan tale for dem allesam
men.

Lad derfor forfatteren, der skriver sig 
som ”lokal borger” selv 
tale (let forkortet): 
”Bogen om Stenvad 
giver et indblik i byens 
historie fra 1911, hvor 
Gjerrild-banen blev 
anlagt og til den i 1956 
blev nedlagt. Hensigten 
er at give læserne et 
indblik i og en beskri
velse af de forretninger, virksomheder og 
det foreningsliv, der op gennem det nittende 
århundrede var med til at give Stenvad en 
klar førerposition i forhold til nabobyerne 
og egnen som helhed.

Og hvad var det så, der bl.a. skabte 
denne? I starten var det nok, at direktør 
F. La. Cour fra Pindstrup, med henblik på 
produktion af tørv og tørvestrøelse, havde 
erhvervet mosearealeme umiddelbart vest 
for Stenvad.

Da Gjerrild-banen blev anlagt i 1911 
med station i Stenvad, var der ikke for ham 
nogen tvivl om, at fabrikken for fremstil
ling af tørvestrøelse skulle placeres her, og 
så var der også dannet grundlag for at starte 
forretninger og virksomheder.

Alene på mosebruget kunne der i sæso
nen være beskæftiget op til 150 personer, 
og flere kom til. Der etableredes flere 
virksomheder som mejeri, hotel, lægehus 
og brugsforening. Desuden bager, køb
mand, papirhandel, manufakturhandel, 
skrædderforretning, barber og damefrisør, 
murerforretninger, tømrerforretninger, ma
lerforretning, vognmænd, smedeforretning, 
karetmagerværksted og gartnere. Der var på 
et tidspunkt et halvhundrede virksomheder 
og forretninger. Der blev bygget mange 

nye huse, lejligheder blev indrettet og flere 
beboere flyttede til byen.

Jo, Stenvad havde så sandelig i tyverne, 
trediverne og fyrrerne sin opblomstringstid. 
Det var ligesom, at det aldrig ville få ende, 
men træerne vokser som bekendt ikke ind i 
himlen! Efter anden verdenskrig måtte man 
konstatere, at nye tider var på vej. Olien var 
nu ved at erstatte tørv til opvarmning, og 
tørvestrøelse, presset i baller, var heller ikke 
mere aktuelt. Nu skulle det være spagnum 
iblandet gødningsstoffer i poser. Da fabrik
ken nedbrændte i 1967, ophørte produktio
nen helt.

I 1956 blev Gjerrild-banen nedlagt, og så 
var nedturen næsten total. Infrastrukturen 
var også ved at ændre sig, idet mange bebo
ere var mobile og kunne køre til omkring
liggende større byer for at foretage indkøb. 
Mange af byens erhvervsdrivende havde 
desuden nået en alder, hvor de ønskede at 
afvikle deres forretning, men for størstede
lens vedkommende blot måtte lukke.

Man må drage den konklusion at den 
udvikling, der var med til at bringe Stenvad 
på landkortet, nu er en sagablot. Byen er i 
dag kun er en skygge af sig selv.”

Sognepræst Thomas Frøkjær, Skovholme- 
Skjørring og Sjelle bogen Tak for 'ed om sin 
hjemstavn og dens særlinge. Det foregår 
alt sammen i Nordjylland, men er samtidig 
baggrunden for en af Østjyllands lokale 
skikkelser.

Arkæologen Karsten Kristiansen har lavet 
en hjemmeside for det tidligere Århus Amt 
med amtets mange fortidsminder 
(www.fortidsmindeguide.dk). Hjemmesi
den er overtaget af Danmarks Kulturarvs 
Forening (DAKUA). Man kan søge på 
lokalitet, type fortidsminde eller på tidsal
der. Med tiden skulle guiden gerne blive 
landsdækkende.
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Når man nu engang ikke kan have det rele
vante bind af Nationalmuseets ”Danmarks 
Kirker” i handskerummet, er der ikke noget 
så praktisk som de små gode hefter, der lig
ger fremme til en billig pris i de allerfleste 
kirker.
Et af de lidt større (24. s. smukt illustreret) 
er renæssancehistorikeren, lektor Hans 
Bjørns Ørsted Kirke. Sik
kert inspireret af, at forfat
teren har familiemæssig 
tilknytning til adelsslægten 
Bjørn fra Stenalt. Teksten 
er - som alt hvad Hans 
Bjørn laver - fornøjelig! En 
lidt større udgave af skriftet 
kan læses på kirkens hjem
meside.
Det historiske Udgiverværksted i Grenaa's 
flid er legendarisk. Siden sidst er udkommet 
Lidt om mit liv og byfotografering, erindrin
ger af Frank Pedersen, Marén fra Brande 

af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen og Livs
glimt af Mie Hougaard, Søren Nielsen, Aase 
Brahe, Gudrun og Jørgen Larsen-Ledet og 
Hilda og Chr. Hjort Willum.

Midtjyske fortællinger
Midtjyske fortællinger er en samling af 
midtjyske fortællinger, som Region Midt
jylland og 19 af regionens skønlitterære 
forfattere har bidraget til. Bogen er udsendt 
af Forlaget Hald Hovedgaard med forfat
teren Lene Rikke Bresson som projektleder. 
Forfatterne blev bedt om at bidrage med en 
fortælling med udgangspunkt i en lokalitet, 
der har betydet noget for dem, hvormed 
der samtidig er tegnet en billede af Region 
Midtjylland.
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Sådan gik 2008
Om årbog og spændende udflugter

Af Karen Margrethe Gadegaard Sørensen

Så gik dette år! Det ene år følger 
det næste, og historien følger efter med 
nye historier, og hver gang undres man 

over, hvor hurtigt tingene sker og forandrer 
sig. Dertil kommer en beretning, der skal 
skrives ligesom alle foregående år.

Generalforsamling
Der afholdtes generalforsamling den 29. 
november 2008 på Kulturhus Frederiksberg. 
Troels Lund blev valgt til dirigent.

Beretningen blev en opfølgning på den 
skrevne beretning. Desuden blev det omtalt, 
at årbogen siden 1936 har indeholdt 1044 
artikler af 540 forfattere.

Kasserer Herman Rasmussen forelagde 
regnskabet med et pænt overskud. Resulta
tet kan henvises til, at redaktøren afleverer 
fuldt reproklart materiale til bogtrykkeren. 
En investering i nyt program han kunnet 
betale sig! Bestyrelsen foreslog for 14. år i 
træk uændret kontingent: 130 kr.

Inge Fabricius modtog ikke valg, hvor
efter Troels Christensen Lund, Hinnerup, 

blev indvalgt i bestyrelsen, og Lars Holger 
Mortensen, Århus, blev suppleant. De 
øvrige syv bestyrelsesmedlemmer modtog 
genvalg. Til revisor nyvalgtes Mogens 
Lindekilde.

Efter generalforsamlingen fulgte en kort 
debat om forskellige emner vedrørende ar
rangementer og artikler i årbogen.

Efter kaffe med boller og hjemmelavet 
lagkage fulgte et foredrag af museumsin
spektør Connie Jantzen under emnet: ”Hotel 
Royal gennem flere hundrede år i Århus”. 
Der blev høstet stort og fortjent bifald.

Konstituerende møde
Den 11. december blev det konstituerende 
møde holdt hos Vagn Hammer i Hadsten. 
Der var genvalg af formand: Karen Margre
the Gadegaard Sørensen, næstformand: Ove 
Kjær, sekretær: Lars Otto Kristensen og 
kasserer: Herman Rasmussen.

Til redaktionsudvalget valgtes: Jonna 
Abild, Herman Rasmussen, Tage Franck, 
Mogens Weinreich, Vagn Hammer og
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Ingelise Smed. Til turudvalget: Ove Kjær, 
Søren Chr. Sørensen, Eigil Sennels, Jørgen 
Møller Bitsch, Ingelise Smed Rasmussen, 
Jørn Kirkegaard og Ulla Lauritsen

Årbogen
Igen i år er der kommet megen ros til årbo
gen, og mange af bogens artikler har været 
omtalt i anmelderbladet for Dansk Lokalhi
storisk Forening. Dette er netop udkommet 
først i september. Det er vanskeligere at fa 
omtale i aviserne. Det lykkes kun, hvis der 
er en artikel fra det aktuelle lokalområde. 
Derfor er det dejligt, at vore medlemmer 
gør opmærksom på årbogen.

Østjysk Hjemstavn takker alle, der har 
bidraget med indlæg og fotos til redaktio
nen, der gør et stort arbejde.

Bogforlaget
På et bestyrelsesmøde besluttedes det at 
genoptrykke 300 stk. ”Kend din by” nr. 1. 
Desuden fik Mogens Weinreich og Lars 
Otto Kristensen bemyndigelse til at bear
bejde materialet til ”Kend din by nr. 3”.

Af ”Kend din by nr. 2” har vi et lager på 
ca. 300 stk., og derfor lancerer vi samlet 
salg af alle tre bøger til november. Bøgerne 
udgives i samarbejde med Jyllandsposten.

Constantinsborg i billeder og tekst af Jør
gen Pontoppidan er ved at blive en realitet, 
For tiden søger vi forskellige fonde for at 
fa økonomien til at hænge sammen. Vores 
redaktør har lavet et oplæg på otte sider, og 
tilbud fra bogtrykkeriet forelægger. Hvornår 
den kommer til salg vides ikke i skrivende 
stund, men alle tilladelser foreligger.

Hjemmesiden
Hjemmesiden bliver flittigt brugt. Der har 
i årets løb været 5920 inde for at se den, 
heraf 447 i august måned.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg til ud
bredelse af kendskabet til foreningen. Vi har 
i flere år været tæt på de 1000 medlemmer, 
men vi er ikke nået derop, og vi prøver at 
gøre en ekstra indsats.

Turudvalget
Atter i år har turudvalget lavet et interessant 
program. For første gang lavede vi et forsøg 
med at holde vore foredrag sammen med 
Historisk Samfund for Århus Stift.

DSBs jernbaneværksted
Første foredrag var af Viggo Lovdal, pen
sioneret fra DSB efter 40 års tjeneste. Han 
fortalte om DSBs jembaneværksted, som 
blev etableret i 1862. Der var omkring 60 
personer mødt frem. - Et meget tilfredsstil
lende fremmøde og et interessant foredrag.

Kystbefæstninger og kaperkrige 
Den 3. marts var der foredrag med muse
umsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, der 
fortalte om kystbefæstninger og kaperkrige 
- ”Napoleonskrigene i Østjylland”. Også 
et spændende foredrag med dejlig stor 
tilslutning.

Begge foredrag var vellykkede, og derfor 
vil vi igen prøve at samarbejde om de to 
foredrag.

Søfartsmuseet
Den 22. april besøgte vi det nyetablerede 
Søfartsmuseum. Det var også en god aften 
med stor tilslutning. Det er utrolig mange 
genstande, man har faet samlet, men plad
sen, hvor de har til huse, er alt for lille. Vi 
håber for dem, at de finder større lokaler, så 
de kan præsentere alle deres genstande.

Karupegnen
Den 16. maj gik turen til Karupegnen i 
kartoffeltyskernes fodspor. Turen begyndte
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dårligt, da der var demonstration i Århus, 
så vi ikke kunne nå frem til alle de gæster, 
der havde tilmeldt sig. Vi blev forsinket og 
måtte lade turen til Karup Kirke udgå. Vi 
fik kaffe på Grønhøj Kro, hvor værten sang 
og spillede for os. På kroen var der også 
museum for gamle landbrugsmaskiner m.m. 
Vi sluttede af på Frederiks tyske kirkegård, 
hvorefter turen gik hjem til Århus.

Dalsgaards stuehus, set fra gårdsiden.

Skaføgaard
Lørdag den 13. juni gik turen til Skaføgaard 
ved Mørke. Godset har siden 1800-tallet 
tilhørt Estrupslægten. Herefter besøgte vi 
Dalsgård ved Auning, hvor vi fik kaffe i 
haven. Vejret var fantastisk flot! Sluttelig 
var vi i Thorsager Rundkirke.

Broen over voldgraven tilSkaføgaard.

Christian Lassens Mindemuseum
Heldagsturen gik til Christian Lassens 
Mindemuseum for de danske i Sydslesvig. 
En hjemstavnsgård i grænseområdet med et 
meget spændende og anderledes museum,

Skaføgaards hovedbygning mod øst.
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Et kig i stuerne på Chr. Lassens Mindemuseum.

Derefter gik turen til Wassersleben, hvor vi 
fik en dejlig frokost med alt hvad vi kunne 
ønske.

26. september går turen til Vejle Ådal og 
Grejsdalen med besøg på Ravningbroen 
og kaffe på Vingsted Centret. Derefter til 
Randbøl Hede og Egtved. Turen er i skri
vende stund ikke afviklet, så vi glæder os 
til godt vejr og hyggeligt samvær med vore 
medlemmer.

Tak til turudvalget for arbejdet med 
programmet. Det kræver megen tid at



Et gammelt strengeinstrument kaldet Citar fra 
Chr Lassens Mindemuseum.

tilrettelægge møder og ture. Alt skal være 
gennemtænkt, for at opnå succes.

Tilskud
Vedrørende tilskud er vi i Østjysk Hjem
stavn meget taknemlige for at modtage 
denne opbakning. Det varmer i vort arbejde 
med årbogen og de forskellige tiltag, for
eningen har.

Bestyrelsen
Bestyrelsen og alle, der har været behjælpe
lige med arbejdet for Østjysk Hjemstavns
forening, skal have stor tak. Det gælder 
også allejer medlemmer, der troligt støtter 
os ved at deltage i møder og ture. Alt er 
frivilligt arbejde, og jeg er imponeret over 
den indsats, der hvert år lægges i foreningen 
til glæde for os alle.

Chr. I Vs buste ved den gamle administrations
bygning på Kobbermølle Værk 1637-1962.
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Vejen til arkiverne
Alle danske lokalhistoriske arkiver kan findes på adressen:

http://www.danskearkiver.dk/

Herfra klikker man videre på ”Arkivvejviser” for at fa samtlige adresser, 
telefonnumre, kontaktpersoner, mailadresser, åbningstider osv.

Og glem ikke Østjysk Hjemstavns hjemmeside:

http://www.ostjysk-hjemstavn.dk/
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