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Forord
Af redaktør Ken Richter

Sæt farten ned og
dvæl lidt ved forti
den. På en behagelig
måde bliver hverda
gen sat i perspektiv,
når du læser om de
gamle dage i Østjysk
Hjemstavn. Fortiden
er en væsentlig del af
os alle sammen. Den
kender vi, men vi har ofte alt for travlt
med at jage det ukendte i fremtiden.
Alle kan fortælle en historie. Enten for
di de selv har oplevet den, eller fordi de
har udført et stort stykke arbejde med at
finde oplysningerne frem om et bestemt
emne. I Østjysk Hjemstavn er der glim
rende eksempler på begge dele, og igen i
år er området godt dækket ind geografisk
og tidsmæssigt, ligesom der er tilstræbt
en fin veksling mellem de lidt længere og
de kortere artikler.

Årbogen er udelukkende sammensat af
frivillige bidrag fra personer med stor
interesse for lokalhistorien. Som ny re
daktør vil jeg gerne takke alle forfatterne
for det tilsendte materiale, og jeg håber, at
endnu flere vil have mod, lyst og energi
til at være med til at præge indholdet i de
kommende årbøger.
De store linier i historien skal de pro
fessionelle historieskrivere nok tage sig
af, men der er kun os selv til at beskrive
hverdagen, som vi har oplevet den. Re
daktionen vil altid gerne læse netop din
historie, og du er altid velkommen til at
kontakte redaktøren for gode råd, inden
du sætter dig til tangenterne og glem en
delig ikke at tænke i billeder, der kan il
lustrere din fortælling.
Forslag til artikler i næste udgave af
Østjysk Hjemstavn skal helst være redak
tionen i hænde senest 1. april 2003.
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Forfatterbiografier
Jørgen Toubro, født 1944 i Grenaa. Journal i st/lokalredaktør for Randers
Amtsavis i Mariager Fjord-området i ca. 30 år. Har skrevet lokalhistoriske bø

ger og artikler om for eksempel forfatterne Nis Pedersen og Hans Kirk samt om

fagforeninger, smede, godtfolk og kjæltringe - og om fodbold.

Holger Rosenqvist, født 1918 i Søften. Blev i 1981 som 63-årig politias

sistent pensioneret fra Københavns Politi.

Preben Dollerup, født 1927 i Århus. 1946 journalist og i 1960 mag. art. i histo
rie fra Københavns Universitetet. Indtil pensioneringen ansat ved Danmarks Ra
dio og senere ved Danmarks Journalisthøjskole i Århus. En periode leder af Lo
kalhistorisk Samling for Lystrup, Elsted og Elev.

Viggo Lovdal, født 1935 i Them sogn. Pensioneret fra DSB. Har siden drenge
årene haft skribentvirksomhed som hobby og leverer artikler til såvel fag- som
dagspresse. Medarbejder ved Jernbane Tidende.

Gudrun Pedersen, født 1927 i Søborg. Lærer fra Århus Seminarium i 1949. Læ
rer i Århus fra 1950-1974, heraf 23 år på Læssøesgades Skole og frem til 1990
ansat ved Danmarks Lærerhøjskole, som leder af afdelingen. Formand for År

hus Lærerforening 1967-70. Medlem af byrådet for SF i Hinnerup 1995-97.

Alfred Albrektsen, født 1929 i Mårslet. Har ejet Sjelle Vestergaard siden 1960,
og den blev i 1996 overtaget af sønnen.

Anna Margrethe Paludan, født 1945 i Thorsager. Lektor i dansk og historie i Ri
be.

Estrid Wilhelms, født i Veliev. Uddannet sygeplejerske på Århus Kommunehos
pital i 1949. Ansat ved Psykiatrisk Hospital 1952-82. Deltaget i voksenunder
visning på VUC i Århus og arbejder nu med slægtsforskning.

Jens Jeppesen, født 1951 på Fur. Uddannet som arkæolog og siden 1988 ansat
på Moesgård Museum. Har i årenes løb foretaget talrige udgravninger i det øst
jyske område, hvoraf nogle er beskrevet i artikler til Østjysk Hjemstavn. Med

lem af bestyrelsen for Østjysk Hjemstavnsforening.

Jens Kongsted Lampe, født 1917 i Ullerup ved Sønderborg. Lærereksamen i Tøn
der 1938. Ansat ved handelsskolerne i Åbenrå og Sønderborg. Udgiver og med
udgiver af adskillige lokalhistoriske bøger samt bidrag til næsten alle amtshis
toriske årbøger.

Robert Edvin Poulsen, født 1937 i Århus. Udlært værktøjsmager i 1956 på Sø
ren Madsens Maskinfabrik. Har sejlet to et halvt år som maskinassistent for A.P.
Møller. Nu produktionsleder hos Stantræk i Lystrup. Medlem af byrådet for
Fremskridtspartiet i Hinnerup 1993-97.

Wk.

Keld Møller Pedersen, født i 1937 i Borum. Udlært tømrer i Skanderborg og slut
tede en uddannelse som arkitekt i 1969. Har siden 1960 boet i Stilling.

Ove Arne Kjær, født 1936 i Grundfør. Uddannet elektroinstallatør og har haft
egen virksomhed siden 1961. Medlem åf bestyrelsen for Østjysk Hjemstavns
forening siden 1990.

Lars Otto Kristensen, født 1942 i Vendsyssel. Bibliotekar. Ansat ved Statsbi
blioteket fra 1965. Klummeskriver ved Århus Stiftstidende. Konsulent ved Dan
marks Tattoo i Varde og guide ved Tourist Århus. Kender af herregårde og sam

ler på militærmusik. Medlem af bestyrelsen for Østjysk Hjemstavn.

Dinesen-slægten satte kulør
på Katholm
Af Jørgen Toubro

Dinesen-slægten, som der fortælles om
her, kan føre anerne tilbage til Marsk
Stig.
Stridsmanden, der en tid holdt til - som
fredløs - på øen Hjelm udfor Djurslands
kyst.
Den konstatering havde dog næppe den
store betydning, da den ældste Dinesen i
1839 købte Katholm Gods syd for Grenaa

af Staten. I de følgende 77 år, indtil 1916,
sad en Dinesen til højbords på Katholm og betydningsfulde folk kom og gik.
Her fortælles om den ældste Dinesen.
Officeren, der råbte og skreg og hvis ord
var lov. Om hans søn Laurentzius. Han
havde det med at fortælle underholdende
løgne.
Desuden bliver der fortalt om brode-

Hovedbygningen ved Katholm Gods syd for Grenå er opført 1588-91 af Thomas Fasti og Cristence Bryske. 238 år senere blev godset købt afAdolph Wilhelm Dinesen, og slægten ejede god
set de næste 77 år. (Foto: Ken Richter)
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Lige indenfor kirkegårdsdiget i Aalsø, tæt ved Katholm Gods, har Dinesen-slægten sit familie
gravsted. (Foto: Jørgen Toubro)

ren, som fik tilnavnet Boganis, fordi han
var en kunstnerisk sjæl og skrev jagtbre
ve, der stadig kan læses med udbytte. Og
så dennes to børn, Karen og Thomas, får
ord med på vejen. Karen fik senere efter
navnet Blixen og blev en verdensberømt
forfatter. Thomas beholdt efternavnet Di
nesen og modtog efter sin deltagelse i 1.
verdenskrig den engelske orden, Victoriakorset.

Lige indenfor kirkegårdsdiget i Aalsø,
lige syd for Grenaa, er et familiegravsted.
Et af den slags, der ved sin størrelse sig
nalerer, at her ligger betydningsfulde folk.
Det er dog mange år siden, det sidst har
været i brug. Bogstaverne er udviskede af
vind og vejr, men der bliver fortsat passet
godt på det. Graveren passer efeuen.
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Klipper den tilbage, når den bliver for
voldsom, og ind under jul lægger han
gran på graven.
Det er familien Dinesen, der ligger be
gravet her.
Dinesen-slægten var herregårdsfolk fra
Katholm - godset nogle få kilometer mod
sydøst. Det var raske folk. Mænd, der slo
ges under første og anden slesvigske krig,
men også under 1. verdenskrig. Da havde
en af dem, Thomas Dinesen, trukket i ca
nadisk uniform.
En anden af slægten, Karen Dinesen,
sloges i århundredets begyndelse et andet
sted på kloden, i Afrika. Hun og hendes
mand ville dyrke kaffe i Kenya. Det var
de af flere grunde ikke så gode til. Istedet
vendte Karen hjem. Slog sig ned i Rung
sted og begyndte at skrive. Det var hun

bedre til. Vi kender hende som Karen
Blixen.
Hendes far, Wilhelm - der er bedst
kendt som Boganis, var heller ikke nogen
dumrian til at sætte ord på papir. Han hus
kes stadig, selv om det er et par genera
tioner siden, han forlod denne verden.
Han var en af dem fra Katholm.
Under navnet Boganis skrev han blandt
meget andet om jagt. Hans jagtbreve fin
des stadig på bibliotekerne og kan fortsat
læses med udbytte
Ingen af de her tre nævnte - Boganis,
Thomas og Karen - ligger begravet i Aalsø. Det gør derimod slægtens grand-oldman og dennes nærmeste. Lad os se nær
mere på dem.
En brysk herre
Den ældste Dinesen var Adolph Wilhelm
Dinesen (1807-76). Landmand og officer.
Han var en brysk herre, der sagde, hvad
hen mente og uden omsvøb. Adolph Di
nesen sad sikkert på Katholm, da den før
ste slesvigske krig brød ud 1848.
Inden købet af Katholm havde Dinesen
fartet omkring som officer. Sammen med
franskmændene havde han været med til
at slås i Algier og var hædret med æresle
gionens medalje. Sikkert derfor havde
han ikke større betænkelighed, da Dan
mark kaldte. Da den første slesvigske krig
stod for døren.
Omgående meldte Dinesen sig. Han
var af den rigtig gamle skole. Som hel
statsmand mente han, at Danmark skulle
fortsætte med at være ét land, hvis syd
grænse gik ved Elben tæt ved HamburgAltona. Derfor lagde han hele sin energi
og vilje i, at de oprørske slesvig-holstenere fik, hvad de fortjente: Læsterlige klø.

31 år gammel købte Adolph Wilhelm Dinesen
Katholm Gods, som han ejede frem til sin død
i 1876. Han var også officer og deltog i begge
de slesvigske krige i 1848 og 1864.

Han var god til at slås, den gamle Di
nesen. Som artilleriofficer affyrede han
krigens første skud ved Bov, og han slut
tede krigen af ved også at løsne dens sid
ste skud. Undervejs havde han udmærket
sig i flere træfninger. I een af dem var det
ved at gå galt. Hesten, der bar ham, blev
ramt af en kugle og var dræbt på stedet.
Det anfægtede dog ikke Dinesen. Ordon
nansen blev sendt bagud for at finde en ny
hest. Imens sloges han videre - til fods.
Som sejrherre vendte han hjem til Kat
holm. Børstede støvet af - og fortsatte
landbruget, hvor han havde sluppet det tre
år tidligere.
Han var også med i den anden slesvig
ske krig, 1864. Herfra vendte han desillu
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sioneret tilbage. Adolph Dinesen måtte
opleve, at de preussiske besættere sendte
bud efter ham. Han blev ført til Århus og
måtte stå skoleret for en preussisk officer.
Et par dage senere blev Dinesen løsladt.
Han var med i rådet, der afgjorde, at Dan
nevirke ikke kunne forsvares i 1864, og da
der skulle findes folk at give skylden for
nederlaget, gjorde folket overgeneral de
Meza til syndebuk. Men da gik den gamle
Dinesen i brechen for overgeneralen og
talte folket imod. Altsammen forgæves.
Hjemme på Katholm var der derimod
ingen, der talte Dinesen imod. Hans ord
var lov. Familien blev styret med fast
hånd, og de efterhånden otte børn lærte at
indrette sig. Dog med en enkelt undta
gelse: Næstældste søn, Wilhelm. Han
gjorde oprør og blev ikke som de andre.
Det er ham, vi i denne historie senere mø
der under navnet Boganis.
Den gamle hugaf døde og blev begra
vet i Aalsø 1876. Man satte ham flere
minder. Bl.a. et vers, som i dag næsten er
visket ud. Man læser dog, at ”han var en
af Danmarks gode mænd”.

Fantasien fik frit løb
Under den gamle Dinesen havde landbru
get haft gode kår, og selv om Katholm bonitetsmæssigt - langtfra er nogen yp
perlig gård, så var det lykkedes den gamle
at samle en formue. Alle otte fik en part.
En ugift datter slog sig ned i Randers,
hvor hun levede resten af livet af renterne
fra arven på 80.000 kr.Det var nok til at
føre hus, lønne en tjenestepige og finansi
ere rejser rundt i landet til andre herregår
de. Da hun døde, stiftede hun et legat af
nogenlunde samme størrelse som de
80.000 kr. fra Katholm.
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Ældste søn hed Laurentzius (18431916). Han overtog Katholm, men han
havde ikke faderens sind, ligesom han
heller ikke havde sin fars dygtighed som
landmand. Til gengæld var Laurentzius en
mand med vågent øje for alt, hvad der var
skægt og underholdende. Han var en god
fortæller, men ofte løb fantasien af med
ham, og i familiens kreds gik han under
navnet ”Lyv-Lars”.
Han var uddannet officer og havde væ
ret med i kampene ved Dannevirke og
Dybbøl, men trådte ud af hæren i 1870
for at blive godsejer på Katholm. Før den
tid havde han været med kronprins Frede
rik i Rusland (den senere kong Frederik
den 8.) og deltaget i prinsesse Dagmars
bryllup. De to havde oplevet så meget, at
han hjemme på Katholm kunne fortælle i
timevis.
En af hans historier handler om bjør
nejagt:
... jeg gik så langs den smalle sti på den
stejle klippeside. Lige med eet, ved en
drejning om et hjørne, stod en bjørn foran
mig.
- Jeg smækkede riflen til kinden, men
den satans bøsse klikkede ..
- Jamen, Lars, hvad skete så -?
- Jo, den åd mig sku’. Bjørnen.
En anden historie handler om et besøg
hos Paven i Rom:
- Så blev jeg naturligvis inviteret til
middag i Vatikanet. Og da vi skulle til
bords i den pragtfulde sal, sagde Paven til
mig, på fransk, forstås:
- Dinesen, vil De ta’ Pavinden til
bords?
Lyv-Lars døde en naturlig død i 1916
og ligger begravet i Aalsø. Ved hans død
var Katholm belånt til skorstenen, og

blandt de efterladte var der ingen, som
ønskede at tage over. Godset blev solgt.
Collet-familien, som er de nuværende eje
re, rykkede ind.

Boganis gik sine egne veje
Vi gør et spring tilbage i tid, nemlig til
Lyv-Lars’s lillebror Wilhelm - eller, som
vi kalder ham her for at gøre det lettere
for forståelsen: Boganis.
Han var den eneste af de otte børn, som
satte sig op mod faderen, den gamle offi
cer. Boganis gik fra drengeårene sine eg
ne veje. Han havde, som det blev udtrykt
”et voldsomt godt hjerte, men en egen,
ubøjelig vilje”. Som ni-årig og sammen
med sin to år ældre bror Laurentzius tog
han til København. Her havde familien
vinterbolig, og her gik drengene i skole.
På den måde kom Wilhelm væk fra sine
drilagtige søskende og sin kommanderen
de, uforstående far.
Boganis dyrkede i ferierne hjemme på
Katholm jagten og fiskeriet og var frem
ragende til det. Som 18-årig sekondløjt
nant deltog han i kampene ved Dannevir
ke, Sankelmark og Dybbøl i 1864. Desil
lusioneret kom han tilbage fra krigen.
Dog ikke mere medtaget, end han rejste
til Frankrig, da den fransk-tyske krig brød
ud 1870. Boganis meldte sig til den fran
ske hær og deltog med hæder i kampene.
Efter nederlaget i 1871 slog han sig i en
periode ned i Paris, hvor han oplevede
borgerkrigen, der blev husket som Pari
ser-Kommunen. Tusindvis af franskmænd
slog hinanden ihjel, og Boganis så til.
Da han vendte hjem til Katholm, skrev
han bogen ”Paris under Communen”. Bo
gen blev modtaget med mishag af famili
en. Boganis sympatiserede nemlig med

Wilhelm Dinesen, der blev kaldt Boganis, var
far til Karen Blixen og Thomas Dinesen. Hun
blev en verdensberømt forfatter, og Thomas fik
Victoria-korset for sin deltagelse i 1. verdens
krig, men han ønskede ikke at beholde godset.

communarderne og fremstod som kom
munist. Han fik dog ikke familiens øretæ
ver at føle. Forinden havde han nemlig
gjort sig ”usynlig” ved at rejse til Ameri
ka.
Her søgte Boganis udenfor civilisatio
nen. Slog sig ned i Nebraska og Wiscon
sin og levede i 14 måneder af jagt og fi
skeri. Hans hjem var en simpel træhytte,
og indianere var nærmeste naboer. Han
satte sig ind i indianernes liv og blev fas
cineret af det. Han oplevede deres gode og
svage sider og beskriver et sted negativt,
hvordan den røde mand havde fået smag
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for ”ildvandet”, spiritussen. - De nyder det
ikke ved at nippe eller smage på det. De
drikker sig straks snydefulde, så de ikke
kan rejse sig. Og så snart de kan røre sig
igen, er det for at drikke mere, så længe
der er noget at drikke .. Boganis vendte
hjem, men blot for at tage af sted igen. I
1877 var der nemlig udbrudt krig mellem
Rusland og Tyrkiet. Nogle måneder boede
han i Konstantinopel uden at komme i ak
tiv kamp. Han ville slås for tyrkerne.
I 1879 var Boganis tilbage i Danmark.
Her mødte han Ingeborg Westenholz fra
godset Matrup ved Horsens Fjord. I maj
1881 stod brylluppet, og parret flyttede
ind på Rungstedlund ved Øresunds-kysten. Rungstedlund havde Boganis købt
sammen med søsteren Alvilda, og købet
omfattede også gårdene Rungstedgaard
og Folehave.
Boganis slog sig dog ikke til ro med
land- og skovbrug. Det lod han andre om.
Arven efter faderen gjorde tilværelsen be
hagelig, og tilsyneladende var der penge
nok.

Boganis hængte sig
Boganis kastede sig ud i en politisk karri
ere og i skribentvirksomhed, og han rejste
rundt på herregårde for at gå på jagt. Han
genoplevede også Paris. 1892 blev han
valgt til Folketinget. Det var vennerne i
det jyske, Grenaa-kredsen, der stemte
ham ind.
Mærkeligt nok var han ikke medlem af
noget politisk parti. Han stod splittet
mellem Højre og Venstre og blev valgt på
ord om at ville kæmpe for ”frihed og
fremskridt”. I tre samlinger var han med
lem af Rigsdagen og havde også stunder
til at skrive sine jagtbreve. De første kom
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i 1889, de næste tre år senere. Anmel
delserne var flotte, og navnet Boganis var
slået fast.
Så indtraf tragedien: 28. marts 1895
hængte han sig på værelset, han benyttede
i København, når han var i Rigsdagen.
Omstændighederne blev fortiet for børne
ne på Rungstedlund, og da Thomas mange år senere - udfrittede sin mor, fik
han svaret, at ”en mand som fader, en sol
dat og et friluftsmenneske, kunne ikke
holde den tanke ud, at skulle leve, måske
i mange år, som et vrag, en hjælpeløs rest
af det, der var engang”.
Boganis havde dage forinden været ved
lægen. Denne havde stillet ham en grum
fremtid i udsigt. I flere bøger om Karen
Blixen har verseret rygter om, at Boganis
havde pådraget sig syfilis under opholdet i
Amerika, og at sygdommen var i udbrud.
Syfilis-teorien er dog siden - af andre tilbagevist.
Vennen Georg Brandes sagde om Bog
anis, ”at han var en drømmer ved højlys
dag, en særling og original, hvis væsen
var lidt løst sammentømret”. Boganis
efterlod hustru og fem børn. Vi vil følge
to af dem her, Karen og Thomas. De be
varede begge, gennem hele livet, smukke
minder om feriedage på Katholm.
Karen Blixen var facineret
For Karen Blixen var Katholm et gæstfrit,
victoriansk hus, der hele sommeren var
fyldt med slægtninge og andre gæster.
Blandt dem adskillige ugifte tanter, tidli
gere lærerinder og forhenværende offi
cerskammerater. I de lyse nætter i juli sad
selskabet efter middagen med dørene åb
ne ud mod lindealleen, med rosenduft i
stuerne, mens en gruppe med onkel Lau-

Som ung var Karen Blixen fascineret af at
komme på godset Katholm ved Grenå.

ritzius drøftede det passende i, at damer
kørte på cykel, mens en anden gruppe tal
te stjerneskud.
Judith Thurman skrev i sin biografi fra
1982 om Karen Blixen:
- Det, der fik disse besøg til at stå i en
sådan stråleglans for Tanne (Karen Blix
en. red) var utvivlsomt det mere muntre
liv på Katholm, hele omgangsformen,
som man på Rungstedlund fandt overfla
disk. Samt tilstedeværelsen af så mange
herrer.
- Karen Blixen havde livet igennem en
svaghed for disse gamle krigsveteraner af
overklassen som hendes onkel og hans
venner, de gamle kavalerer i hendes fars
generation, der havde kæmpet mod ty
skerne, tilbragt vintrene i Skt. Petersborg,
spist middag med deres elskerinder på

Cafe Anglais og kunne tale så fornøjeligt
om teologi, opera, moral eller andre brød
løse kunster.
- De forstod også at påskønne en ung
dames omhyggelige toilette og hendes
takt som tilhører. Det har sikkert været på
Katholm, at Tanne første gang fik lejlig
hed til at afprøve egen tiltrækningskraft.
Den charme, hun havde opdyrket i et va
kuum og sin påstand om, at ens egentlige
værdi beror på det modsatte køn ...
Thomas, Karen Blixens bror, havde an
dre oplevelser med Katholm:
- Kan man tænke sig noget bedre sted
at vokse op end i denne gamle borg omgi
vet af brede voldgrave, der var fulde af
gedder, aborrer og ål, og med en udstrakt
have og park, der i sommertiden var fyldt
med frugter. Desuden en strand et par
kilometer borte bag lave sandklitter der
var fuldstændig uberørt af nutidens bade
gæster og rundt omkring de dejligste sko
ve - eg, bøg, gran.
Thomas fortæller om stranden ved Kat
holm: - Vi elskede stranden næsten mere
end noget andet. Vi badede flere gange
om dagen ...
Om badehuset husker han: - Der lå et
lille badehus for damer oppe ved klittens
fod. Når tanterne eller besøgende venin
der kom, hejste de et lille flag. Så var det
på det strengeste forbudt os drenge at
nærme os skuret mindre end 300 meter,
mens damerne, der havde lige så meget
tøj på som nutidens spadseredragt, forsig
tigt vadende gennem det lave vand ...
Thomas Dinesen huskede også, at der
på Katholm blev serveret otte retter mad
og to flasker vin til hver. At man tog på
muntre jagt- og rideture sammen og bade
de i Kattegat - i måneskin.
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Katholm blev solgt
Da Laurentzius døde i 1916, var Katholm
testamenteret datteren Agnes Knuth. Den
eneste søn, Wenzel, var død ti år tidligere.
Testamentet sagde, at hun, Agnes Knuth,
skulle beholde ejendomsretten til Kat
holm - et krav, hun ikke kunne gå ind på.
Herefter sagde testamentet, at gården
skulle tilbydes Thomas Dinesen. Thomas
var da 23 år og netop færdig som civilin
geniør, men uden kendskab til landbrug
og uden større økonomisk forståelse. Han
sagde også nej tak til at modtage gaven.
Istedet solgtes Katholm til Collet-slægten,
hvis tredie generation sidder på gården i
dag.
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- En sorg for hele familien at skille sig
af med Katholm, skrev Thomas Dinesen
mange år senere. Da havde også han, som
forgængere i slægten, prøvet vinger af
ved at have deltaget på canadisk side i 1.
verdenskrig. Thomas vendte helskindet
hjem, dekoreret med Victoria-korset.
Kilder til denne historie:
Clara Svendsen: Notater om Karen Blixen, Gyldedal.
Judith Thurman: Karen Blixen, en fortællers liv.
Gyldendal.
Tonni Arnold: Bror Blixen. Gads forlag.
Thomas Dinesen: Boganis.
Udklip fra Dagbladet Djursland, 17. maj 1985 og
14. oktober 1983.

Søften-drengen
kom til politiet i København
Af Holger Rosenqvist

Begyndelsen til denne beretning er en
lang rejse tilbage i min erindring. Når man
taler om hvor langt man kan huske tilbage
i tiden, hører man ofte mange forskellige
forbavsende udsagn. Jeg vil for mit eget
vedkommende berette om en oplevelse,
hvor jeg som 14-15-årig sad og drøftede
forskellige episoder tilbage i tiden med

min mor og far, Maren og Hans Rosenq
vist. Jeg påstod, at jeg tydeligt som en
lille dreng kunne huske, at far engang hav
de solgt 3 gæs til avlsbrug til en anden
landmand på egnen. Da denne i sin heste
vogn hentede de 3 gæs, blev de anbragt i
hver sin sæk, som blev bundet sammen
foroven omkring gæssenes hals, så kun

Holger på 3 år på skødet af sin far, Hans Rosenqvist. Den yngre bror Anton på godt / år på skø
det af sin mor, Maren Rosenqvist. Øvrige søskende er - Anker på 6 år, Ellen på 8 år og Søren på
10. Foto taget i 1921 hos fotografen i Hinnerup.
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deres hoveder var fri og stak ovenud af
sækkene. Gæssene stod i sækkene i bun
den af hestevognen og skældte højlydt ud,
da landmanden kørte bort med dem.
Mor og far sagde, at det ikke kunne
passe, at jeg kunne huske denne episode,
for jeg havde kun været 3 år på dette tids
punkt - men det kunne jeg altså, episoden
stod helt klart for mig.
Min skolegang begyndte i 1925 i Søften gamle pigeskole hos lærerinde frk.
Winge, hvor jeg gik i første og anden
klasse. Derefter gik jeg i tredie og fjerde
hos lærer Outze, indtil jeg gik ud af sko
len i 1932.
Bort fra barndomshjemmet
Episoden med gæssene fandt sted på Styvelsgaard i Søften, som far ejede. Men i
1929 måtte han afhænde gården på grund
af den omfattende landbrugskrise i slut
ningen af 1920-erne, hvor også mund- og
klovesygen da havde raset i længere tid i
landbruget og havde medvirket kraftigt til
krisen
Salget og bortrejsen fra Styvelsgaard i
1929 medførte tillige en fuldstændig og
katastrofal omvæltning i min tilværelse.
Den 1. november 1929 kun godt 11 gam
mel blev jeg sendt hjemmefra og skulle
ud at tjene på en gård hos fremmede, hos
Frans Andersen i Søften. Jeg kan huske,
at jeg slet ikke kunne forstå, at jeg skulle
bo hos helt fremmede folk. Jeg husker og
så, at mor og far var dybt berørte over, at
de tvunget af nød måtte træffe denne me
get alvorlige beslutning for deres lille
dreng. Mor har senere i mit voksne liv
fortalt om, hvor kede hun selv og far var
over, at de måtte sende mig ud blandt
fremmede som kun 11-årig.
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Jeg tjente i 3 år hos Frans Andersen, til
jeg blev konfirmeret, hvorefter jeg tjente
på forskellige gårde i Søften: Hos Kris
tian Berntsen i Mølballe, hos Karl Peter
sen i Kokgaarden og hos Rasmus Overgaard i Karetgaard - her dog kun fra 1.
november 1934 til den 1. maj 1935 for en
løn på 120 kroner - for alle 6 måneder!

I tømrerlære
Den 1. maj 1935 kom jeg i tømrerlære
hos tømrermester N. P. Mikkelsen, Søften
med en læretid på 4 år og aflagde i 1939
svendeprøve som tømrersvend.
Men læretiden var trang på den måde,
at jeg kun fik kost og logi hos N. P. Mik
kelsen, som dog betalte min sygekasse og
for undervisningen på Teknisk Skole i
Hinnerup de fire vinterhalvår under lære
tiden. Derudover ingen løn i de fire år!
Men det skal siges, at jeg fik en meget
alsidig og god uddannelse i min læretid.
F. eks. drog jeg hvert efterår ud med glarmesterkisten på ryggen for at sætte glas i
vinduerne rundt om på bøndergårdene på
egnen, og vi fremstillede også en del
møbler på værkstedet om vinteren, lige
som vi udførte meget bødkerarbejde og
naturligvis alt muligt tømrerarbejde i for
bindelse med byggeri. N. P. Mikkelsen
havde af og til en del byggeri i Århus.
For at tjene lidt lommepenge måtte jeg
i min fritid om aftenen og på søndage
drage ud i markerne hos bønderne om
sommeren for at hakke i roerækkerne,
som altid syntes uendeligt lange. Det var
godt nok lidt træls!
I min øvrige fritid spillede jeg fodbold
i Hinnerup, og jeg var med på HOG’s før
stehold, der i sommeren 1939 spillede en
fodboldkamp i Hinnerup mod et hold en

gelske marinesoldater fra en engelsk fre
gat, der lå ved kaj i Århus. Manufaktur
handler Obbekær, Hinnerup, havde søgt
kontakten og stod for tilrettelæggelsen og
afviklingen af arrangementet, der blev af
sluttet med fællesspisning med efterføl
gende dans i Skovpavillonen. Her blev de
inviterede, lokale unge piger fra Hinnerup
ihærdigt svunget af de engelske marine
soldater.
Det var en spændende oplevelse i 1939
for mig som ganske ung.
I 1941 blev min tid som tømrersvend
brat afbrudt, idet jeg den 1. september
1941 blev indkaldt som værnepligtig til en
af de såkaldte udrykningskolonner under
Statens Civile Luftværn til uddannelse på
Bernstorff Slot i København med senere
stationering i Herning fra november 1941
ved Midtjyske Udrykningskolonne. Som
værnepligtig fik man den gang kun en
krone om dagen i godtgørelse.

Ansat i politiet
I et forsøg på at få afkortet min tid som
værnepligtig søgte jeg ind til politiet,
hvor jeg blev ansat fra den 13. oktober
1942. Efter en grunduddannelse på politi
skolen i København blev jeg i november
1942 stationeret på politikasernen i Aal
borg, indtil jeg fra den 1. februar 1943
kom til Nørresundby.
Under den tyske besættelse 1940-1945
var der stationeret en ret stor styrke på
politikasernen i Aalborg, der dels lå i be
redskab og dels forrettede tjeneste på Aal
borg politigård sammen med byens ordi
nære politistyrke. Politikasernen fungere
de også som politiskole og varetog den
videre uddannelse, ligesom der regelmæs
sigt blev indkaldt mandskab fra de nord

jyske politikredse for deltagelse i korte
særkurser, hvor der blev undervist i love
og vedtægter og i pistolskydning og ud
rykninger under kommando. Vi blev ind
gående belært om, hvordan politiet bedst
skulle og kunne tackle opståede proble
mer, når de uundgåelige sammenstød ske
te mellem danskere og repræsentanter for
den tyske værnemagt.
Der var under besættelsen stationeret
forholdsvis store tyske militærstyrker om
kring Aalborg og Nørresundby, hvilket ik
ke mindst skyldtes den nærliggende store
Flyveplads Vest, der ofte var mål for de
allierede flyangreb.
De tyske soldater var flittige gæster i
nattelivet i de to byer, og det kunne ikke
undgås, at der gang på gang opstod
sammenstød mellem de lokale danskere
og tyskerne, især når tyskerne løb af med
de danske piger. Så var politiet nødt til at
rykke ud for at bilægge stridighederne og
eventuelt tilkalde det tyske feltgendarme
ri, så de kunne tage sig af de implicerede
tyske soldater, mens dansk politi tog sig
af danskerne. Det var ikke altid lige nemt
at holde balancen i dette spil, og det blev
gentaget og gentaget fra politiledelsens
side: ”Få det til at glide bedst muligt.”
Under de omfattende uroligheder og
under de såkaldte folkestrejker blandt an
det i august 1943 var det en meget ubeha
gelig opgave der blev pålagt politiet,
nemlig med magt at skulle rydde gaderne
for demonstrerende danskere. Det var by
dende nødvendigt for at undgå, at de blev
maltrakteret eller i værste fald skudt ned
af de udkommanderede tyske soldater,
der som hovedregel altid førte sig frem på
en meget brutal måde overfor de de
monstrerende.
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Et par af de såkaldte
afhentningsgrupper
klar til udrykning fra
politistationen i Nør
resundby den 5. maj
1945. Holger Rosenqvist står længst
til venstre. Grupper
ne var bevæbnet med
maskinpistoler og
US-karabiner.

Folk, som var på gaderne under disse
meget alvorlige uroligheder, kunne ikke
rigtig forstå, at politiet, for at beskytte
danskerne mod tyskerne, ofte var nødt til
at foretage så drastiske tiltag.
Den 19. september 1944
På denne dato overfaldt den tyske værne
magt under dække af en falsk luftalarm
det danske politi landet over, og arrestere
de og deporterede ialt 1912 politifolk til
de berygtede tyske koncentrationslejre.
Ved et utroligt held undgik jeg at dele
skæbne med alle disse kolleger, hvoraf
ialt 81 afgik ved døden dernede.
Jeg var på dette tidspunkt indkaldt til et
af de omtalte korte kurser, og netop denne
dag var jeg sammen med en gruppe andre
politifolk udtaget til pistolskydning på
skydebanerne i Skalborg lidt syd for Aal
borg. Det og politiets gode kontakter i
modstandsbevægelsen i Aalborg var mit
store held, idet man derfra ekspres sendte
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en mand ud til os i
Skalborg for at ad
vare os om, at tys
kerne havde over
faldet både politi
gården og politika
sernen, hvorunder portvagterne begge ste
der var blevet skudt ned.
Lederen af pistolskydningen afbrød
straks skydningerne og meddelte os under
henvisning til en stående forholdsordre
fra politiledelsen, at vi skulle gå i
dækning og se tiden an. Han henstillede
derfor, at vi hver især søgte bort fra sky
debanerne og spredte os for derefter bedst
muligt søgte at indhente oplysninger om,
hvordan vi skulle forholde os i den nær
meste fremtid.
Efter en dramatisk flugt fra skydeba
nerne i Skalborg nåede jeg sammen med
en kollega i foreløbig sikkerhed først på
en gård udenfor Støvring og derefter hos
et frisørægtepar i Støvring.
Jeg besluttede dog at forsøge at vende
tilbage til Aalborg og Nørresundby sam
me dag, idet jeg vidste, at jeg kunne kom
me i dækning hos den lokale modstands
bevægelse i Nørresundby, hvis leder var
en af vore egne lokale politiassistenter

Stationsforstanderen i Støvring blev
kontaktet af frisøren og kort orienteret om
situationen, hvorefter det blev aftalt, at
jeg bare skulle henvende mig på statio
nen. Så ville stationsforstanderen sørge
for, at jeg kom med et tysk troppetrans
porttog til Aalborg, der medførte en dansk
postvogn med dansk personale, som jeg
kunne foretage rejsen sammen med uden
risiko. Det skete også uden problemer, så
jeg var tilbage i Aalborg sammen dag
igen allerede omkring klokken 19 - og var
nu rigtigt ”underjorden”!
Så gik tiden indtil befrielsen den 5. maj
1945 med forskelligt arbejde i mod
standsbevægelsen. I tiden herefter forret
tede jeg tjeneste på politistationen i Nør
resundby, hvor det daglige arbejde for en
stor del bestod i at være med til at gen
nemføre retsopgøret mod de mange dan
skere, der under besættelsen havde svigtet
det danske samfund og arbejdet for tys
kerne på den ene eller anden måde. Nu
var opgørets time inde, og det var den
meget ubehagelige side efter befrielsen den anden side var den stormende begej
string, politiet overalt, blev mødt med fra
den danske befolkning.

Stationeret i København
Fra den 1. januar 1946 blev jeg stationeret
i København, hvor jeg fra december 1956
og til min pensionering i 1981 var leder af
det fælles centralkontor i København for
Politiets Idrætsforening i København og
for det landsdækkende Dansk Politidræts
Forbund (DPIF). Forbundet varetager lan
dets 60 politiidrætsforeningers interesser
overfor rigspolitichefen og justitsministe
riet og står for de mange årlige arrange
menter af danske politimesterskaber i en

lang række af forskellige idrætsgrene,
som går på skift i de forskellige politi
idrætsforeninger landet over.
DPIF er samtidig medlem af sammen
slutningen af politiidrætsforbund i Europa
- Union Sportive des Polices d’Europe.
Jeg var sekretær i DPIF, og det medførte,
at når der rundt i Europa blev arrangeret
politieuropamesterskaber i de respektive
idrætsgrene, og der var dansk deltagelse,
at jeg mange gange blev udpeget til at
være rejseleder m.v. for de danske politi
landshold. Rejserne har givet mig utallige
og uforglemmelige oplevelser dels med
overværelse af topidræt, men også med
fornemme officielle modtagelser på stor
byernes rådhuse med byernes honoratio
res i spidsen i mange lande i Europa.
Jeg opnåede den store ære i 1983 at få
tildelt Union Sportive des Polices d’Euro
pés Medaille d'Honneur med diplom efter
min pensionering.
Men også andre interesser bliver udø
vet fra DPIF’s side, idet man siden 1970
har medvirket i udgivelsen af et stort bog
værk kaldet Nordisk Kriminalreportage
sammen med politiidrætsforbundene i
Norge, Finland og Sverige.
Artiklerne i bogværket består af fæl
lesemner, aktuelle kriminalsager fra Nor
den, internationale kriminalsager og af
gamle, historiske kriminalsager, og jeg
har været redaktionssekretær for dette
bogværk fra 1970 til 1998 - altså også i
17 år efter min pensionering.
Bogværket er udkommet i et betydeligt
oplag hvert år siden 1970, og jeg kom i
egenskab af min stilling som redaktions
sekretær for bogværket gennem min bror
i Århus i forbindelse med Niels Peter Boye-Nielsen, Hinnerup, som jeg efterføl-
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Under Pi’s jubilæumsfest
blev Holger Rosenqvist som 82-årig - interviewet af
Line Baun Danielsen.

gende fik overtalt til at skrive og levere
nogle artikler. Det var meget interessante
og spændende gamle kriminalsager fra
vores fælles hjemegn omkring Hinnerup
og Søften.

Afslutning
Som afslutning på min kavalkade gennem
tiden skal jeg tillade mig at omtale, at Po
litiets Idrætsforening i København i marts
2000 fejrede 80-års dagen for sin indstif
telse i 1920.
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Som æresmedlem i
foreningen var jeg invite
ret med til et stort og flot
jubilæumsarrangement,
hvor over 300 PI-medlemmer med foreningens
protektor, Københavns
politidirektør Hanne
Bech Hansen, i spidsen
deltog.
Undervejs i forløbet
blev jeg interviewet af
aftenens toastmaster, den
nok så velbekendte Line Baun Danielsen,
der nu er ansat på TV 3, og skulle fortælle
den store forsamling om gamle dage i po
litiet og om mit sideløbende arbejde i po
litiidrættens tjeneste gennem de mange
år..
Denne tildragelse som 82-årig kan så
passende få lov til at stå som en slags
modpol til omtalen i begyndelsen af ka
valkaden om min erindring fra da jeg kun
var 3 år.

Puslespillet om borgene på Kalø
Af Preben Dollerup

I denne artikel argumenterer forfatteren
for, at den såkaldte "ældre borg "på Kalø
ikke, som det ellers menes, er opført af
Erik Menved,
men skyldes en
senere fyrste.
Hvad kong Erik
byggede, var
snarest en min
dre borg af træ,
allerhøjst som
Borgvold i Vi
borg, mener
Dollerup.

undgår ikke en fornemmelse af, at noget
er misforstået, at forklaringerne er rigeligt
kringlede.

Kalø slots æld
ste historie, som
den sædvanlig
vis lægges frem,
kan let virke
som et puslespil,
der er sat forkert
sammen. De
skeptisk anlagte
Kalø Slot bliver
nævnt første gang i
1314. I dag er rui
nen et populært
udflugtsmål. (Foto:
Ken Richter).
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I denne artikel vil jeg prøve at gennem
gå kilderne og sammenholde de arkæolo
giske kendsgerninger og tolkninger med
de skriftlige informationer, som er os
overleverede. Desuden vil jeg se denne
vor viden, eller formodede viden, i for
hold til hovedtræk i periodens militære og
politiske historie. Det vil først og frem
mest sige til magtkampen mellem konge
og adel i Jylland.
Kalø Slot nævnes første gang i 1314.
Året før havde kong Erik Menved ned
kæmpet en bondeopstand i Jylland og
derefter sat den jyske stormandsopposi
tion ud af spillet. Han benyttede sig af
sejren til at lade bygge borge i Jylland,
deriblandt Kalø. Menved døde i slutning
en af 1319 og blev i 1320 efterfulgt af sin
broder Kristoffer den Anden. For at blive
valgt måtte Kristoffer love at nedrive de
nye borge.
Derved har de skriftlige udsagn givet to
fikspunkter at hæfte de stumme kilder op
på: 1314 og 1320.

Tysk ejer lod Kalø frede
Hvad angår de tavse vidnesbyrd er vi næ
sten udelukkende henvist til de fund, som
udgraveren C. M. Smidt, der var et af de
kendteste navne i den tidlige middelalde
rarkæologi, gjorde i 1931 og 1941-42.
Smidts arbejde var muligt, fordi ejeren af
Kalø Gods og dermed borgholmen, den
tyske baron, dr. Martin Johan v. Jenisch
(1861-1924), i 1902 lod øen fredlyse for
sin levetid, og gav Nationalmuseet ret til
at udgrave og undersøge ruinen. Han til
bød også en fifty-fifty ordning, så han
skød lige så mange penge til, som museet
brugte til arbejdet.(1)
Arvingen til Kalø, Baron Jenisch’ søn,
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også tysk statsborger, Wilhelm v. Jenisch
døde i 1943 ved en flyveulykke over Kre
ta. W. v. Jenisch gjorde tjeneste i den tys
ke hær.(2) Hans interesse for Kalø var lige
så stor som farens. Det er først og frem
mest sønnens fortjeneste, at en varig fred
ning af egnen blev foretaget. Derved blev
ikke alene en amtslig planlagt skamfering
af landskabet omkring vigen forhindret,
men Nationalmuseet var sikret fortsat ret
til gravning og andre undersøgelser på
slotsholmen.
Maler i spidsen for udgravninger
Udgravningerne begyndte i 1903. Året ef
ter overtog Carl Martin Smidt (18721947) arbejdet. Han var egentlig maler og
udstillede i tiden 1897 til 1900 en række
portrætter på Charlottenborg. Allerede da
var han begyndt på Teknisk skole. Derfra
kom han i 1908 ind på kunstakademiets
arkitekturskole og tegnede samtidig for
københavnske arkitekter. Afgangseksa
men tog han aldrig, hvilket ikke forhin
drede Akademisk Arkitektforening i at
optage ham i 1910.
Smidt har blandt andet bygget flere kir
ker, men det var som pioner indenfor
middelalderarkæologien, han skabte sig et
varigt navn. I 1902 var han kommet i for
bindelse med Nationalmuseet, som i 1908
knyttede ham fast til sig. Smidt blev leder
af en række store og vigtige udgravninger
med efterfølgende restaurering: klosterru
inerne i Øm, Vitskøl, Esrum og Maribo
og levningerne af borgene Gurre, Søborg,
Vordingborg, Ravnsborg - og Kalø.(3)
Han har selv givet et billede af ruinen,
da han kom til i 1904. Meget andet end
tårnet har der ikke været:
”Af ringmurene stod en lille stump hist

og her overjordsmonnet, og af Fruerstu
ens sydmur stod en strækning på omtrent
25 meter, dog kun selve den rå murkerne.”(4)
Smidts virke i de første mange år sigte
de først og fremmest på at sikre ruinen
mod den ødelæggelse af det store, synlige
tårn, som naturens kræfter i århundreder
havde arbejdet på. Senere blev der tid og
penge til en dækning af nøgne murkerner
med skalmure, en formentlig uomgænge
lig foranstaltning, som imidlertid” har
ødelagt en stor del af deres kildeværdi”.(5)
Nogen opmåling blev der dog plads til i
forbindelse med tårnrestaureringen, før de
disponible midler var brugt op. Derefter
synes Smidt at have måttet nøjes med,
med års mellemrum, at syne tårnruinen.
Først i 1931 fandt museet penge til nogle
prøvegravninger. Smidt kunne nu ”frem
drage de vigtigste hovedlinier i borgens
ydre omrids, så tårnet kunne indmåles i
borganlæget”.(6)
Da C. M. Smidt i 1932 redegjorde for
sine foreløbige resultater, gjorde han sam
tidig opmærksom på, at en sammenstyrt
ning af tårnet kun kunne undgås, hvis ar
bejdet med at istandsætte det blev genop
taget. Han foreslog en indsamling. På Kaløegnen dannedes da også en komite, der
skaffede nogle penge, så tårnets ydre kun
ne blive restaureret. Alligevel viste den
største hjælper sig at være arbejdsløshe
den og den tyske baron. Hele slotsruinen
blev udgravet som beskæftigelsesarbejde
i 1941-42. Den sidste, nødvendige sum til
restaurering af tårnets indre måtte Kalø
gods under Wilhelm v. Jenisch skyde til.
De nye udgravninger og dermed under
søgelser var grundlaget for Smidts næste
og sidste offentliggjorte redegørelse i

1944, som alle senere behandlinger af
emnet bygger på, hvad enten de deler
Smidts mening eller ej. Således også nær
værende artikel.
Smidt ville hellere grave
Smidts hovedopgave indtil 1941 var altså
at bevare så meget som muligt af ruinen,
hvormed han først og fremmest mente
tårnet. I 1931 og senere under den store
udgravning 1941-42 stræbte han også ef
ter at udarbejde bygningsresternes relati
ve kronologi: hvilke bygningsrester var
ældre eller yngre end andre. Dette tids
skelet mente han at kunne give et absolut
udgangspunkt ved at datere det efter en
historisk begivenhed, kendt fra skriftlige
kilder. Det blev 1313, ikke 1314, hvilket
tyder på, at Smidt foretrak at grave frem
for at studere tekster.
Derimod har han, ligesom andre tidlige
middelalderarkæologer, ikke interesseret
sig for det tids-og pengeslugende arbejde
i det, der har syntes ham under bagatel
grænsen. Det eneste fund, han nævner fra
fyldjorden, er således nogle murstens
brokker. (7)
Det svarer til en betragtning, som en
kyndig person fremsatte i slutningen af
1900-tallet(8):
”Trods de store landvindinger i første
halvdel af dette århundrede, må man kon
statere, at datidens middelalderarkæolo
ger endnu ikke havde taget meget ved læ
re af forhistorikernes udgravningsteknik
og -metoder. Ved udgravningen af de sto
re kloster- og borgruiner drejede det sig
om at få grundplanerne frem og læse
bygningshistorien i de bevarede murparti
er. At fjerne de store fyldmængder, der
omgav ruinerne, blev snarest betragtet
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'"Borgruiners utrættelige forsker" står der blandt andet på denne mindesten for Carl Martin
Smidt (1872-1947). (Foto: Ken Richter).

som en entreprenøropgave, lagfølgen og
de indlejrede fundgenstandes betydning
for dateringen var endnu ikke tilstrække
ligt erkendt.”
Specielt om C. M. Smidt skriver en an
den middelalderarkæolog: ”C. M. Smidt
var først og fremmest arkitekturhistoriker.
Det afspejles såvel i valg af udgrav
ningsobjekter som i udgravningsmeto
der...Hans opmålinger er som regel om
hyggelige og præcise, men altid koncen
treret om murværk. Stratigrafiske iagtta
gelser forekommer i enkelte tilfælde, men
der er (næsten) aldrig tale om en lagbe
stemt opsamling af oldsager.”'9’
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Fyldjord gik tabt
Fyldjorden fra udgravningen af Kalø er
åbenbart kørt bort uden at være under
søgt. Der har været ganske meget. Smidt
fortæller om situationen ved begyndelsen
af Nationalmuseets indsats: ”Omkring det
store tårn havde nedstyrtede murbrokker
blandet med århundreders støv og muld
efterhånden lejret sig i 3 a 4 meters højde,
og i det indre et mægtigt lag af sten og
fyld c. 7 meter højt, det halve af højden
fra kældergulv til tårnruinens overkant.”
Og senere: ”Tårnets indre blev da tømt
og fyldlagene ned til den gamle kørebane
fjernet i det ydre på alle tårnsider, ligele

des det meste af den gennem halvtredie
århundrede aflejrede fyld i Søndre borg
gård. Mange hundrede læs sten og jord
blev bortkørt - i 1904 kørtes der en tid
lang med 10 vogne ad gangen. Endelig i
1909 påbegyndtes en istandsættelse af
tårnets indre...”*IO)
Dette tog af hestevogne har formodent
lig kørt mængder af materiale til datering
af borgens faser, heriblandt måske lige
frem mønter, ud til markerne langs Kalø
Vig.
Ikke underligt, hvis en og anden mo
derne borgarkæolog i sit stille sind øn
sker, at Smidt aldrig havde besøgt Kalø.
Historieforskningen i dag havde unægte
lig været bedre stillet, hvis fyldet med
køkkenaffald, smadrede lerpotter, kasse
ret køkkengrej og nogle få metalpenge
havde været til stede og urørt den dag i
dag.
Alligevel fortjener C. M. Smidt så rige
ligt den sten, der i 1950 blev rejst til hans
minde ved foden af Kalø slotsbanke.
Uden ham havde tårnet nok ikke været en
pragtfuld ruin, men en hob sammenstyrte
de mursten. Og, som han selv formulerer
det:
”Mere end noget andet er det denne
tårnruin, der giver borgøen dens monu
mentalitet og dens mærkeligt eventyrlige,
historiske stemning.”*

To borge på Kalø
Hovedresultatet af Smidts undersøgelser
1941-42 blev, at fæstningsværket ikke er
een, men to borge. Den ene så at sige
ovenpå den anden. Den yngre var fra nord
til syd cirka 80 meter og fra øst til vest
cirka 70 meter.
Den yngre borg indledes af en søndre

forgård med en øst-vest længde på cirka
70 meter og en nord-sydlængde på 13 ‘A
meter i øst og 16 meter i vest.
Fra Søndre forgård har en port ført ind
til hovedgården. Den svarer, hvad dimen
sioner angår, i grove træk til den ældre
borg, som Smidt fandt under fyld og
rester af den yngre borg. *l2)
I det nordøstre hjørne gravede han lev
ninger af et rundt tårn frem. Det har været
nienhalv meter i udvendig diameter med
en murtykkelse på to meter. Fra dette
hjørnetårn løber cirka 37 meter ringmur
så nogenlunde fra nord til syd. I nord er
20 skifters højde bevaret. Denne ældre
mur står i nordøst indenfor den yngre, for
senere at løbe ind under den. Smidt skri
ver om den ældre nordlige ringmur, at
den ”må findes lige udenfor den yngre,
men forholdene vanskeliggjorde en grav
ning på dette sted”. Han fandt også, under
hovedgårdens vestre ringmur, rester af en
ældre ringmur, men kun nogle få skifter.
Foruden det store tårn, som endnu i dag
dominerer synet af slotsbanken, fandt
Smidt to andre tårne. Det gamle hjørne
tårn i nordøst og endnu et ældre tårn. Det
te sidste sporede han både på ydersiden af
det store tårns sydøstre hjørne og østside
og på indersiden af dets sydmur.
Smidt antog, at det store tårn hører til
den yngre borg og havde et meget overbe
visende argument: I det store tårns mur
kerne er der ”anvendt mængder af mur
brokker fra det ældre tårn, som har haft
en noget anden form end det senere”. *l3)
Der var andre ting at se omkring det
store tårn. Således i 1932: ”På Store
Tårns sydside ses forneden en svær mur
klods, som viser, at der oprindeligt her,
ved tårnets sydøstre hjørne, har været et
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fremspringende murparti (måske et trap
peparti), der senere er brudt ned.”(l4)
Senere ændrede han opfattelse til:
”Det murfremspring, der ses på sydøsthjørnet, må således antages at være
rester af et trappehus fra det ældre
tårn.”(l5)
Ifølge Smidt blev hele det ældre bor
ganlæg revet ned af Kristoffer den Anden.
”Opført af Erik Menved i 1313 måtte
Kristoffer den Anden i 1320 forpligte sig
til at bryde borgen ned, og undersø
gelserne viser, at det er gjort grundigt.”(16)

Et spørgsmål om grundighed
Denne vurdering kalder straks et spørgs
mål frem. Svarer skildringen af den ældre
borgs rester til den almindelige forestil
ling om en grundig nedrivning, der skulle
fratage kongemagten sit støttepunkt i Øst
jylland?
Et svar, der både er eksakt og relevant,
lader sig næppe give. I stedet kan man
sammenligne med senere forfatteres op
fattelse.
I 1954 udsendte Nationalmuseet Hans
Stiesdals pjece ”Kalø Slotsruin”.(17) Stiesdal tager ikke udtrykkelig stilling til ”den
grundige nedrivning”af den ældre borg,
som Smidt går ind for, men skriver mere
forsigtigt: ”Da Eriks broder Kristoffer
blev konge 1320, forpligtede han sig til at
nedbryde disse nye borge (Kalø, Borg
vold og Bygholm-PD). Det synes også at
være sket.’Til gengæld påpeger han en
kontinuitet, som er i strid med Smidts
yderligtgående tolkning af fundene.
Om det store tårn, der hos Smidt er før
ste del af den nyere borg, mener Stiesdal,
at ”...størstedelen af kælderpartiet må
stamme fra Erik Menveds ældste borgan
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læg. Fra samme tid stammer den mur
klods, der ses ved foden på tårnets sydsi
de. Den eneste rimelige forklaring på det
te stykke murværk er, at det har dannet
underlaget for et trappehus, der har skudt
sig op langs det ældste tårns yderside og
ved en vindeltrappe sat de forskellige eta
ger i forbindelse med hverandre.”(l8)
Hvis denne tolkning er rigtig, bliver
”grundigheden” endnu mere tvivlsom.
Stiesdal giver desuden en oplysning,
der både kan hjælpe med til at datere den
ældre borg relativt og til at forklare opfø
relsen af den yngre. Indenfor de huse, der
hører til den yngre borgs porttåm - fra
forgård til hovedgård - ”er der fundet
rester af et ældre og meget mindre port
tårn, og et tykt brandlag viste, at det på et
vist tidspunkt er blevet ødelagt ved brand.
Man har så benyttet lejligheden til at byg
ge et nyt og meget kraftigere tårn på dette
for borgens forsvar så vigtige og ømfindt
lige sted.’Til det afbrændte porthus svarer
en ældre ringmur, der har været spinklere
end den, som blev den endelige og hvis
restaurerede levninger er at se i dag.(l9)
Og endelig peger Stiesdal på en gåde i
gåden Kalø.(20) Han omtaler
”et ejendommeligt lille voldanlæg, som
ligger på de lave strandenge inde på land
lidt nord-vest for vejen ud til borgen. Det
er let kendeligt med sin bevoksning af la
ve egetræer og består af en lav jordvold,
der i firkant omgiver en sumpet
strækning, og som på ydersiden har svage
spor af grav og yderdæmninger. Stedet
kaldes ”Gravensholm” eller ”Greve
holm”, og efter sagnet har en greve herfra
belejret Kalø. Indtil videre må det mærke
lige jordværk, der vist ikke har sidestykke
her i landet, betragtes som en gåde. Det er

umuligt at sige noget om dets alder og
formål.”
Endnu to nye teorier
I 1982 fremhæver Rikke Agnete Olsen(21),
at de to borgbyggerier ikke alene ligger
meget tæt på hinanden i tid, men at de og
så ”har nogenlunde samme udstrækning
og planløsning. Bygninger fra det ældre
kompleks indgår også i nogen grad i det
yngre, for eksempel de nedre dele af det
store tårn. I grunden virker det sene anlæg
på mange måder som en forstærket udgave
af det tidlige. Det gælder således porttår
net, der på et tidspunkt synes at være øde
lagt ved en brand, hvorefter det blev gen
opført i betydeligt kraftigere skikkelse.”
Hun konkluderer efter forskellige over
vejelser:
”Det er derfor et spørgsmål, om den
yngre borg virkelig skyldes genopbyg
ning efter nedrivning, eller om der ikke
langt snarere er tale om grundig istand
sættelse efter kamphandlinger og vedlige
holdelse for at imødegå forfald. Porttår
nets brandspor peger nærmest mod krige
risk begivenheder, og et tykt lag byggeaf
fald under nogle af husene kan være vid
nesbyrd om nyfundering i forbindelse
med udskridning på de stejle skrænter
mod vand og voldgrav. Udskridningspro
blemer optræder også i 1600-årenes ar
kivmateriale, og det har nok været endnu
alvorligere tidligt i borgens historie.”
Arkæolog Anne Nissen Jaubert tager
slet ikke stilling til istandsættelsesteorien.
Derimod er det tydeligt, at hun ikke deler
Smidts konklusion om den grundige ned
rivning. Ud fra den kendsgerning at bor
gen Kalø spiller en hovedrolle i doku
menter fra 1340, skriver hun: ”Den må

altså have eksisteret på dette tidspunkt:
Der er dog flere ting, der tyder på, at bor
gen i det mindste er blevet delvist nedre
vet. De to forholdsvis klare faser mellem
et yngre og et ældre Kalø peger i denne
retning. Dertil kommer den store fore
komst af vandrullet tegl i Kalø Ils mur
kerner.’^22’
Det er altså kun C. M. Smidt selv, der
går ind for, at den såkaldte ældre borg
blev ”grundigt nedrevet” i overensstem
melse med kravene til kongevalget. Sties
dal taler om nedrivning, der tillader brug
af den gamle borg i den nye. Rikke Agne
te Olsen udkaster teorien om istandsæt
telse og vedligeholdelse. Anne Nissen
Jaubert tror snarest på en delvis nedriv
ning.
Kalos historie på skrift
Det er nu på tide at konfrontere de arkæo
logiske fund og tolkningerne af dem med
de skriftlige kilder til Kaløs tidligste his
torie.
1314.
Essenbækårbogen: ”Mange folk fra
Nørrejylland fængsles. Kalø opbygges.”
1320.
Diplomatarium Danicum 2. rk. bd. 8
nr. 176 25. januar 1320, om Kristoffer 2.s
håndfæstning: ”Fremdeles skal alle borge
i Nørrejylland nedrives (”destruentur ”)
med undtagelse af Ribe, Kolding og
Skanderborg”.
Diplomatarium Danicum sammesteds:
”Fremdeles skal de fredløse og deres ar
vinger og alle, som uretmæssigt er berø
vet deres gods, have deres gods tilbage,
således som det forefindes.”
Sjællandske Krønike: ”Kristoffer blev
taget til konge, efter at rigsforsamlingen
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først havde forelagt ham adskillige artik
ler og afkrævet ham ed på at ville holde
dem. Alle nye borge blev straks revet ned,
som der stod i en af artiklerne.”
Essenbækårbogen: ”Kristoffer vælges
til konge. Kalø nedrives.
Essenbækårbogen*23', der som eneste
skriftlige kilde nævner Kalø 1314 og
1320, har navn efter det nu forsvundne
Essenbæk Kloster, en benediktinerstif
telse på sydsiden af Randers fjord. Grun
dige undersøgelser af årbogen efterlader
ingen tvivl om, at den er skrevet mellem
1323 og 1326 og på Djursland og efter al
sandsynlighed i Essenbæk Kloster. Klost
ret havde forbindelse til Stig Andersen
den Yngres slægt, altså til den store gods
besidder på Djursland og indehaveren af
egnen omkring Kalø.*24' Den er derfor i sig
selv en pålidelig kilde, hvad angår opfø
relse og nedrivning af en borg på Kalø i
1314 og 1320. Dertil kommer, at ingen
anden kilde modsiger dens oplysninger.
1320-nedrivningen er tilmed bekræftet af
to andre kilder, nemlig direkte af Sjæl
landske Årbog og indirekte af håndfæst
ningen 1326. Da den slesvigske barnehertug Valdemar dette år vælges til konge af
Danmark, måtte han nemlig love:
”Alle kongelige borge i Skåne og Hal
land med undtagelse af Helsingborg, Skanør og Falkenberg skal nedrives til grun
den (”funditus destruentur”) og ikke på
nogen måde i fremtiden genopbygges.”*25'
De i håndfæstningen 1320 dødsdømte
slotte er ikke nævnt, hvilket synes at for
udsætte, at de faktisk er nedrevne ”til
grunden”. Præciseringen ”til grunden” i
1326 kan forstås som om Kristoffer kun
langsomt og tvungent har holdt sit løfte
fra 1320.
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Problemet kan altså dissekeres således:
1. De skriftlige kilder viser indiskutabelt, at den borg, som Menved opfør
te i 1314, blev revet ned til grunden
i 1320.
2. De arkæologiske kilder viser, at den
”ældre borg” på Kalø ikke i 1320
blev revet ned til grunden.
3. Derfor kan den ”ældre borg” ikke
være den, som kongen byggede i
1314.
En belejring er usandsynlig
Konklusionen på de skriftlige kilder sva
rer til nogle slutninger, der kan drages af
de arkæologiske. Stiesdals oplysning om
branden i den ældre borgs port er eet hol
depunkt. Netop her, en borgs svageste
sted, ville en angriber anvende ild som
våben.*26' Det er rimeligt at sætte brandla
get i porten i forbindelse med Grevehol
men, nær overgangen fra fastlandet til
slotsholmen. *27’
Der er ikke gravet i banken, men an
lægget virker, dels ved øjesyn, dels ved
studium af en ældre planskitse som en
skanse, der kunne give belejrerne midler
tidig sikkerhed mod overraskende udfald
fra borgen. Eller hvis tropper nåede frem
til undsætning, og belejrerne derved kom
i klemme mellem knibtangens to tænger som det ifølge Detmar skete for Niels Ebbesens hær ved Skanderborg Slot i 1340.
Men en belejring af Kalø i årene 1314
til 1320 er ukendte for kilderne. Af disse
ville i hvert fald Essenbækårbogen have
omtalt de krigeriske begivenheder, hvis
de virkeligt havde fundet sted. Desuden
gør periodens politiske og militære karak
teristika et angreb helt usandsynligt. Den
indenlandske opposition var slået ned,

kongens militære aktiviteter førtes uden
for Danmark og hertug Kristoffers (som
konge ”den anden”) væbnede modstand
mod broderen kan følges nøje i årbøger
og dokumenter. Kalø og i det hele taget
Østjylland kommer ikke på tale.
Den ”ældre borg” kan heller ikke ud
fra dette synspunkt være den, som kongen
opførte i 1314.
Ej heller ud fra de to yngre arkæolo
gers slutninger, her brugt som præmisser,
kan den ”ældre borg” anses for 1314-borgen. Rikke Agnete Olsen og Anne Nissen
Jaubert konstaterer med Olsens ord, at
”de to stadier ligger meget tæt hinanden i
tid ”og Jauberts ”hvis den virkelig er ble
vet nedrevet, må den meget hurtigt være
bygget op igen”(28)

En ny borg tidligst i 1338
Hvis den ældre borg er blevet nedrevet i
1320, skulle den yngre borg altså være
opført i årene kort derefter. Men de skrift
lige kilder peger på, at en genopførelse
tidligst kan være sket i 1338, da Stig An
dersen overdrog områder omkring øen,
nemlig Rønde, Bregnet og Tykær til grev
Gert. Tidligere havde han foræret en gård
i Egens til Essenbæk Kloster. Stig Ander
sen har altså ejet godset på fastlandet om
kring holmen. Vi kan med rimelighed an
tage, at det drejer sig om jordbesiddelser,
som blev konfiskeret fra hans farfar i
1287 ved fredløshedsdommen og givet
tilbage i 1320 ved valget af Kristoffer til
konge.
En borg krævede et opland, der kunne
forsyne den med levnedsmidler og anta
gelig også med arbejdskraft. At opføre en
fæstning uden opland ville være formåls
løst.

Da den yngre borg ikke kan være byg
get mellem 1320 og 1338, opfylder den
ikke det kriterium, vi kan formulere ud
fra Olsens og Jauberts synspunkter: at
være opført kort efter nedriveisen af den
ældre. Derfor kan den ældre ikke være
den, som blev bygget 1314 og nedlagt
1320.
Der er i det hele taget noget, som ikke
stemmer, omkring den ældre borg og da
teringen af den. Det fremgår tydeligt ved
en sammenligning med to andre fæstning
er, Borgvold i Viborg og, hvis man anser
Bygholm i Horsens for bygget af Men
ved, da også denne.(29)
Borgvold i byen med landstinget, hvor
oprøret i 1313 havde sit udgangspunkt, er
den eneste af Erik Menveds 1314-borge,
vi har nogenlunde sikkert kendskab til.
Den er bygget på en holm, som lå i Vi
borg Nørresø, oprindeligt med en sumpet
vig mellem holmen og det faste land.
Omkring år 1300 blev søens vandstand
hævet, måske for at gøre den naturlige
spærring vanskeligere at passere. Over
denne sump eller vig blev bygget en pæ
lebro, der dateres til 1314 eller kort deref
ter. På holmen har ligget en naturlig ban
ke, som vistnok tidligere er blevet benyt
tet til militær befæstelse. Højen er blevet
påfyldt jord, et kampestensfundament er
lagt og bygninger, efter al sandsynlighed
af træ, er opført derpå. Der er ikke spor
efter en ringmur. En sådan kan have ek
sisteret, men sandsynligheden taler for, at
stedet fandt sin sikkerhed i beliggenheden
plus et træhegn, altså en palisade eller i ti
dens sprog ”planker”.
Sammenligner man topstykkerne på
borgvolden ved Viborg Nørresø og Byg
holm med den tilsvarende i Kalø Vig, der
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Resterne af det store tårn dominerer endnu i dag synet af slotsbanken. Desuden er der fundet
rester af yderligere to tårne. (Foto: Ken Richter).

også er blevet påkørt jord, viser det sig, at
Borgvold kan rummes tre gange og Byg
holm fem gange på Kalø slotsbanke.(30) Ja
hele toparealet på Borgvold kan være me
re end to og Bygholm næsten fire gange
indenfor selve den ældre ringmur på Ka
lø.

Kalø var en moderne fæstning
Et andet påfaldende træk ved Kalø er
slottets modernitet. Det flankeringstårn et udragende tårn, hvorfra fæstningens
forland kan beskydes helt op til de to mu
re - kendes ikke andetsteds i Danmark på
denne tid. Den svenske borgekspert Ar
min Tuulse (3I) skriver i sit standardværk
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om europæiske borge, at det ældre Kalø
indeholder ”et nyt element, nemlig et
rundt tårn med flankerende egenskaber,
anlagt i hovedfæstningens nordøstre hjørne.”Først i 1300-tallets senere del tager
man for alvor fat på rundtårnsflankering,
og i Danmark særligt på Valdemar Atterdags tid. ”Det stemmer med, at Anne Nis
sen Jaubert, der har studeret alle Erik
Menveds danske borge, kun på Kaløs æl
dre borg fandt et eksempel på tåmflankering.(32).
Samme Jauberts endelige vurdering af
borgen på Kalø i forhold til Borgvold og
Bygholm rammer vort problem helt præ
cist. Bygholm og Borgvold er mere ”i stil

med de borge, stormændene byggede,
blot lidt større...” ”...Mens Kalø svarer til
eller i nogle tilfælde overgår tidens for
nemmeste kongelige borge...” ”... Erik
Menved anlæg var et velplanlagt borg
byggeri af europæisk standard og usæd
vanlige dimensioner.”*331
Talrige interesser var på spil
Er der i tidens politik eller i den militære
situation noget at finde, der har kunnet
begrunde et så formidabelt anlæg i en vig
af Århusbugten? (34)
Den bonderevolte, som blev kuet i 1313
ved Horsens, var et skatteoprør, der starte
de på landstinget i Viborg. Historikeren
Kristen J. Rasmussen har på grundlag af
et centralt dokument kunnet opstille et
kort over oprørets udbredelse. Der deltog
bønder fra Vardesyssel, Hardsyssel, Almindsyssel, Løversyssel, Jellingsyssel og
Gern herred i Åbosyssel. Byen Gern lig
ger i fugleflugt en halv snes kilometer
nordøst for den dengang ikke-eksisterende
købstad Silkeborg. Gern herred er den
vestligste del af Åby syssel. Altså har Øst
jylland fra S kanderborgsøerne og nordpå
været oprørsfrit. Kalø er som bekendt pla
ceret i Åbysyssels nordlige og østlige del.
At bygge borg ved Viborg, arnestedet
for oprøret, ved Horsens hvor bønderne
samlede sig og at forstærke Kolding, hvor
bønderne tidligere havde slået ridderhæ
ren - det kan forstås som sund fornuft.
Derimod er det uden mening at bygge en
kæmpeborg langt fra oprørsområdet.
Bønderne var i alliance med den adeli
ge opposition, som i sin tid havde gjort li
vet surt - og måske kort - for Erik Klip
ping og siden for hans søn Erik Menved.
Da bønderne var slået i 1313, fulgte kon

gen sejren op ved at fængsle, dømme,
landsforvise eller henrette en række mag
nater.
Det vældige højmoderne anlæg fore
kommer heller ikke realistisk som middel
mod modstandere af højadelen. De var på
vej ud af det politiske kraftfelt i 1314, da
”Kalø opbygges”, som Essenbækårbogen
skriver.
De slagne stormænd - for de henrette
des vedkommende deres familier - har
kunnet alliere sig med udenlandske mag
ter, som allerede de fredløse fra dommen
1287 havde gjort.
Hverken gruppen af tidligt fredløse el
ler deres fæller efter 1314 havde nogen
nævneværdig militær magt at tilbyde. De
res styrke var politisk: De kunne forbinde
dansk opposition indenfor og udenfor
kongeriget Danmark med de selvstændige
aktører i det politiske spil.

Norge og Sverige var ingen fare
Disse sidste var den norske kongemagt og
det svenske hertugparti.
Den norske kongemagt som fjende ar
vede Menved fra sin far og fra formyn
derregeringen. Siden kom det svenske
hertugparti til, bestående af en gruppe
omkring hertugerne Erik af Sverige og
Valdemar af Finland, brødre til Menveds
forbundsfælle, den svenske kong Birger.
Hertugerne stræbte efter den svenske
kongemagt i den ene eller den anden
form. Det var den formelle baggrund for
Menveds militære indgreb i den svenske
politik. Måske vigtigere har det været, at
den svenske hertug Erik gik i alliance
med den norske kong Håkon for engang i
fremtiden at erhverve den norske prinses
se Ingeborg som hustru og derigennem
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bane sig vej til Norges trone. Et forenet
Norge-Sverige ville blive en alvorlig trus
sel mod Danmark. Tilmed var både her
tug Erik og prinsesse Ingeborg efterkom
mere af Erik Plovpenning og deres even
tuelle afkom derfor særdeles legitim tron
arving i Danmark.
Hertug Erik af Sverige indgik ægteskab
med Ingeborg i 1312, samme år som et
sjællandsk bondeoprør demonstrerede
bred utilfredshed i Danmark med Men
ved. 11313 følger den jyske opstand. Fa
ren for, at det svenske hertugparti og den
norske konge skulle alliere sig med den
danske opposition undgik Menved ved at
give køb i ægteskabsspørgsmålet i 1313
og vedi 1314 at indgå en slags alliance
med hertugen, som han lovede støtte i ar
bejdet for at blive konge af Norge.
For kong Erik var det tilstrækkeligt at
pacificere den norske konge og de sven
ske hertuger. Menved kunne så knægte de
jyske bønder og den oprørske adel og der
efter hengive sig til sin virkelige interes
se: dansk imperiepolitik i Nordtyskland.
Hverken udenrigspolitiske eller inden
rigspolitiske sammenhænge kan forklare
opkomsten af en ekstraordinært moderne,
stort anlagt borg på Kalø i 1314.
Nørrejylland var borgtomt
Hvorfor byggede kong Erik da i det hele
taget borg på Kalø i 1314?
En vigtig almen grund har været, at
Nørrejylland var så at sige ”borgtomt”, i
hvert fald for kongelige borge. Adelens
privatborge synes derimod have været til
stede i stort tal. Før 1313 kender vi kun
kongelige slotte i Skanderborg, Ribe og
Kolding. Nu siger Sjællandske Krønike
under 1313: ”Han byggede nye borge og

34

forstærkede de gamle, og således betvang
han omsider jydernes gamle stivsind.”
Standardværket om dansk borghistorie(35‘ optæller på Valdemarstiden 32 borge
i Danmark med Slesvig og Skåne. Heraf
var langt de fleste kongelige borge. I Nør
rejylland byggede Erik Klipping borge i
Ribe og Kolding vendt mod den sønder
jyske hertug. Skanderborg træffer vi igen
i 1302, hvor den jyske stormand og leden
de oprører Niels Brok nævnes som foged.
(36) Til disse fire nørrejyske slotte skal for
mentlig lægges Ålborg, der ganske vist
først nævnes i 1340 ”det hus til Ålborg
med staden og fogedi”(37), men sikkert er
ældre.
Adskillige borge fra før 1314 kan være
forsvundet ligesom deres kilder, men næp
pe fra Østjylland ved Århusbugten. Allere
de ud fra en politisk betragtning forekom
mer det usandsynligt, at bispen skulle ac
ceptere en kongelig borg i Århus. Dertil
kommer, at tekstlige kilder intet nævner,
der kan udlægges som tegn på en borg. Og
vigtigst: de arkæologiske udgravninger i
det centrale Århus er efterhånden så om
fattende, at spor af et slot ville være fun
det, hvis det havde eksisteret.,3S)
Teoretisk set kan der godt have været
en borg i eller ved Randers i 1314, men
hverken tekstlige eller arkæologiske kil
der tyder derpå. I hvert fald Essenbækårbogen ville have orienteret os om slottet,
hvis det fandtes.
Specielt om Kalø er vi berettiget til at
mene, at en kongelig borg kun kan være
bygget i tiden 1287 til 1320, da øens bag
land var konfiskeret fra marsk Stig Ander
sens slægt. Hvis den var blevet bygget før
1314, ville Essenbækårbogen givetvis ha
ve omtalt det.

En borg tjener flere funktioner
En kongelig borg havde dels civile for
valtningsmæssige, dels militær- og politi
mæssige funktioner. Fra slottet adminis
trerede en lensmand, også kaldet foged,
på kongens vegne de kongelige besid
delser og indtægtskilder.
De civile opgaver, men næppe de mili
tære har i lang tid kunnet bestrides til
strækkeligt effektivt fra de kongsgårde,
hvis eksistens af og til træder frem i kil
derne. En kongsgård har for eksempel lig
get ved Norsminde, hvor Odder å løber
ud i Århusbugten.'39’, en anden i Viby,
dengang lidt udenfor bispestaden
Århus'40’. En tredie synes at have været
placeret i Thorsager, der ligesom Kalø er
en del af den nuværende Rønde kommu
ne'41’ Og endelig er navnet Kongsgårde på
den hyggelige lille kystbebyggelse på
Helgenæs lige øst for Århus sikkert et
minde om fordums royal tilstedeværelse
ved stedfortræder.'42’
Hvorfor kongsgårde og ikke borge?
Første del af svaret kan søges i den
kendsgerning, at valdemarernes konge
magt havde haft sin oprindelse og første
styrke på Sjælland, der altså havde længe
re tid til at manifestere sig fæstningsarki
tektonisk set.
En anden del er, at valdemarernes slot
te var en del af rigsværnet: ”kongelige
borge for flertallets vedkommende...pla 
ceret strategisk ved grænser og vigtige
overfartssteder, på udsatte kyster og må
ske ved vigtige vejforbindelser”, som
Rikke Agnete Olsen siger det'43’.
Måske har den sikkerhedspolitiske situ
ation ikke kaldt på fæstningsbyggeri i
Nørrejylland. Det ændrede sig i landsde
lens syddel. Klipping opførte slottene i

Ribe og Kolding som værn og trussel
mod den sønderjyske hertug.
Hans søn derimod byggede, så vidt vi
ved, som den første danske konge efter
vikingetiden fæstninger mod landets egne
indbyggere. Modstanden mod Menved
synes at have været størst i Nørrejylland,
der tilmed var tyndt forsynet med borge.
Øst for Lillebælt rådede kongemagten
over et større antal slotte til at holde den
adelige (og bondelige) opposition i skak.
I Nørrejylland manglede fæstninger, der
til stadighed kunne rumme en kerne af
kongelige tropper og lejlighedsvis tjene
som tilbagetræknings- og omgruppe
ringsområde for kongelige styrker i van
skeligheder.
Den hastigt opslåede borg i Horsens
har været tiltænkt den sidste funktion.
Her kunne Menveds tropper forberede af
gørende udfald mod bondehæren. Bøn
derne derimod ville have svært ved at an
gribe befæstningen, ikke alene fordi den
var sikret ved grave og palisader, men og
så fordi forsvarerne havde fordelen at be
finde sig over angribernes niveau.
Sådanne feltbefæstninger, bygget og
bemandet af professionelle kunne vinde
et slag mod amatører. Men til varigt at
holde et territorium besat, krævedes der i
hvert fald ordentlige muligheder for op
bevaring af mad og vand til brug ved en
langvarig belejring.
Endelig har det permanente kastel, bor
gen af sten, haft en symbolsk virkning,
feltbefæstningen ikke kunne levere.
SLOTTET signalerede kongemagtens
herredømme over landet. KONGEN var
kommet for at blive, hvad enten han var
repræsenteret ved sin egen embedsmand
eller ved en tysk eller dansk panthaver.
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Det er indlysende, at den jyske
adelsopposition ville modsætte sig konge
ligt borgbyggeri, så længe det overhove
det var muligt. Det var i praksis deres
bønder, der skulle levere arbejdet (45)og
samtidig forsømme det hverv, som var de
res egen og herremandens indtægtskilde.
En endnu vigtigere grund har været
den politiske mekaniks love: jo stærkere
kongemagt, des svagere bliver adelen i
forhold til kongen.

Fordi Menved i 1313 og 1314 formåe
de at slå den jyske adel og deres allierede
i bondehæren, kunne Sjællandske Krøni
ke med skadefryd skrive det, også i denne
artikel så ofte citerede: ”Han byggede nye
borge og forstærkede de gamle, og såle
des betvang han omsider jydernes gamle
stivsind.”
Dertil kunne kongen bruge en fæstning
på Kalø. Men et ”velplanlagt borgbyggeri
af europæisk standard og i usædvanlige
dimensioner”, behøvede
han ikke. Et anlæg i træ,
beliggende på en banke,
beskyttet af palisader el
ler bolværk og af omfang
som - allerhøjest - Borg
vold i Viborg ville være
fuldt ud tilstrækkeligt.
En sådan borg, nedrevet
efter bestemmelserne i
1320, ville næppe efter
lade sig mange andre fas
te spor end stolpehuller.

Den første Kalø-borg
var af træ
Store dele af de arkæolo
giske kilder er formentlig
gået tabt, fordi Kalø
slotsruin er blevet udgra
vet under andre tekniske
vilkår og ud fra andre
Hvad gemmer der sig under
Kaløs imponerende mur
værk. Måske en borg af træ.
Fremtidens moderne teknik
kan måske hjælpe med et
klart svar. (Foto: Ken Rich
ter).
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synspunkter, end det ville have været til
fældet i dag. Alligevel har gennemgangen
af de resterende arkæologiske vidnesbyrd
samt de få skriftlige kilder vist, at den”
ældre borg” ikke kan være den, som Erik
Menved lod opføre i 1314.
Den ældre borg er ikke nedrevet til
grunden, som den skulle efter 1320-håndfæstningen.
Der er en kontinuerlighed mellem den
ældre og den yngre borg, som er uforklar
lig, hvis den ældre er nedrevet 1320 og
den yngre tidligst opført efter 1338.
Den ældre borg har været genstand for
krigshandlinger, der ikke kan have fundet
sted mellem 1314 og 1320.
Og endelig er den ældre borg så stor og
efter tidens forhold så moderne, at den ik
ke svarer til de små militære behov, Men
ved havde efter sejren over bonde og adel
i 1313 og 1314.
Hans Stiesdal, der opfatter den ældre
borg som Erik Menveds har bemærket, at
”den kendsgerning, at den senere sten
borgs mure på enkelte steder er sunket på
faldende i jorden, kunne måske forklares
ved, at de var bygget på opfyldte voldgra
ve”, altså at den ældre borg ikke var den
første på stedet.(46)
Det er formentlig umuligt at efterforske
årsagen til denne sænkning. Imidlertid
passer opfattelsen glimrende med konklu
sionen på de arkæologiske og skriftlige
kilder. Den borg, som Essenbækårbogen
nævner, har ligget på voldstedet, men er
blevet revet så grundigt ned, at der ikke er
spor af den, med mindre ruinen rives ned,
eller, hvad der er mere realistisk, udvik
lingen indenfor optisk teknik når så vidt,
at et georadar kan fortælle, hvad der skju
ler sig under den ældre borg.

Denne borg har været et mindre byg
ningsværk, højest af omfang som Borg
vold og sandsynligvis mindre.
Spørgmålet rejser sig nu: ”Hvornår
blev den ældre borg bygget, og hvornår
blev den så beskadiget i krig, at magtha
verne fandt det klogest at opføre den påny
i udvidet skikkelse? ”
I hvert fald to oplysninger kan danne
udgangspunkt for en sådan eftersøgning.
Den yngre borg kan ikke være opført tid
ligere end 1338. Og krigshandlingen kan
ikke have fundet sted ret længe efter op
førelsen. Smidt fandt nemlig, at den ældre
borgs ringmur aldrig blev bygget færdig.
Et stort stykke af østmuren må derfor væ
re blevet beskyttet af en palisade, mens
murerarbejdet skred frem.(47) Da det ældre
Kalø blev angrebet og beskadiget, bort
faldt behovet for at færdiggøre den ældre
ringmur, simpelthen fordi en helt ny blev
muret op.
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tunget. Voldstedet måler i N-S 38 m og i 0-V
45 m. På Voldstedet gror gamle egetræer.”
En skitse, også i Nationalmuseet - Antikvarisk
Topografisk Arkiv mærket ”Greveholmen”og
”(Afskr. af Nissens Beretn. I Afd.’s Herredsb)
”tyder på, at anlægget tidligere har været en del
større. På skitsen er skrevet: ”De på tegningen
anførte tal betegner skridt). Om en vold står der
”... 182 skridt lang”, og om to andre, at de hver
er ”5 høj”. En tredie er ”5? høj”. I tegningens
sydvestre hjørne er tegnet en oval fra vest til øst
med påskriften ”Spor af grav ”.)
Denne modborg synes at have været større end
for eksempel Bygholm, i hvert fald at dømme
efter toparealet i Bygholm sammenholdt med
udstrækningen af voldene på strandengen ved
Kalø vig. Se Jaubert 1985 s. 30.
21. Rikke Agnete Olsen, Skalk 1982 nr. 3, (herefter
Olsen 1982) s. 19. - Oplysningen sammesteds s.
19 om, at Kristoffer 2. i 1320 udstedte et brev
fra Kalø Slot, må være forkert. Det kan kun
dreje sig om Kalø, Tårs sogn, Musse herred på
Lolland. Se Diplomatarium Danicum (DD) 2
rk., bd.8 nr. 236 og 239, begge af 27.juli 1320,
med note.
22. Jaubert 1985 s. 36.1 Skalk 1987 nr. 3 s. 26 me
ner hun, at ”hvis den virkelig er blevet nedrevet,
må den meget hurtigt være bygget op igen.... At
det faktisk er sket, synes udgravningerne at be
kræfte - ikke alene ved de rester af ældre mur
værk, der er fundet under det senere, men også
gennem de mange vandrullede sten, som indgår
i det yngre Kaløs mure; det må være stumper af
Erik Menveds borg, som efter nedbrydningen
har ligget og flydt i strandkanten. ”
Det er interessant at se, hvordan de ”vandrulle
de sten”, som Smidt i 1932 mente at finde i Det
store Tårns mur, men i 1944 i stedet forstod
som sten fra det ældre tårn af en anden form
end de senere brugte, nu dukker op som fundne
i først murkernerne i almindelighed, siden end
nu mere almindeligt i ”det yngre Kaløs mure”.
Også Stiesdal bragte dem jo frem, og de høres
ofte i mundtlige fremstillinger af Kaløs ældre
historie.

B. De skriftlige kilder.
23. Essenbækårbogen er udgivet af Erik Kroman i

”Danmarks middelalderlige annaler”, 1980. En
oversættelse findes i Ellen Jørgensen ”Erik
Klipping og hans sønner”, 1927. Den er grun
digt behandlet af Sigvard (Preben) Skov i Jyske
Samlinger 1937-38 s. 99-106 og 305-317 (””Es
senbækårbogen ”og ”Essenbækårbogen II ”) og
af Vilh. Marstrand sammesteds s. 250-272
(”Ærkebisp Esger Juuls Aarbog fra 1321-1323
”)
Om dateringen: årbogen sidste indførsel er
under 1323. I 1321 meddeler den: ”Kong Kris
toffers søn Erik vælges til konge.”Derimod
nævner den ikke begivenhederne i 1326, hvor
Kristoffer flygtede fra Danmark, Erik faldt i
fangenskab og den slesvigske barnehertug Val
demar valgtes til konge. Derfor er det rimeligt
at sætte den endelige affatningstermin som tidli
gere end 7. juni 1326, hvor Valdemar kongevæl
ges, og naturligvis senere end 1323.
Essenbækårbogen er, ifølge Kroman s. 274 be
nyttet af Peder Olsen og Huitfeldt.
24.1330 8. september skænker Stig Andersen gods
til klostret mod et gravsted for sig selv og sin
hustru, DD 2. rk., bd.8 nr. 238. At Stig Andersen
sad inde med områderne omkring borgøen frem
går af, at hans gave i 1330 også omfattede en
gård i Egens, Mols herred. Det vil sige lige over
for Kalø. I 1338, DD 2. rk., bd. 12, nr. 120, giver
han grev Gert gods i Rønde, Bregnet og Tykjær,
der tilsammen med Egens lå i en ring omkring
Kalø. Det må dreje sig om gods, Stig Andersen
har fået tilbage i 1320, da håndfæstningen be
stemte, at de fredløse skulle have deres fred og
deres gods tilbage og altså gods, der er blevet
konfiskereti 1287.
25. DD 2. rk., bd. 9 nr. 273, 1326 7. juni.

C. De stumme kilder og de talende.
26. Olsen 1982 s. 19 anskuer brandlaget på samme
måde.
27. Begrebet ”modborge”er vel dokumenteret, i
hvert fald skriftligt.Derimod har arkæologer
indtil nu vistnok kun analyseret en enkelt. Fem
eksempler:
A) Da hertug Erik 2. af Sønderjylland 1313 i
Horsens sluttede forlig med Erik Menved, lod
han skrive:
”Fremdeles vil vi lade de befæstninger eller
barfred, der nyligen er opført nær Ribe, nedrive
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inden de nærmest følgende femten dage, og vi
eller vore mænd vil ikke lade opføre nogen borg
eller fæstning nærved eller foran samme herre
konges stæder og borge, undtagen dem, der har
været fra gammel tid. ”DD. 2. rk., bd. 7 br. 82,
1313 9. august.
B) Da rådet i Greifswald vistnok i 1328 berettede
om den stilling, det havde indtaget i striden om
arvefølgen til det danske len Rygen, og om de
udgifter, byen havde pådraget sig, oplyste rådet
om borgen og staden Loitz: ”...opførte nævnte
herrer straks et velbefæstet spærrefort mod
nævnte borg, for at lukke vejen for dem, og ad
gangen til vandet afskar de så fuldstændigt for
dem ved et andet anlæg, opført på et skib, at de
hverken kunne få tilførsler til lands eller til
vands. ”DD r. rk., bd. 10 nr. 38 (efter 1328,
27.juni).
C) Da hertug Valdemar 5. Eriksen af Sønderjylland
2. februar 1339 sluttede forbund med grev Gert
(DD 2. rk., bd. 12 nr. 138) lod han indføre i do
kumentet: hvad der skal ske, hvis hertugen øn
sker at angribe Langeland. I så fald skal grev
Gert ”når vi fire uger i forvejen har meddelt ham
det, på egen bekostning, skade og gevinst yde os
følge og hjælpe os med at bygge to nye forsvars
værker foran borgen Tranekær, af hvilke vi beg
ge skal bygge hvert sit så stærkt, at det kan hol
de. ”Det fremgår af den efterfølgende tekst, at
det drejer sig om et angreb på Tranekær, ikke
om et forsvar for Tranekær.
D) I skoven ved voldstedet Tørning Slotsbanke vest
for Haderslev ses stadig, hvad der tolkes som
resterne af de to modborge, Erik af Pommern
lod opføre foran slottet i sin krig med Klaus
Limbæk den yngre 1421-22, At kongen lod en
slags modborge opføre, fremgår af Detmars lyb
ske Krønike, der taler om ”twe bolwerke, de dar
de Denen gebuwet hadden ”(Danske Magazin 5.
rk., 2. bd., 1889-92, s. 108 og mægleren hertug
Henrik af Schlesiens ligeledes plattyske brev af
1. januar 1443, der som Detmars lybske Krøni
ke bruger ordet ”bolwerke”(sammesteds s. 109).
Se også ”Christiansdal og Tørning. Et lokalhis
torisk undervisningsmateriale. Amtscentralen for
Undervisningsmidler i Sønderjylland, 1982 s.
102 ff. og s. 129 f. og H. V. Gregersen: ”Tør
ning” 1982, s. 16 ff.
E) Arkæologen Finn Ole Sonne Nielsen har tolket
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sporene af et anlæg ved Hammershus som ”en
mulig belejringsborg fra 1300-tallet ”. Det drejer
sig om et system af grøfter suppleret med palisa
der samt et langhus. I forhold til Hammershus lå
anlægget ”lige uden for skudvidde af hvad en
armbrøstpil kan nå. ”Det har kun været i brug en
kort tid. ”Hammershus”III. række, 11. bind af
”Bornholmske Samlinger”, udgivet 1997 af
Bornholms historiske Samfund. Finn Ole Sonne
Nielsens ”Hammershus set ud fra et arkæologisk
perspektiv. ”, s. 137-148. Om belejringsborgen s.
143-47.
28. Olsen 1982 s. 19 og Jaubert 1987 s. 26.
29. (A.) Ulstrup, der nævnes i Ribeårbogen 1313 er
muligvis identisk med et voldsted i Wolstrup,
Hjerm sogn, Ringkøbing amt. Voldstedet er ikke
undersøgt. (Rikke Agnete Olsen :”Borge i Dan
mark ”1986 s. 65 og samme bogs 2. udgave
1996 s. 74. Herefter ”Olsen/ Borge ”)
(B) Bygholm. ”Det er ikke muligt på nuværende
tidspunkt at få klarhed over det oprindelige an
læg...”, noterer Jaubert 1985 s. 30. Banken er nu
godt otte meter høj, med et topfladeareal på cir
ka 35 meter i diameter.
Indtil 1991-93 var det en etableret sandhed, at
voldstedet Bygholm (Hatting herred, Vejle amt),
bag det nuværende Bygholm Parkhotel i Hor
sens. var identisk med den fæstning, Ribeårbo
gen fortæller om under 1313:”Kongen førte en
hær til Horsens mod de nørrejyske bønder, hvor
han byggede en borg og undertvang dem...”Be
grundelsen var oprindeligt, at Bygholm var
kendt fra 1333, og at man ikke havde viden om
andre lokaliteter, som kunne være Menveds
borg.
Men så bestemte Horsens kommune sig til at
udskifte alle forsyningsledninger i midtbyen.
Det gav Horsens Museum anledning til at grave
mere end fem kilometer grøfter på kryds og
tværs gennem den middelalderlige bydel. Det
1200 kvadratmeter store torv blev udgravet to
talt og gav helt uventede oplysninger. En af
dem var, at denne plads måtte være stedet, hvor
kongens lejesoldater smækkede feltbefæstning
en op. Over det fine, netop nybrolagte torv hav
de de anlagt en 8-10 meter bred og cirka 2 me
ter dyb voldgrav. Adgang til fæstningen foregik
over en to meter bred jordbro. Fæstningen har
ikke været tænkt som varig bygning, kunne ar

kæologerne se. Der var intet gjort for at forstær
ke voldgravens sider. (Hans Mikkelsen og Jør
gen Smidt-Jensen: ”En smuk lille by”, Skalk
1995/5 s.5-7)
De rapporterende arkæologer går ud fra, at den
ne feltbefæstning er blevet afløst af Bygholm.
Ingen bevarede tekster støtter teorien. Udgra
verne har vel i tankerne haft Sjællandske Krøni
ke ”Han byggede nye borge...”samt arkæologis
ke fund gjort i området umiddelbart vest for
Bygholm, og at dette funds rapportører brugt
som indicium for, at Bygholm var bygget af
Menved.
Så klar er sagen dog langtfra. Bygholm er ikke
dateret med sikkerhed på samme måde som
Borgvold. Paul Mathiesen oplyser (”Indberet
ning vedr. udgravningen og undersøgelserne af
Erik Menveds borgruin i Bygholm Park ved
Horsens”, Østjysk Hjemstavn 1959, side 82 og
85), at noget tagtegl er typebestemt til 1300-tallets begyndelse, og at et stykke glaseret skår
kan henføres til første del af 1300-tallet.
Altså kan såvel opførelsen af Bygholm at døm
me efter de på stedet fundne arkæologiske kil
der lige så godt være sket i Menveds som i
Kristoffer 2.s. barnekongen Valdemar (af Slesvigs) eller for den sag skyld grev Gerts første
tid. Til fordel for dateringen inden 1320 taler
den politiske logik: Menved havde en forståelig
interesse i en borg ved Horsens. Imod taler, at
en sådan borg burde være nedrevet efter 1320håndfæstningen, og hvis den ikke var det, da
være nævnt i 1326-aftalen. Indtil videre er hver
ken de stumme eller de talende kilder blevet
endevendt så grundigt ud fra denne problemstil
ling, at noget afgørende kan siges. Den umid
delbare og foreløbige tolkning på grundlag af
de direkte kilder, stumme og talende fra selve
Bygholm, er dog snarest, at Bygholm er opført
mellem 1326 og 1333, hvor et dokument næv
ner en foged på borgen ”aduocatus castri By wholm ”(DD. 2. rk., bd. 11 nr. 75, 1333 6. novem
ber.)
Bygholm er således under alle omstændigheder
et eksempel på en kongelig borg fra 1300-tallets
første del, fordi slottet er tekstligt dokumenteret
i 1333. Derimod er Bygholm ikke nødvendigvis
et udtryk for, hvordan Menved byggede borge
efter sejren i 1313.

Stærkt påvirket af troen på, at Bygholm var den
af Menved i 1313 opførte borg, bestemte arkæ
ologer i midten af 1980’erne en bygningsned
brydning til cirka det samme tidspunkt. Under
udgravning til en lagerhal umiddelbart vest for
Bygholm opdagede arbejderne, at de var på vej
ned i en gammel kirkegård. Undersøgelser vis
te, at såvel en kirkegård som en kirke, rimelig
vis en sognekirke, var blevet fjernet.”En mønt
fra Erik Menveds tid, som fremkom i nedbryd
ningslaget over korfundamentet, må tillægges
særlig vægt. Den er af en type, som ikke har
været længe i omløb, så hvis den virkelig er tabt
under nedbrydning, hvad fundstedet giver an
ledning til at tro, dateres denne til begyndelsen
af 1300-tallet.”(Jesper Boldsen m.fl.: ”Således
fik kongen bugt med jydernes stivsind”. Skalk
1985/4 s. 10.)
Der er grund til at forstå nedbrydningen som
beregnet til at skabe et forland for en borg i
nærheden. Men hvilken ? For ”Et andet pro
blem er et lille voldsted- nu oversvømmet af
Bygholm sø - og dets relation til Bygholm ”,
som Jaubert 1985 s. 31 anfører. Jaubert, der vel
at mærke skriver før opdagelsen af feltbefæst
ningen på torvet i Horsens, mener uden videre
begrundelse, at det oversvømmede voldsted er
for lille til at være den af Menved opførte borg.
De forskellige vidnesbyrd er endnu ikke til
strækkeligt behandlede til at kunne danne fun
dament for en blot nogenlunde sikker teori.
Men en tanke dukker dog op af sig selv: Da en
borg fra Menveds tid må være revet ned ifølge
aftalen i 1320 eller i hvert fald nævnt eller hen
tydet til i 1326, kan Bygholm, der nævnes
1333, ikke være opført af Menved. Det kan der
imod den fæstning, der kan have ligget på det
oversvømmede voldsted. Det er muligt, at den
ne bygning er blevet opført af Menved, og at
kirke og kirkegård blev nedbrudt ved samme
lejlighed. Derefter kan borgen være revet ned i
1320. Slottet Bygholm noget derfra er så blevet
opført mellem 1320 og 1333, formentlig tidligst
1326, da Kristoffer 2. forjages, fordi stormændene bag aftalen af 1320 næppe ville have akcepteret nyt slotsbyggeri i Jylland i hans konge
tid.
Det er på sin plads at anføre, at skepsis i dette
spørgsmål ikke blev udvist for første gang i
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1990’erne: ””Der foruden lod Kong Erich byg
ge udi Horsens it Slaat/ enten det nu er Byg
holm/ eller haffuer veret it andet der udi Byen/
er ubeuist/ ”Arild Huitfeldt: ”Danmarks Riges
Krønike. Chronologia II ”, færdigskrevet 1601,
fotolitografi 1977, s. 175.
(C) Borgvold. At Borgvold med sikkerhed kan siges
at være Menveds borg, skyldes at såvel adres
sen som dendrodateringen stemmer med Ribeårbogens opgivelser.
Den tilsynsførende med udgravningen konklu
derede i 1890,
”5) at der upåtvivlelig ikke har været anvendt
mursten til bygningen, da der i hele opfyldning
en kun i dens øverste lag på et enkelt sted fand
tes nogle murbrokker, der sikkert tilhøre en se
nere tid, og
6) al den bygning, der har været rejst på funda
menterne således må have været af træ...”
Den tilsynsførende var etatsråd G. E S. Bruun,
en af initiativtagerne til oprettelsen af Viborg
Stiftsmuseum. Hans indberetning til Direktio
nen for de antiqvariske Mindesmærkers Beva
ring er trykt i Jens Vellev: ”Borgvold - Viborgs
borg”i MIV (Museerne i Viborg amt) nr. 13,
1985 s. 71 f. Hans søn, kulturhistorikeren Dani
el Bruun beskæftigede sig ved samme tid med
en beskrivelse af viborgegnens historiske min
desmærker i forbindelse med Nationalmuseets
såkaldte herredsbeskrivelse. Om Borgvold hen
viser han mest til sin fars redegørelse, men sup
plerer med oplysningen om, at borgbanken har
været omgivet af våde grave mod byen, mens
søen dannede værn på den anden side. Samme
steds s. 73.
25. maj 1890 fortalte Viborg Stiftstidende i en
artikel om udgravningerne, at der oven på det
nederste kampestensfundament er lagt ”ganske
betydelige mængder af fyld ”samt at der var
fundet ”et brudstykke af en rød murstensflise
med mærker, der tyde på, at den stammer fra
den romanske bygningsstils dage, det 1 Ide og
12de århundrede.”Sammesteds s. 74. Informa
tionen må stamme fra den ene eller den anden
Bruun.
Senere indsendte etatsråd Bruun nogle mønter
”fundet ved gravning på voldstedet Borgvold
ved Viborg”, deriblandt en borgerkrigsmønt,
altså fra perioden op til Valdemar den Stores
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sejr over Sven på Grathe hede ved Viborg
1157. Sammesteds s. 75.
I forbindelse med kloakgravning 1970-71 ud
færdigede museumsinspektør Peter Seeberg på
stiftsmuseets vegne en rapport, der meddelte, at
den berørte del af slotsbanken hvilede på ”pri
mære gruslag, hvis topniveau er højere end det
nuværende vandspejl. Voldstedet må følgelig
være anbragt på en holm eller halvø...Indenfor
Borg vold er overalt oprindeligt mosejord, og
man må derfor tænke sig en sumpet vig...Til det
s.v. hjørne af banken har muligt ført en tilfør
selsvej, der muligt har udbygget den oprindeli
ge smalle tange. ”Her fandt Seeberg pæle og et
enkelt sted ”bolværks- eller broagtige konstruktionsrester.”Sammesteds s. 76.
I foråret 1983 lykedes det Wormianums dendrolaboratorium at datere træ fra den ene pæl:
”1314, hvis - som antaget al splintved er beva
ret. Ellers kort derefter.”Sammesteds s. 78. Jens
Vellev konkluderer: ”Vi må altså anse det for
yderst sandsynligt, at vejen til voldstedet er an
lagt - eller udbygget - i forbindelse med bygge
aktiviteterne under Erik Menved. ”
Splintved er den del af veddet, som ligger nær
mest barken.
Wormianums Dendrolaboratoriums resultat
(”Sag nr. 125, lokalitet: Borgvold, Viborg”, ven
ligst tilsendt af Wormianum) angiver som fæld
ningstidspunkt ”ca. 1314”og som kommentar
”1314, hvis - som antaget- al splintved er beva
ret. Ellers kort derefter ”. Sikkerhedsprocenten
udregnede laboratoriet til 99,92%. Skemaets
note B meddeler: ”Ingen datering kan være
100% sikker, men i praksis må det være tillade
ligt at opfatte den som sådan, hvis sikkerheds
procenten falder over 99,9”.
Om teglstensresterne har Anne Nissen Jaubert
anført, at da etatsråds Bruuns søgegrøfter i sin
tid ikke nåede ud till voldstedets kanter - de be
vilgede midler var ialt 100 kroner - kan mur
brokkerne godt stamme fra en ukendt ringmur.
Men da flere samtidige borge, også betydelige
fæstninger som Hindsgavl har klaret sig med
palisader, mener hun nok, at etatsrådens tanke
om, at bebyggelsen på bankens top har været af
træ, kan være holdbar. Anne Nissen Jaubert:
”Borgvold - Erik Menveds borg”, MIV (Muse
erne i Viborg amt) nr. 14, 1986, s. 99 f.

Hævningen af søens vandspejl er skildret i Hans
Krongaard Kristensen og Jens Vellev: ”En ikke
ringe ære for byen.”Skalk 1983 nr. 5, s. 3-9.
Olsen/ Borge i Danmark 1986 s. 66 og 1996 s.
74 nævner, at tømmeret fra Borgvold er dendrokronologisk dateret til 1313. 1314 er det rigtige.
30. Jaubert 1987 s. 25.
31. Armin Tuulse: Borgar i Västerlandet, Stockh.
1952, s. 193
32. Jaubert 1985 s. 63.
33. Jaubert Skalk 1987/3 s. 23.

38.

39.
40.
4L

D. Kalø og 1314-politik
34. Den almene baggrund for de her ultrakort skil
drede inden- og udenrigspolitiske begivenheder
kan søges i Kr. Erslev: Danmarks Riges Histo
rie (1241-1481), Kbh. 1898-1905, Erik Arup:
Danmarks Historie, anden bog 1282-1624, Kbh.
1932, Erik Kjersgaard: Danmarks Historie bd. 4
1241-1448 (Politikens Danmarkshistorie), Kbh.
1963 og Kai Hørby: Gyldendal og Politikens
Danmarkshistorie bd. 5 (1250-1400), Kbh.
1989.
Benyttede specialværker er Jerker Rosén: Stri
den mellan Birger Magnusson och hans bröder.
Studier i nordisk politisk historia 1302-1319,
Lund 1939. Bjarne Beckman: Matts Kättilmundson och hans tid I-II, Stockholm 1953 og
1954 i Kung. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademiens Handlingar, del 84 og 85. Ingvor
Margareta Andersson: Erik Menved och Ven
den. Studier i dansk utrikespolitik 1300-1319,
Lund 1954. Allan Mohlin: Kristoffer II av Dan
mark, bd. 1, Lund og Kbh. 1960. Kai Hørby:
Status Regni Dacie. Studier i Christofferlinjens
ægteskabs-og alliancepolitik, Kbh. 1977. Speci
elt om bondeoprør er brugt Anders Bøgh m.fl.:
Til kamp for friheden. Sociale oprør i nordisk
middelalder. Alborg 1988, hvor findes Kristen
J. Rasmussen: Jydernes gamle stivsind. Bonde
oprør og adelsreaktion mod Erik Menved i
1313.

42.

43.
44.

Aalborgs fødsel til Grevens Fejde 1534. ”Aal
borgs Historie 1. Ålborg 1992.
Se Hans Jørgen Madsens og Helge Paludans af
snit i Ib Gejl: ”Århus. Byens Historie” 1,1996 s.
123 ff.
Kai Hørby: Status regni Dacie, Kbh. 1977, ss.
87 og 167 med note 38.
Gejl: Århus. ”Byens Historie I ”, s. 135.
Baggrunden for teorien om, at Thorsager har
været sæde for en kongsgård: Kongen ejede
1231 ”Thorsager med sit tilliggende, 100 mark
guld”, og endnu 1573 omfattede krongodset alle
gårde i Thorsager og to af sognets andre lands
byer. ”(Trap Danmark 5. udgave, bd. 7, Viborg
og Randers amter, s. 1027.)
Thorsager kirke, Jyllands eneste rundkirke, er
antagelig en herskabskirke, med hævet her
skabspulpitur. (sammesteds s. 1027.)
”Voldstedet af Kongsgårde ligger i vestbredden
af en lille, næsten tilgroet sø; det er en lav rund
holm, 23 meter bred, omgivet af grav mod land;
der er fundet murbrokker. ”Trap Danmark, 5.
udg. bd. 18/VII2, s. 1022.
Olsen/ Borge i Danmarks 1986, s. 32 og 35.
Højtliggende punkter kunne ligefrem forsvares
uden andre våben end sten. Finn Ole Sonne Ni
elsen meddeler i Middelalderens Bornholm,
Rønne 1998 s. 31 : ”Om Gamleborg i Paradis
bakkerne fortæller en præsteindberetning for
Bodilsker sogn i 1625:.. det ”menes..., at lan
dets indbyggere her har haft deres tilflugt, når
fjenden var for hånden, og at de da bortdrev
dem med små håndstene, i de tider da bøsser og
stykker (kanoner) ikke var i brug.”
Ved en arkæologisk undersøgelse af borgen i
1948-50 genfandtes dynger af disse kastesten
samt skår af Østersø-keramik, der viste, at bor
gen var blevet genanvendt i tidlig middelalder.
”Sonne Nielsen mener s., 15, at Gamleborg blev
forladt af kongemagten til fordel for Lilleborg
omkring 1150. Derefter blev Gamleborg åben
bart tilflugtsborg for den almindelige be
folkning.
Som skrevet står i Menveds forlig med bønder
ne. DD 2. rk., bd. 7 nr. 89, 1313 omkring 28.
august.

E. Hvorfor Kalø 1314?
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35. Olsen/Borge i Danmark, 1986, s. 36 ff.
36. DD 2. rk., 5. bd, nr. 178, 5. marts 1302.
37. I forbindelse med Valdemar Atterdags medgift.
DD 3. rk., bd. 1, nr. 36. og s. 165 f. i Erik Jo
hansen, Bodil Møller Knudsen, Jan Kock: ”Fra

46. Stiesdal 1967 s. 5. Synspunktet findes allerede i

F. Tilbageblik og fremsyn.
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47.

1954 og fortsættes i de følgende udgaver.
Smidt 1944 s. 97.

NB: Interesserede kan læse mere om det middelal
derlige Kalø i mine to tidligere artikler i Østjysk
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Hjemstavn. I 64. årgang, 1999 s. 22-38 er det ”Bor
gen Kalø med hele fogediet, som herr Klaus af
Limbæk har det”. I 66. årgang, 2001 s. 19-41 ”Kog
ger og snekker i læ bag Kalø Røn”.

Den musikglade fotograf fra Galten
Af Viggo Lovdal

/ tiåret for fotograf Niels Jensens død er
frivillige medarbejdere ved Egnsarkivet i
Galten begyndt at registrere og rense de
mere end 50.000 negativer, han efterlod
sig. Denne artikel søger at sætte fokus på
Niels Jensen som fotograf musiker og
menneske.

var rare mennesker, han kom til. Hjem
mets lille stue med kakkelovn og petro
leumslampe kom Niels til at holde af, og
en lille rød jagthund blev hans bedste ven.
Tidligt fandt han ud af at frembringe

De fleste i Galten og omegn husker
ham endnu, fotografen på Søndergade i
Galten, der fungerede her i 72 år. I 1991,
da han var 96 år, blev han optaget i Guin
ness’ Rekordbog som verdens ældste
selvstændige erhvervsdrivende. I år er det
ti år siden, han døde. Ud over at være en
dygtig fotograf var han en fremragende
musiker som i det små også arbejdede
med komposition. Endnu er der spillemænd på Galten-egnen, der har den festli
ge ”Niels Jensen polka” på programmet.
Niels Jensen blev født 1895 i en hus
mandsfamilie på Voldby Mark ved Ham
mel. Der var 11 søskende og trange kår.
Børnene lærte tidligt, at de måtte hjælpe
til, lige fra at ælte tørvejord til at luge ro
er, flytte køer og afbarke træ, når der
skulle bygges.
Begyndte som hyrdedreng
Allerede som 12-årig kom Niels ud at tje
ne som hyrdedreng i Skivholme, og det

93 år gammel blev Niels Jensen fotograferet i
døren til sit hus, Søndergade 9 i Galten om
kring 1988. (Foto: Ukendt fotograf).
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toner med simple hjælpemidler. Faderen
var ikke videre musikalsk, det var fra mo
deren, børnene havde deres musikalske
anlæg. Fem af de 11 søskende dyrkede
musikken på så forskellige instrumenter
som violin, cello, trommer, kornet og
trompet.
En uforglemmelig oplevelse for Niels
var det, da hans far forærede ham en rig
tig violin. Femten kroner kostede den
”med bue og kass”, som Niels Jensen for
talte en gang i et avisinterview. Nu skulle
han lære at spille violin hos skorstensfejer
Niels Enghusen på Frijsenborg, som han
besøgte, når han havde været til præst.
Enghusen var dog ikke imponeret af det
nyindkøbte instrument. ”Du kan bore to
huller i den og hænge den op som stære
kasse”, var hans kommentar. Be
mærkningen kunne dog ikke standse Ni
els, som gik i gang med at opdyrke sine
musikalske evner ved i stedet at få under
visning hos musiker Duelund i Fårvang,
og snart kom han med ud at spille til dans
et par gange om ugen.

Fotografering var kompliceret
Niels Jensen kom i lære som maler, indtil
konstateringen af en lettere farveblindhed
satte en stopper for den næringsvej. 1913
kom han i lære som fotograf hos Morten
Rasmussen i Herskind og spillede samti
dig i fritiden for at tjene penge til uddan
nelsen. Ofte passede han filialen i Galten,
hvortil han cyklede, når vejret var godt.
Fotografering var dengang en kompliceret
sag. Udstyret var tungt og besværligt at
håndtere, og fremstilling af billeder var
ikke så ligetil en sag. Elektricitet var end
nu ikke installeret i forretningen, så man
belyste simpelthen negativer ved hjælp af
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dagslyset. Derfor var amatørfotografer et
næsten ukendt begreb. Morten Rasmus
sens virksomhed var ikke stor, men den
fik stor betydning for Niels Jensens ud
vikling med fotografiet. Rasmussen var
nemlig en dygtig fotograf, der havde fået
diplom på Landsudstillingen i Århus
1909, og Niels så op til ”Mooten” i Her
skind.
Efter endt læretid fik Niels Jensen ar
bejde hos fotograf Gunnar Mogensen i
Silkeborg, hvor han var i to et halvt år. I
Silkeborg kom han desuden til at spille i
orkester. Sød musik opstod i mere end
een forstand, idet Niels tryllebandt ver
dens sødeste pige med sit eventyrlige spil.
Det var Ane Margrethe Kjær, der var født
i Svenstrup ved Hammel. Hende giftede
han sig med i 1918 og overtog samtidig
sin læremesters filial i Galten. Han over
tog iøvrigt forretningen på bryllupsdagen
og kunne således den 29. oktober 1968
fejre guldbryllup med sin hustru og sam
tidig 50 års forretningsjubilæum.

Holdt ud trods modgang
Begyndelsen med forretningen var svær.
Ingen penge og intet at bestille i fire må
neder, da en epidemi med den spanske sy
ge hærgede landet med mange dødsfald
til følge. Også mund- og klovsyge blandt
kvæg lagde en klam hånd på alt, men Ni
els Jensen gav ikke op. Tiderne blev dog
bedre, og der kom gang i fotokassen og
violinen igen, og nu syntes alt at lykkes.
Også den ægteskabelige lykke blomstre
de, idet der blev født fire piger i ægteska
bet.
Niels Jensens datter Ruth Jacobsen for
tæller, at en aften var hendes far ude at
spille, som han jo så ofte var. Da han kom

hjem, var familien blevet forøget med en
lille pige. ”Det var såmænd mig, der blev
født, mens far spillede til bal. Vi børn ar
vede også musikalske evner fra vores
far”, beretter Ruth Jacobsen. Selv har hun
beskæftiget sig med sang, bl.a. som alt
sanger ved Fredenskirken i Viby i 12 år.
Niels Jensen kom til at mestre mange
sider af fotograferingens kunst. Måske
blev han mest kendt og anerkendt som
portrætfotograf, fordi han især havde et
godt tag på at fotografere børn.
Sneen var et yndet motiv
Også landskabsmotiver og ”mennesker i
arbejdstøjet” formåede han at forevige på
fremragende vis. Ikke mindst hans snebil
leder er rene mesterværker. Datteren Ruth
Jacobsen fortæller,
at når det var sne
vejr, drog hendes
far af sted med
grejet, nu skulle der
snebilleder i kas
sen. Også kunst
værker kunne Niels
Jensen fotografere.
Mange af maleren
Asger Joms maleri
er har han taget bil
leder af. Jorn og
Niels Jensens bror,
Johannes, i Silke
borg var gode ven-

ner, og Niels lærte derved Asger Jom at
kende.
Niels Jensen udviklede sig hele tiden
inden for musikken. Han fandt dygtige
musiklærere i Århus, bl.a. italieneren
Medeci, der af Niels Jensen blev betegnet
som et festfyrværkeri. Blandt hans lærere
var også Carl Overgård og kgl. kapelmu
sikus Peder Møller på Musikkonservatori
et. Niels Jensen blev opdaget som provin
sens bedste violinist og fik sæde i Filhar
monisk Selskab, som dengang var det
eneste symfoniorkester uden for Køben
havn.
Silkeborg Byorkester, der blev ledet af
hans lillebror Johannes Jensen, brugte og
så Niels både som solist og koncertme
ster. I 1968 trak han sig tilbage herfra.

Torvet, Galten 1941. Hu
set til venstre er netop
nedrevet i sommeren 02.
Her skal opføres sund
hedshus, bl.a. nyt apotek.
(Foto: Niels Jensen)
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”Hellere gøre det et år for tidligt end et
for sent”, mente han. Tiden i Byorkesteret
gav ham flere store oplevelser, som han
med glæde berettede om; f.eks. den aften
i Silkeborg hvor Caspar Cassado spillede
Händel, samt den gang en klarinettist fra
Det kgl. Kapel blæste Mozarts klarinet
koncert. Desuden var der koncerten med
Århus Byorkester, hvor Georg Høeberg
dirigerede og kronprins Frederik sad til
prøverne sammen med musikerne.
En anden stor oplevelse havde Niels
Jensen ved Silkeborg Byorkesters 25-års
jubilæumskoncert, hvor radiosymfoniker 
nes to koncertmestre Charles Senderowits
og Leo Hansen insisterede på, at Niels

skulle blive på sin førsteplads i orkestret.
”Det er jo jeres aften”, sagde de.
Sov godt under bordet
Niels Jensen var fuld af humor. Ikke så få
anekdoter hører man endnu om ham i
Galten, når de lidt ældre kommer ind på
emnet ”den gamle fotograf’. Historien
om middagssøvnen er velkendt i byen:
Niels sov under skrivebordet med
hovedet lodret anbragt op ad violinkassen
og radioen brølende for fuld kraft. Ikke
noget med at ligge i sengen midt på da
gen. ”Det er jo der, de fleste mennesker
dør, og det vil jeg ikke risikere”, udtalte
han en gang.

Niel Jensen hus i Galten, Søndergade 9, omkring 1970. (Foto: Århus Stiftstidendes billedarkiv).
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At Niels Jensen ikke forhastede sig, når
han tog billeder, er også en kendt sag. En
af mine bekendte har fortalt mig, at han
en gang skulle have taget et portrætfoto
og mødte op til den aftalte tid. Der gik en
rum tid, inden Niels Jensen havde rigget
udstyret til, og manden havde ikke sat fle
re halve timer af til at blive fotograferet.
Forsigtigt spurgte han: ”Hvor lang tid va
rer det at få taget et billede”. ”En 1/60 se
kund”, lød det rappe svar fra Niels.
En stor sorg ramte familien, da en af
døtrene, Ingrid, i 1940 døde som 16-årig
efter en halsbetændelse. Havde man haft
penicillin dengang, kunne hun være red
det. Familiens mange venner var til stor
hjælp, da det skete. Endnu en stor sorg
ramte Niels Jensen, da han i 1974 mistede
sin hustru. Hun havde været kærlig, dyg
tig og en uvurderlig støtte i livet. Nu
bredte tomheden sig, og Niels måtte klare
sig selv, men beklagede sig aldrig. Han
var flittig, nøjsom og taknemlig for at væ
re forskånet for sygdom og glædede sig
over, at det gik hans tre døtre godt.
Niels Jensen var et vidtfavnende og
kærligt menneske. Han var en kendt per
sonlighed i Galten og omegn, hvor han
havde sin rod og fik et spændende og ind
holdsrigt liv. I alt 72 år bag kameraet blev
det til, og violinen var hans store liden

skab. Få dage før han kunne være fyldt 97
år døde han og blev begravet den 14. fe
bruar 1992.
Billeder fortæller Galtens historie
Som nævnt indledningsvis efterlod Niels
Jensen sig mere end 50.000 negativer ef
ter 72 års virke som fotograf i Galten.
Heraf er mange tusinde billeder på glas
plade. De mange fotos rummer et enestå
ende kulturhistorisk materiale om Galten
fra tiden før Første Verdenskrig og op til
1990’erne.
Galten Egnsarkiv arvede det omfatten
de materiale, der nu opbevares under go
de og betryggende forhold i arkivets loka
ler under det nye bibliotek i Galten. I for
bindelse med registreringen af materialet
har en af arkivets frivillige medarbejdere,
Elke Fleischer fra Skjørring, fundet ud af,
at glasnegativerne nemt lader sig scanne
direkte over på computeren. Hun lavede
nogle forsøg, og resultatet blev så flot, at
hun fortsætter kæmpearbejdet med nega
tiverne. Fotomaterialet, der ledsager den
ne artikel, har været i Elke Fleischers
kyndige hænder, så læserne ved selvsyn
kan vurdere det flotte resultat. Takket væ
re stor hjælp fra Niels Jensens familie og
Egnsarkivet i Galten har det været muligt
at skrive denne artikel.
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Pigeliv på Fjordsgades skole
1936-1944
Af Gudrun Pedersen

En augustdag i 1936 kom jeg med min
mor ved hånden til N. J. Fjordsgades Sko
le for at blive meldt ind i 3. klasse. Den
gang var skolen delt i en pige- og drenge
afdeling.
I 1. og 2. klasse havde jeg gået i skole i
København, - i en splinterny skole.
Fjordsgade virkede på mig som en meget
gammel skole. Den var bygget i 1909-10
og var således dengang 27 år gammel.
Vi kom i kontortiden mellem kl. 12 og
13. Alle klasserne var til time. Eneste per
son, der mødte os i forhallen var H.C.
Andersen, som sad mellem de to trapper og var meget stor. Man måtte se op til
ham. Jeg kendte ham ikke på det tids
punkt, men det gjorde min mor ty
deligvis; det gjorde mig nok lidt
mere tryg ved ham, og det var
godt, for jeg skulle jo omgås ham
dagligt de næste 8 år.
Midt mellem trapperne op til pige- og
drengefløjen var placeret en flot statue
af H. C. Andersen. Statuen var en af
støbning af originalen fra Kongens
Have i København, og kopien var en
gave til byen skænket af billedhugge
ren August Saabye (1823-1916). Teg
ning fra jubilæumsbogen ”N.J.
Fjordsgades Skole 1910-1985”.
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På overlærerens kontor blev vi mod
taget af en højtideligt udseende herre i
sort jakkesæt og hvid knækflip. Kofoed
hed han. -1 første omgang kviede han sig
lidt ved at melde mig ind i 3. klasse, hvor
jeg skulle have frk. Balslev. “Frk. Balslev
er ikke så glad for børn fra København”,
sagde han. Jeg tror såmænd ikke, at jeg
opfattede det, men min mor blev meget
fortørnet og vred på ham.
“Indvandrer” i Århus
Ind til frk. Balslev kom jeg, og hun var
såmænd en elskelig gammel dame. Vi
havde hende til dansk, skrivning og reli
gion. Mine forældre talte om, at hun nok

Sådan så N. J. Fjordsgades skole ud i ca. 1935. Skolen har fået navn efter N.J. Fjord (1825-91),
som var en kendt underviser og forsker ved Landbohøjskolen. Han var grundlægger af dansk
landbrugs forsøgsvirksomhed og fik stor betydning under den store omlægning af dansk land
brug i 1870-erne. (Foto fra jubilæumsbogen ”N.J. Fjordsgades Skole 1910-1985”).

var af præstesiægt; det tænkte jeg på, når
vi i religionstimerne stod ved vores pulte
med foldede hænder, mens hun med luk
kede øjne bad fadervor med os.
I Århus var meget anderledes end i Kø
benhavn. Selv penneskafter og penne:
Her skrev vi med kongepenne. I Køben
havn havde vi skrevet med elastikpen, og
der fik vi lækre nye penneskafter, som var
blå med et gult rillet felt forneden, hvor vi
skulle holde. Her var skafterne godt brug
te; de sad i en træterning med huller i.
Der var rift om at få lov at være den, der
skulle dele penne og blækhuse rundt, når
vi skulle have skrivning.
I sine bestræbelser på at få mig til at

gøre et positivt indtryk på frk. Balslev
havde min mor instrueret mig i, at jeg ik
ke måtte sige “De” til hende - hvad man
jo ellers gjorde dengang. Jeg skulle sige
“Vil frøkenen godt...”. - Det prøvede jeg
kun én gang. De andre i klassen havde
vist aldrig hørt noget så mærkeligt og gri
nagtigt, så de brød ud i en høj latter. Frk.
Balslev tog mit parti og skændte lidt på
dem. Sådan fik jeg meget hurtigt lært at
sige “De”.
Tilbage var imidlertid min københavn
ske sprogtone, som gav anledning til
mange drillerier, så jeg måtte prøve at in
tegrere mig ved at lære at snakke som de
andre.
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14 år senere måtte jeg som ung lærer i
Københavnsområdet genoptage det
københavnske, fordi skolekommissionen
beklagede sig over mine flade, jyske a-er.

Altid ud i skolegården i frikvarteret
Når klokken ringede ud efter time, stille
de vi op på række uden for klassen og
vandrede samlet ned forbi H.C. Andersen
og ud i skolegården. Kun en sjælden gang
kunne vejret være så slemt, at vi fik lov at
blive inde i forhallen, hvor vi dårligt kun
ne være allesammen. Ellers var vi ude i
alle frikvarterer sommer og vinter. I det
ene hjørne af gården var et halvtag, hvor
vi kunne søge ind, når det regnede. Også
spisefrikvarteret foregik ude, hvor vi måt
te balancere med vores medbragte,
sammenklappede madder. Og blev vi tør
stige, kunne vi bøje os over små spring
vand ved den store drikkekumme midt i
skolegården.
Skolebespisning fandtes ikke dengang.
Man skulle være meget dårligt stillet soci
alt og helbredsmæssigt for at få mad på
skolen. Men jeg husker, at en enkelt klas
sekammerat gik helt alene ned i kælderen
i spisefrikvarteret og der fik et måltid
varm mad. Rygtet gik, at hun fik grød
hver dag.
Mens der i skolen i København var in
dendørs, hygiejniske toiletter, så var der
her en række toiletter langs den ene side
af skolegården med bagsiden ud mod
Ingerslevs Boulevard. Og her var ikke
træk og slip, - i hvert fald kun træk, idet
der var tremmer i dørene, hvilket var me
get nødvendigt af hensyn til luften inden
for, men koldt var der om vinteren. Jeg
tror nok, at pedellen sørgede for en “kol
lektiv” udskylning en gang imellem.
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Ned midt gennem den store skolegård
gik et hegn, og på den anden side af det
var drengene, som det derfor var svært at
få kontakt med, og det var jo nok mening
en. - Det lykkedes først senere - på skøj
tebanen.
I frikvartererne lærte jeg, at det, der i
København hed “et-tag-fat”, det hed her i
Århus “tik”. Men gårdlæreren så ikke
gerne, at vi løb i skolegården; derfor var
det mere sanglege, vi legede, mens vi var
mindre, og de store piger vandrede i ræk
ker på 3-4-5 piger med hinanden under
armen rundt i gården. - Et broget pigeliv
udfoldede sig. Rundt om hørtes sanglege
fra småkredse af piger, som lod en finger
ring vandre mellem sig på ryggen, mens
én i midten skulle gætte:
Her er ringen.
Lad den vandre,
bort fra mig og til de andre.
Ringen ligger skjult
under bølgerne blå.
Sig mig hvem har ringen på ?

Andre steder fra hørtes vrøvlesangen:
“Ej-sikke-lej-sikke-ladetus ”.

I de ældste klasser stod vi ofte i grup
per og sang den tids schlagere: “Ved
landsbyens gadekær” - og “Jeg har elsket
dig, så længe jeg kan mindes”.
I drengenes gård gik det somme tider
vildere til. Undertiden lå to eller flere i en
klump og sloges, og så kunne det vise sig,
at gårdlæreren godt måtte løbe: Så kom
hr. Pihl - med en fart, der passede til hans
navn. Hvad der siden kunne ske med syn
derne på lærerværelset eller i overlære

rens kontor, er det ikke værd, vi taler om.
Når frikvarteret var forbi, ringede gård
læreren på en stor klokke, som hang mel
lem indgangsdørene. Så kom vi ind på
rækkerne, og stod vi ikke pænt stille, kun
ne vi risikere at komme “til vægs”. Så
stod man der med ansigtet ind mod muren
og skulle skamme sig, mens de andre gik
ind rækkevis, - drengene ad den højre dør
og trappe, pigerne ad den venstre. Meget
ofte stod der en lærer oven for trappen; vi
måtte ikke snakke på vej op. - Men det
var jo svært at lade være.

Lærerne i underskolen
Fra 3. - 5. klasse husker jeg naturligvis
bedst vores klasselærer. Frk. Balslev leve
rede traditionel, men solid
“rugbrødsundervisning” i læsning, stav
ning og skrivning. I modsætning til en del
af de andre lærere havde vi ikke noget
øgenavn til hende; det betyder formentlig,
at vi havde nogen respekt for hende. Vi
syntes, det var mærkeligt, at hun hed Te
kla til fornavn. Det kunne vi ikke finde
på at kalde hende.
At hun en dag blev overrasket af et
kraftigt nys, som fik hendes overgebis til
at flyve ud af munden og hen ad gulvet,
tog vi vist nok også pænt i situationen. Vi
syntes vist først og fremmest, at det var
synd, - selvom vi senere ikke afstod fra at
fortælle historien videre.
I gymnastik havde vi frk. Himmelstrup,
som gik under navnet “Himmelspjæt”, men kun i omtale naturligvis. Hun magte
de nu ikke ret mange spjæt; det kunne
knibe for hende at skræve over bommene.
Stor blev derfor forandringen, da vi sene
re fik en ung og meget dygtig frk. Nielsen
til gymnastik. Hun kunne lave alle

øvelserne, og frem for alt kunne hun selv
sørge for musikledsagelse ved klaveret. Da blev det dejligt at have gymnastik; vi
glædede os til de timer. Desværre forlod
hun senere lærerjobbet og læste til læge.
Eksamen i 5. klasse
Efter 5. klasse skulle vi deles op i dem,
der kom i “mellemskolen” - og dem, der
fortsatte i 6.-7.og evt. 8. klasse. - Vi skul
le op til mellemskoleprøve allesammen.
Prøvesituationen husker jeg ikke, men jeg
husker til gengæld tydeligt den dag, da
overlæreren skulle komme ind i vores
klasse for at fortælle os, hvem der havde
bestået, og hvem der ikke havde.
Ind kom Kofoeds efterfølger: N.C. Lar
sen. Lige som sin forgænger var han altid
i sort jakkesæt og hvid skjorte med en
knækflip, som resulterede i en majestæ
tisk holdning. Senere lærte jeg ham at
kende som et rart og venligt menneske.
Men den dag kom han for at læse vores
navne op, efterfulgt af enten et “bestået”
eller et “ikke bestået”. Og han indledte
med at bede de ikke beståede om at sætte
sig ned. Det gjorde de så efter tur, men de
nøjedes ikke med det; de brød hulkende
sammen.
Det tog unægtelig hårdt på glæden hos
os, der stod op, fordi vi var “bestået”.
Denne barske oplevelse står så klart i
erindringen, at jeg tror, den har været
medbestemmende for udviklingen af mi
ne senere holdninger - pædagogisk og po
litisk.
Først da jeg senere på dagen kom hjem,
indfandt glæden sig igen, for nu skulle jeg
lige som mine to ældre brødre have mit
livs første cykel. Hos cykelsmeden, som
boede lige over for os i Stadion Allé, fik
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jeg en god, brugt cykel, som han selv
havde hånd-lakeret med sort lak. Alle
cykler var vist sorte dengang.
De nye lærere i mellemskolen
Ældre skolekammerater havde givet os
nogle blandede forhåndsmeldinger om
vores kommende klasselærer i I. mellem
b. - Vi skulle have fru Røss, og hun var forlød det - “skrap, men hun mener det
ikke så slemt”
Den beskrivelse viste sig egentlig at
være meget præcist dækkende for vores
fem års skoleliv sammen med fru Røss.
Det første par år var vi direkte bange for
hende.
Vi havde hende både til dansk og til na
turhistorie. Hun arbejdede energisk med
både dansk sprog og litteratur med
personkarakteristikker, og hvad der ellers
hørte til danskfaget. Stile skulle afleveres

til tiden; jeg ved ikke, hvad der ellers ske
te, men mest præcist kan man nok sige, at
der faldt brænde ned. Aldrig med fysiske
midler. Jeg tror, hendes virkemidler var
en oprigtig fortørnelse og vrede, hvis vi
ikke tog skolearbejdet lige så seriøst, som
hun selv uden al tvivl gjorde.
Jeg tror, at naturhistorie var hendes
yndlingsfag, nok med forkærlighed for
botanikken frem for zoologien. 11,
mellem skulle vi plukke blade fra alle
mulige danske træer og buske og presse
dem. Siden skulle de limes op på gult
koncept-papir, og der skulle skrives navn
og findested på - sirligt skulle det være.
Da vi således havde lært kunsten at presse
planter, kunne vi de følgende år tage fat
på at presse talrige planter fra den danske
flora.
Fru Røss gjorde en helt bemærkelses
værdig indsats for at lade os opleve natu

57 år efter de forlod skolen, var pigerne fra årgang 1944 samlet i 2001. Artiklens forfatter står
som nr. tre fra venstre.
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ren. Dels sendte hun os ud på egen hånd,
og dels tog hun selv med os på en mæng
de cykelture i årenes løb, - ud til skov og
strand, op og ned ad bakker i Jeksendalen, i Marselisborg Skov, og i Lisbjerg
skov. - En helt utrolig indsats, for fru
Røss var en lille spinkel kvinde og ikke
ung, men hun må have haft mange kræf
ter. Vi kan takke hende for den kærlighed,
vi fik til den dejlige natur rundt om År
hus, og for, at vi allesammen fik et omfat
tende kendskab til den danske flora. Sik
kert kan vi også takke hende for mange af
de fælles oplevelser, som førte til det
kammeratskab, der gør, at vi stadig har
megen glæde af at mødes, som f. eks. sid
ste sommer, 57 år efter at vi forlod sko
len.
Til regning og matematik fik vi hr.
Johannes Petersen, som i omtale gik
under navnet “Jonas”, hvilket var et kæle
navn snarere end et øgenavn. Vi var me
get glade for ham gennem alle de fem år,
vi havde ham, dels fordi han var rar og
menneskelig, dels fordi han med stor tål
modighed gennemgik de svære ting på
tavlen - og gjorde, hvad han kunne for at
sikre sig, at vi alle var med.
Jeg kunne godt lide at lave sirlige geo
metriske tegninger og regnestykker med
pen og blæk. For nogen var blækregning
imidlertid en ugentlig plage; men det
forhindrede dog næppe, at blækregningen
blev afleveret til tiden.
I realklassen, da jeg engang nævnte, at
jeg overvejede at blive lærerinde, lød det
fra en af klassekammeraterne: “Så skal du
blive ligesom Jonas!”

Geografitimerne blev vi søvnige af, og
nogle hævdede, at de fik hovedpine af

geografi. Vi havde frk. Andersen, som
havde øgenavnet “Røde Bolette”. Det var
ikke på grund af en politisk holdning,
men på grund af hendes hårfarve. Hun
havde faktisk rejst meget, men det mær
kelige var, at hendes undervisning allige
vel var forfærdelig kedelig. Altid var ti
men opdelt i overhøring og gennemgang
af næste lektie. Det gjaldt nu i næsten alle
timer og fag, også i historie; men her hav
de vi fru Pihl. Hun evnede til gengæld at
fortælle historie så levende, at vi fandt det
spændende.
Fru Pihl havde en morsom vane: Hver
gang når hun kom ind og satte sig ved ka
tederet, hvor hun næsten altid sad hele ti
men, så tog hun med begge hænder om
sine bryster og ligesom løftede dem op på
plads. Det gik vi og abede efter og sendte
så hinanden sigende blikke næste gang
det skete i timen. Men et egentligt drilleri
af lærerne tror jeg næppe at vi vovede.

Grammatik var vigtigere
end talesprog
11, mellem fik vi engelsk, og jeg tror, vi
begyndte på det med spændt forventning;
men det var ikke særlig spændende eller
morsomt at kunne sige:
I can hop,
I can run.
It is fun, fun, fun !
Jeg havde lidt problemer med, at det
var helt uden forbindelse med det danske
“rende og hoppe”.
Gloseindlæring og grammatik fyldte
meget i undervisningen. Korrekthed var
vigtigere end at turde prøve at formulere
sig på sproget. Som jeg husker det, nåede
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vi slet ikke frem til det i løbet af de fem
ar.
Vi havde frk. Maegaard, som rullede på
r'erne, både de danske og de engelske, vist fordi hun havde opholdt sig i England
i en del år. De rullende rzer blev især mor
somme, når hun ville indprente os, hvor
man bruger “ing-formen”. Det gør man
“ved en handling, der er begyndt,
skridende fremad, endnu ikke endt”.
III. mellem fik vi tysk, og jeg mødte
igen med forventninger til det nye fag. Vi
skulle have hr. Rostbøll. Han var en lidt
højtidelig herre, altid i mørkt jakkesæt.
Han læspede lidt og havde for vane at
vandre ned mellem rækkerne, mens han
“vaskede hænder”.
Han mødte os til den første tysktime
med en melding om, at han skulle til et
lille møde, så han måtte forlade os, men
at han ville give os en lille opgave, som vi
kunne arbejde med, til han kom tilbage.
Så skrev han på tavlen:
o

Ich bin
du bist
er, sie, es ist

wir sind
ihr seid
sie sind

Derefter gik han og efterlod bl. a. mig
med en pædagogisk fortørnelse over det
volapyk, der stod på tavlen, og som vi ik
ke vidste, hverken hvordan vi skulle udta
le, - eller hvad det betød. Det har jeg si
den haft svært ved at tilgive ham.
Men en af mine klassekammerater har
vist endnu sværere ved at tilgive ham, at
han en anden gang gik ind i klassen ved
siden af med strenge ordrer til os om at
sidde pænt stille, mens han var væk. Der
var vinduer i dørene mellem klasserne, og
dér havde han luret, at en af os havde hvi
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sket med sin sidekammerat. Det førte til,
at han pludselig rev døren op, kom faren
de ind og gav hende en sviende lussing.
Hun blev så forskrækket, at hun tissede i
bukserne og måtte gå hjem i 11-frikvarte
ret for at skifte tøj. - Hårdt for en stor pi
ge på 13-14 år.
Så vidt jeg ved, er det den eneste gang,
vi piger oplevede en fysisk afstraffelse.
Helt anderledes forholdt det sig ovre hos
drengene, hvor spanskrøret var et frygtet
afstraffelsesmiddel.
Skoleåret skiftede dengang den 1. april,
og vores første tyskundervisning startede
i april 1940. Besættelsestiden bedrede
heller ikke vores forhold til faget.
9. April 1940
Den truende, brummende lyd af store
bombefly vækkede os tidligt den morgen,
som vi aldrig siden glemte. Truende, fordi
de fløj så lavt, og de blev ved og ved. Vi
boede på 4. sal, og når vi så ud ad vindu
et, fløj det ene tunge, mørke fly efter det
andet mod nord hen over genboblokken,
så lavt, at vi næsten kunne se ind i flyene.
Under morgenmaden forstærkedes
utrygheden af mine forældres alvor. De
havde jo i deres ungdom oplevet den før
ste verdenskrig. Jeg var kun 13 år og vid
ste (heldigvis) ikke, at der nu lå “fem for
bandede år” foran os.
I skolen var lærerne den dag præget af
den samme alvor. 11-frikvarteret blev me
get længere end normalt. Både lærere og
lærerinder var samlet på lærerindeværel
set. Da det endelig ringede ind igen, og vi
kom op ad trappen, kunne vi se, at flere af
lærerne havde grædt.
Da jeg kom hjem fra skole, var det min
mor, der græd. Hun vidste til fulde, hvad

Under dette billede stod der i Aarhuus Stiftstidene i september 1943: Pigerne i realklassen i
Fjordsgades Skole i Aarhus besøgte i Gaar Maleren Hans Løfgrens og Billedhuggeren Valdemar
Hegndals Udstilling i Den Permanente. De ledsagedes af Lærer Engberg Hansen. Her beundrer
de en Skulptur. Fra venstre Eva Jensen, Britta Eriksen, Læreren, Lis Larsen og Gudrun Petersen.

besættelsen ville komme til at betyde for
vores familie. Allerede den 10. april kom
der telegram fra England fra det firma,
som min far arbejdede for: Det var en op
sigelse.
Luftalarmer og nattetimer tilbragt i be
skyttelsesrummene i kældrene øvede i de
følgende år deres indflydelse på, hvor fri
ske eller lidt friske vi kunne være i sko
len. Lyden af sirener kan stadig få det til
at løbe koldt ned ad ryggen på os. Tidligt
fik vi lært, at det kunne være alvor, da
englænderne bombede jernbaneviadukten
i Viby. Jeg var søvndrukken på vej ned ad
trappen kort efter, at alarmen havde lydt.

Jeg kan stadig huske den fløjtende lyd af
bomben på dens vej ned, og så braget.
Det måtte være tæt på. Lettelsen over, at
vi ikke selv var ramt, mindskedes af, at vi
ikke kunne vide, om der faldt flere bom
ber.
Der var en hverdag under krigen
Hverdag blev det naturligvis igen ind
imellem de ubehagelige oplevelser.
Cykelturene med fru Røss fortsatte, og et
par unge lærere bragte lidt nyt ind i
undervisningen i tegning og gymnastik.
Efter at have haft en ældre lærerinde,
som gik under navnet “Mutter Gummi-
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stykk'” på grund af hendes benævnelse af
viskelæder, fik vi Gunnar Engberg Han
sen. Han tog os en dag med ud i Marselisborg Skov, hvor vi skulle tegne skovlø
berhuset. Han gav os dér en dejlig dag.
Skønt at komme uden for skolens mure
midt i skoletiden og dejligt at stå med sin
tegneblok og prøve kræfter med opgaven.
Bagefter inviterede han os med hjem i ha
ven, hvor han boede med sin familie tæt
ved skoven. Der spiste vi den medbragte
mad og nød solen, samværet og ople
velsen.
En anden gang tog han os med på kun
studstilling i Den Permanente, hvor ma
leren Hans Løfgren og billedhuggeren
Valdemar Hegndal udstillede. Aarhuus
Stiftstidende tog et billede af os.
Årstiderne bestemte gymnastikken
I gymnastiktimerne havde årstiderne altid
spillet en rolle. Imellem Fjordsgades Sko
le og Ingerslevs Boulevard Skole, hvor
der nu er svømmehal, var der dengang
dejlige grønne sportspladser. Når foråret
kom, var det lykken at komme ud i
gymnastiktimerne og spille rundbold eller
langbold, at få brugt sin krop og sine ben
til at løbe.
I sommerhalvåret var der svømmeun
dervisning på badeanstalten ude ved
Strandvejen uden for Tangkrogen. Der var
fart over feltet, når klokken havde ringet
ud fra time, og vi løb af sted med badetøj
et under armen ned ad Dalgas Avenue og
ud ad Strandvejen, ud ad badebroen og
ind at klæde om til badedragt, - og så
hoppe i. Vi skulle jo nå tilbage til skolen
til næste time.
Da jeg kom ind i 3. klasse, kunne de
andre allerede klare sig på dybt vand. Jeg
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måtte gennem en periode i “kravlekassen”, hvor der var træbund. Men ef
fektivt var det at blive kastet ud i at svøm
me med bælte og bøjle. Jeg tror, vi næ
sten alle sammen i årenes løb kom igen
nem både “Lille”, “Store” og “Udvidet
svømmeprøve”.
Skolen tog sig også lidt af vores fritid:
Skolehaver blev tilbudt os i form af et lil
le stykke jord på vel 1 meter gange 4-5
meter. Det var hr. Vigild, der forestod det.
Vi kunne mærke, at han godt kunne lide
at have ungdom omkring sig, og vi nød
vist samværet mere end havearbejdet.
Der blev dog en kærkommen høst af per
sille, blomster og gulerødder, som vi kun
ne tage med hjem.
I de fleste af vores skoleår gik
vinterhalvåret med traditionel gymnastik
inde i salen. Men i de ældste klasser fik vi
frk. Vang. Hun bragte idræt ind i faget.
Det førte bl.a. til, at vi også prøvede
spring, løb og kast ude på boldbanerne.
Og da vi således var begyndt at træne til
idrætsmærket, skulle vi også ud på en
vandretur på nogle kilometer. Det foregik
på en skøn frostklar vintersøndag. Ingen
af os nåede vist frem til idrætsmærket,
men oplevelserne var dejlige og står der
for klart i erindringen.
Med frk. Vang kunne det også somme
tider lykkes at få et ja til at komme på
skøjtebanen i gymnastiktimen. Det kunne
fint nås at komme over til Stadionsøerne,
som var vores dejlige skøjtebane. Der til
bragte vi også mange eftermiddage og
søndage.
Skøjterne var af den gammeldags slags,
som vi skruede fast på fedtlæderstøvlerne,
og så gik det i kædetagfat, piger og
drenge sammen hen over isen. Ved pølse

vognen kunne der ind imelem blive råd til
en “kradser”, - en bolle med sennep.
Isvintre var der jo under krigen. En en
kelt gang var det så koldt, at vi måtte give
op og gå hjem. - “Pipalukken”, som var
den tids hovedbeklædning for piger, kun
ne ikke holde kulden ude.
Krigens alvor ind på livet
I begyndelsen af 1942 tog tyskerne sko
lens gymnastiksale, hvor de indkvarterede
østeuropæiske flygtninge. Det var kvinder
og børn. De hang ud af de højtsiddende
vinduer og ville gerne i kontakt med os.
Det blev et møde med krigens følger, som
gjorde dybt indtryk på os. Der udbrød
imidlertid plettyfus iblandt dem, og så
blev skolen helt lukket i ca. 3 uger.
Fjordsgade var derefter igen fri til nor
mal skolegang frem til november; så ryk
kede besættelsesmagten igen ind, hvoref
ter skolegangen var forhindret i ca. 4 må
neder frem til midten af februar 1943.
Der blev så fundet andre lokaler til
afgangsklasserne. Vi stod foran mellem
skoleeksamen og blev installeret på
Teknisk Skole på hjørnet af Nørre Allé og
Ny munkegade.
Det gav en række oplevelser af en
anderledes skolegang. Vi var kun få store
elever i den store bygning; der var ingen
skolegård, så vi måtte være inde i klassen
eller på gangene i frikvarteret. Vi hyggede
os med de lidt friere muligheder. Jeg hav
de pludselig fået nem vej til skole, for
min familie var på det tidspunkt flyttet til
en lejlighed på det modsatte hjørne af Ny
Munkegade. Det gav mig mulighed for at
tage harmonika eller mundharpe med i
skole og spille i frikvartererne, hvilket
førte til, at kammeraterne gav sig til at

danse frikvartersdans på gangen.
Det, der ellers var et uvelkomment af
bræk i skolegangen, var således ikke en
forhindring for lidt livsglæde i besættel
sestidens mørke.
Vi fik også den glæde, at komme tilba
ge til Fjordsgade igen og fejre årsafslut
ningerne efter både mellemskole- og real
eksamen på den gamle skole.

Morgensangens betydning
Hver skoledag i alle årene begyndte med
fælles morgensang for hele skolen. Langt
over to tusind morgener stod vi og sang i
løbet af de 10 skoleår.
I de ældste klasser havde vores klasse
sin plads fra stueetagen op ad trappen.
Her kunne vi stå og se ind bag H.C. An
dersen, hvor skolens store orgel stod. Det
var “Jonas” der spillede - og sikkert også
ham, der valgte, hvilke salmer eller sange
vi skulle synge. Når vi skulle til termins
prøve eller skriftlig eksamen, kunne det f.
eks. være Grundtvigs
Han, som har hjulpet hidindtil,
han hjælper nok herefter...”

Budskabet i morgensangen var ofte
glæde over den nye dag, over solen og na
turen, og opfordring til at synge, f. eks.
Kingos:
Vågn op og slå på dine strenge,
syng mig en dejlig morgensang ..
Når jeg blader i den gamle skolesang
bog, kan jeg se, at de morgensange, vi
sang, var i dur. Dem i mol har vi ikke
sunget. Der skulle være lys og glæde over
dagens start, men også opfordring til an
svarlighed, flid og tro, f. eks. som udtrykt
af Grundtvig:
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Morgenstund har guld i mund,
vi til vort arbejd ' ile,
som fuglen glad i skov og vang
udflyver med sin morgensang,
genfødt ved nattehvile

Så siger vi vor skole farvel for denne
gang
og tak, fordi den lærte os at fatte,
at alle må vi kende til pligter og tvang
for friheden ret at kunne skatte.

Gå da frit enhver til sit,
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.

Kærlighed til fædreland
og danske værdier
I besættelsesårene var fædrelandssangene
naturligt i høj kurs i sangtimerne.
“Vi elsker vort land”, “Jeg elsker de
grønne lunde” og “Vort modersmål er dejligt”var ikke kun sangtitler, men verslini
er, der udtrykte de følelser, som båret af
de kendte melodier slog dybe rødder i vo
res unge sind. Denne kærlighed til
fædrelandet og det danske sprog sidder
stadig dybt i os. “De fremmede” var den
gang ikke gæster; de var fjenden, - besæt
telsesmagten. Vores historiske baggrund
kan gøre det meget svært for vores gene
ration at omstille os fra denne positive op
fattelse af fædrelandskærlighed til en for
ståelse af, at den kan slå om i en negativ
nationalisme.
Vi gik i en forholdsvis autoritær skole,
og vi har haft dystre oplevelser med et
meget autoritært og militaristisk styre syd
for os. I et halvt århundrede efter krigen
har vi været med til at udvikle skoler og
samfund til mere demokrati og mere lige
stilling mellem kønnene og til fredelig
sameksistens med andre lande.
Både disse værdier og de værdier, som
den danske salme- og sangskat “indoktri
nerede” os med, vil altid kræve en ind
sats - ikke blot at udvikle, men også at
bevare og friholde fra tilbageslag.

Et budskab om kærlighed til naturen
blev i morgensangen fortolket som kær
lighed til Guds skaberværk, f. eks. med
Brorsons ord:
Op al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!

Arbejdsomhed og hærdning
Når sommerferien stod for døren, kunne
vi lægge al vores stemmekraft i Gunnar
Jørgensens “Vi er børn af sol og som
mer”:
Vi er unge sind, hvis tanker
higer højt mod himle blå,
men vi ved, at kun ved arbejd'
kan vi sikkert målet nå.
Vi skal hamre, vi skal dyrke,
trodse regn og striden blæst,
vi skal bygge Danmarks fremtid,
skabe hverdag om til fest.
Den sidste dag før sommerferien var
der også særlig kraft på stemmerne, når vi
sang feriesangen:
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Livets gang på Hørkj ærgård
Fra 1-11 1947 til 31-10 1948
Af Alfred Albrektsen

Der er to grunde til, at jeg skriver dette.
For det første, at det i skrivende stund
(vinteren 1997) er 50 år siden, at jeg blev
ansat på Hørkjær, eller fik plads, som det
hed dengang. For det andet at gården ikke
eksisterer mere, efter at Hinnerup Kom
mune har købt den til erhvervsområde.
Først lidt orienterende oplysninger.
Mit første besøg på Hørkjær fandt sted i
1935 som seksårig, men min mor havde
været på Hørkjær i fire år lige efter første
verdenskrig. Hun havde to søstre og en
bror, der også kom til at tjene dernede.
Min far og mor var kommet til Søften at
bo i 1930. De havde købt den yderste af
syv statsejendomme udstykket fra Jakobsminde i Søften ved Trigevejen næsten én
kilometer nord for Hørkjær i luftlinje. Så
om sommeren blev jeg sendt ned til Mar
grethe og Niels Prip, der ejede Hørkjær,
og som min mor jo havde tjent ved. Jeg
tror, det var med en kurv kirsebær.
Mellem Anders Olsen og Karl Bom
holdts ejendomme var der en sti i skellet,
hvor man kunne cykle mellem Ølstedvejen og Trigevejen. Posten brugte den, det
er for resten der, hvor den nye Hørkjærvej
nu er lavet. Den sti fulgte jeg ned til 01stedvej, hvor jeg forsatte i skellet mellem
Jørgen Glad og Søren Prip og Mary, de
kommende ejere af Hørkjærgård. Så kom

jeg til Hørkjærs skel, nu var der kun 200
meter til gården over marken. Nede ved
haven mødte jeg deres kalkunkok, han var
stor og ville gå på mig, men så kom Mar
grethe heldigvis og reddede mig, og jeg
kom ind og fik noget saftevand inden
hjemturen.

Så springer vi 12 år frem til 1947. Den
første november rejste jeg fra Gordon Er
iksen på Grundførvej. Hvorfor jeg ikke
havde fået en fast plads, og hvorfor Hør
kjær ikke havde fået en forkarl, ja det står
hen i det uvisse, for jeg har glemt det.
Hvordan kontakten kom i stand, kan jeg
ikke huske, men resultatet blev, at jeg be
gyndte som daglejer på gården.
Hørkjær var nu ejet af Mary Prip, enke
efter Søren Prip. Hun havde en bestyrer,
der også lige var ansat. Han hed Jensen
og kom fra et gods, hvor han havde været
forvalter. Han havde aldrig været på min
dre gårde og var ellers fra Rinkenæs ved
Flensborg Fjord.
Desuden var der en anden karl, som
også havde været der året før. Han hed
Marius. Desuden var der en pige som hed
Nanna, og hun var søster til Marius. De
var fra GI. Hinnerup, deres far var forval
ter Nielsen, Hinnerup Trævarefabrik. Der
var også en fodermester. Han hed Kris-
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tian, men han blev der ikke længe, for han
rejste til december efter uoverensstem
melse med Jensen. Der kom nu en ny fo
dermester kort efter.
Så gik det ellers med efterårsarbejdet.
Vi kørte roer, ikke så mange runkelroer,
det var før sukkerroerne, men en masse
kålroer, og vi havde rigtig mange, otte
tønder land. De blev kun dækket med
jord, ingen halm, så holdt de sig bedre.
Derefter kom pløjningen, jeg kørte med
tre heste for en dobbeltplov, Marius med
to for en enkeltplov. Det var Oliverplove.
Vi havde seks arbejdsheste og to plage på
gården. Morgenarbejdet med at passe
dem, var som følger:
Forkarlen fodrer og strigler sit spand
plus to mere. Andenkarlen strigler sit
spand, muger ud, vander og fejer. Alle
hestene var belgiere. Mit spand bestod af
Leonia og Corralia, der begge var indført
fra Belgien. Corralia var blandt andet mor
til avlshingste. Marius kørte med Lea og
Nora. Arbejdstiden var fra syv morgen og
til halv seks aften i tiden fra november til
februar. Resten af året til seks aften. Det
var på klokkeslet, for bestyreren var jo
forhenværende herregårdsforvalter. Der
gik to måneder inden vi fik opklaret, hvad
han hed til fornavn. Det var en middag,
Nanna kom og sagde, at der var telefon til
Svend Gedde Jensen, - men det var sta
digvæk Jensen.
Jeg var jo som sagt daglejer, men Jen
sen og Mary mente, jeg ligeså godt kunne
flytte ind som forkarl, så det blev jeg fra
første december for en løn af 2400 kr.
frem til november 1948. Jeg følte mig
nok lidt, 18 '/? år og forkarl på en af de
største gårde i Søften.
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Tiden blev holdt
Nu det der med tiden: En aften kører vi
og pløjer, Marius og jeg. Det havde øs
regnet hele eftermiddagen, og vi var gen
nemblødte til skindet, ingenting kunne vi
se, det var helt mørkt. Da så klokken var
fem, sagde jeg til Marius, at vi kørte
hjem. Ikke så snart var vi inde på gårds
pladsen, før Jensen var der i sine lange
støvler. Han gik jo i lange støvler og
spidsbukser. ”Alfred har jeg ikke sagt dig,
vi holder Aften kl. halv seks?” Sådan var
det jo på herregårdene. ”Det sker ikke
mere hr. Jensen”, sagde jeg. Men så var vi
jo også meget påpasselige derefter med at
holde til tiden.
En aften hvor det også er mørkt, og vi
holder og snakker, dukker Jensen op.
”Hvad holder I og laver?” ”Jeg har tabt
en bolt ved fortøjet i ploven”, siger Mari
us, og Jensen river en halv kasse tænd
stikker for at se efter bolten. ”Det er også
ligemeget, for nu er det aften. Den kan vi
finde i morgen”, siger jeg. ”Behøves ik
ke”, siger Marius, ”jeg har den i lom
men”.
Om vinteren kører vi en masse ral til
markveje fra Trige. Da skærvefabrikken
graver i vores mark, må vi hente gratis til
eget brug. Vi henter så meget vi kan nå,
seks læs om dagen, tre til hver. Og så i
skoven. Der hørte ca. 12 tdr. land skov til.
De var beliggende vest for Søften i Hatte
magerskoven. Vi kørte ud ad Mølballevej
for at komme dertil.
Der er for resten en gammel tradition,
jeg lige vil nævne, den var der også, da
min mor tjente der. Op til jul fik gamle ko
ner i Søften et læs kvas eller pindebrænde
leveret gratis af Hørkjærgård,. Så Marius
og jeg kørte kvas til dem. Det var meget

godt, for vi fik kaffe og cigaretter, når vi
kom med læsset. Der boede en oven for
mejeriet, en ved siden af kirken, og så var
der Rasmine og Karoline nede i engen. Vi
skulle jo også køre hjem til os selv, vist
nok ca. 50 rummeter og en masse kvas.

Gården var rig på sten
Vi fældede også en del egetræer til stol
per, vi skulle have plantet en frugtplan
tage på tre tønder land lige nord for går
den. Der skulle hegn om med fire meter
mellem stolperne, så det var mange, som
skulle graves ned. Vi gravede også en
gammel kælder ud under overstuen, som
skulle bruges til frugtlager. Den var fyldt
med gammelt skidt. Når vi kom under
plovfuredybde, måtte vi bruge en jern
stang for at brække sten op. Der har altid
været mange sten på Hørkjær. Mange
stendiger i skel til nabogårde har der væ
ret. Nu er der kun dem ved gården og om
kring haven tilbage. Man kan roligt sige,
at ejerne af Hørkjærgård var stenrige.
Kvadrene til Viborg Domkirke er også
hentet her, ja selv brønden var af kampe
sten. Det hed sig, at var man karl på Hør
kjær, skulle man kravle ned i brønden og
op igen. Det var let at komme ned, men
værre at komme op, for den var videre for
neden end foroven. Den var otte meter
dyb, men op kom jeg da, selvom jeg sved
te noget.
Afløbet fra Hørkjær var ind til Søften,
hvor det løb i branddammen. Der var der
en overløbsbrønd, så der altid var samme
vandstand. Branddammen lå under salen
til det nuværende forsamlingshus. Men
for at råde bod på vandmanglen blev Ma
rys far, Niels Kaa fra Tverbakkegård, til
kaldt. Han kunne vise vand med en pile-

kvist. Han fortalte mig, at i hans unge da
ge kunne han holde ved kvisten, så han
stod med barken i hånden, når den dreje
de mod jorden. Den skulle være frisk af
skåren. Nede ved Hørkjær skulle der være
vand, sagde han. Så kom brøndborerne.
De gravede og satte 12 brøndringe ned ingen vand! Så besluttede de at bore til
aften, og da de trak boret op, boblede det
lidt dernede. Om morgenen dagen efter
gik jeg ned og så efter. Da var der kun en
brøndring, som der ikke var vand i. Det
var sat op i løbet af natten, så der har væ
ret tryk på.
Sådan så gården ud
Lidt om selve gården som Søren Prip
havde overtaget efter sin far sidst i 30’er
ne. Han var en fremskridtsmand og havde
allerede traktor før anden verdenskrig og
havde begyndt ombygning af den gamle
bindingsværksgård. Ny kostald mod vest
og hestestald mod øst hvor der også var
folkeværelser. Værksted og opgang til
kornmagasin i nordenden, så det ville
komme til at ligge rigtigt, når ombyg
ningen var færdig. Det var nu ikke så
smart for mig. Som forkarl bar jeg kornet
op om vinteren, når vi havde tærsket. Fo
dermesterens arbejde var at grutte, så jeg
kom altså til at bære det tilbage over
gårdspladsen til laden, hvor kværnen stod
om sommeren.
Sengene, som vi sov i, var de samme,
som da min mor var der, men der var
kommet tangmadrasser i stedet for halm i
dem. De var lavet af ru brædder, der var
malet mørkegrønne. Mod syd havde vi
den gamle bindingsværkslade og i nord
stuehuset også bindingsværk. De skulle
vendes modsat, var Sørens plan. Den nåe-
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Sådan så Hørkjærgård ud i 1948.

de han ikke at få gennemført, da han døde
i 40’erne. Så var der et maskinhus vest for
kostalden ved nordenden af møddingen
og svinestald nede ved kæret sydvest for
stald og lade. Der var en stor staklade
bygget vinkelret på den gamle lade.
Hestestalden var med otte bindepladser
og tre bokse med fodergang foran båsene,
som havde ferniseret træværk og rødmalet jernværk. Cementgulv over det hele, vi
strøede i savsmuld, som vi hentede på
savværket i Hinnerup. Det kostede ikke
noget, når vi selv skovlede op i vognene,
og så fyldte vi sække og stablede ovenpå.
Vi kørte så derned med to spand og hjalp
hinanden med at læsse.
Om vinteren var jeg ellers ved at kom
me galt afsted. Vi havde rigeligt med roer,
men småt med halm. Tage Bertelsen, vo

64

res nabo mod nord ved Ølstedvejen, hav
de det modsat, så vi byttede. Jeg var så
oppe at hente halm. Da jeg svinger ind på
vores markvej, falder der et bundt ned på
hestene. De bliver bange og sætter i trav.
Da markvejen er godt ujævn, begynder
halmen at falde af, og jeg kommer ned
mellem hestene. Heldigvis lander jeg på
vognstangen og får hestene i skridt og ro,
men der er kun lidt halm tilbage på vog
nen. Jensen kom imod mig. Tages kone
havde ringet og fortalt, at jeg var kørt
løbsk. ”Så læsser vi igen”, befalede Jen
sen. ”Ikke med de her heste for”, sagde
jeg.
Når vi kom ind i folkestuen og skulle
spise, sad vi i bestemt orden. For borden
den sad bestyreren, det var jo altså gård
mandens plads. Til venstre for ham på

slagbænken ud mod pigen sad forkarlen,
dernæst andenkarlen, så jeg fik jo flere
pladser, først daglejer, så forkarl og ende
lig fodermester. Det blev jeg nemlig fra 1.
april.

Lønnen steg som fodermester
Vores anden fodermester blev også uenig
med bestyreren, så Jensen spurgte, om jeg
ville være fodermester. Det sagde jeg ja
til mod at få 100 kroner mere i løn plus to
kroner om ugen, hvis mælken kom i før
ste klasse. Jeg havde kun fri hver fjerde
søndag, skæve helligdage talte ikke med.
Vi havde 28 malkekøer i en næsten ny
stald med bl. a. hængebane til udfodring
af roer, betonloft, store vinduer, så der var
lyst i stalden. En pudsighed: Mary siger
til mig: ”Alfred, når der er en ko, som
kælver, så sig lige til, jeg vil gerne have
råmælk ind, så vi kan få pandekager.”
Disse pandekager smagte såmænd ud
mærket, men da det var forår og mange
kælvninger, så glemte jeg det altså nogle
gange.
Vi leverede mælk til Århus og havde
derfor dyrlægekontrol. Jeg mindes dagen
efter grundlovsdag, hvor jeg havde været
til en gevaldig fest på Skovpavillionen i
Hinnerup. Jeg var ikke kommet i seng, så
jeg sprang klorafvaskningen over. Klok
ken var godt fem. ”God morgen mester”
lød det. Kontroldyrlægen var der. Han
kom ca. en gang om måneden. ”Tag lige
maskinerne af, så vi kan se på dem”. Ef
ter prøvemalkning så han på malkerum og
spande, og om der var vatfilter i sien, så
skriver han sin seddel: ”Alt i orden” og
klappede mig på skulderen. ”Husk så lige
klorspanden, ikke mester, selv efter
grundlovsfest.”

En anden gang skulle vi levere grise.
Når de skulle læsses, foregik det ved, at
to mand tog fat i hver deres øre og under
maven på grisen og op i bilen med den.
En af grisene sprang ned igen to gange.
Så blev chaufføren godt nok gal og snup
pede den selv og smed den ind i bilen.
Det var den senere så kendte Frode Laur
sen Vitten, der var ansat ved Enevoldsen i
Søften.

Bestyreren skabte problemer
Vi kommer nu hen på sommeren. Nu be
gynderjeg også at få problemer med be
styreren. Efter sommerferien på seks da
ge, kommer jeg tilbage. Der ligger 45 tril
lebøre møg, som ikke er bænket op. Jen
sen havde været fodermester i min ferie.
”Nå, men så begynder vi altså på en ny
bænk, jeg smider i hvert fald ikke det op”.
Dagen efter om eftermiddagen, kommer
han ind i stalden og spørger, hvorfor jeg
ikke havde bænket op. ”Det er ikke mit
arbejde”, siger jeg, ”jeg har haft ferie”.
Sådan en møgbeskidt fodermester skulle
ikke være næsvis. Så sagde jeg, at kunne
sådan en afdanket forvalter så se at kom
me ud af stalden, når jeg malkede.
Vi havde flere sammenstød, men som
jeg sagde til ham. ”Kan du holde det ud
til november, kan jeg også” For jeg løb
ikke fra mine penge, som de to foregåen
de fodermestre. Jeg fik nu en anbefaling
af ham senere. Mærkeligt: Medens jeg var
karl, var der ingen problemer, men jeg be
gynder at forstå mine to forgængere. Vi
fik godtnok en ny forkarl. Han blev vist
nok et par måneder, så rejste han. Resten
af tiden til november var en gennem
gangslejr. Der var nok 10 forskellige fra
anvisningen i Århus, nogen blev otte dage
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enkelte i to uger. Der var en, som kom gå
ende i sandaler, en skjorte og bukser - og
så ud at radrense dagen efter.
Nede ved enden af svinestalden var der
et gammelt hønsehus, hvor der stod en
trykkoger til kartofler, som vi kogte til
svinene. Der kom stadigvæk høns og lag
de æg dernede. Når jeg havde taget tryk
ket af, lagde jeg et par æg op oven i karto
flerne. De blev hårdkogte, og dem spiste
Marius og jeg. Men en dag Marius sad i
sengen og skulle have sit, var det altså ik
ke kogt, så det blev et værre svineri i
sengen.
Der var også en anden episode. Mary
havde en hund, som hun var meget glad
for. Den var langhåret og hvid og blev
glad til mig. Den fulgte med mig ud i
marken efter køerne og ud at se til kvier
ne. De gik halvanden kilometer øst for
gården. En dag, vi var ude og se til dem,
jagede hunden nogen ud. Jeg fik dem ind,
men måtte binde tråden sammen, selvom
der var strøm på. For at give hunden en
lærestreg, smed jeg den ud i et vandhul.
Bagefter gik den over og trimlede sig i
noget tør jord og løb hjem, ind til Mary,
som var ved at skure det hvidskurede gulv
i overstuen og rystede sig godt. Da jeg
kom hjem, var Mary der. Jeg var altså ik
ke populær, kan jeg godt sige.
Trige Skærvefabrik gravede sten i det
yderste af marken. Der var en kæmpehøj,
som lå i vejen. Den fik man lov at fjerne
mod at lægge arbejdskraft til at få den ud
gravet. Der kom en mand fra fabrikken til
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det grove arbejde og to mand fra Århus
Museum til at bestemme, hvor der skulle
graves, sigte jord og samle og sortere pot
teskår. Jeg var såmænd deroppe også,
selvom det gik ud over middagssøvnen.
Der var to begravet i selve gravkammeret,
mente de ud fra potteskårene. I gangen
derind, var der i siden indsat en urne med
et barnelig, mente man. Lederen af muse
et var derude og besigtige udgravningen,
sammen med daværende borgmester i År
hus, Unmack Larsen. De var inde at få
kaffe ved Mary. Efter kaffen kom borg
mesteren ind i stalden til mig. Han var
meget interesseret i, hvordan fodring og
malkning foregik.
Nu er vi fremme ved 30. oktober 1948.
Jeg rejste fra Hørkjærgård for at tage på
højskole.
En efterskrift: I 1955 kom jeg hjem for
at hjælpe min mor, da min far var blevet
syg. Jeg kom af og til igen på Hørkjær,
som daglejer. Men nu ved forpagter Jes
persen, som havde forpagtet gården af
Mary. I 1960 købte min kone og jeg en
gård i Sjelle. En dag først i 70’erne ser
jeg i avisen, at forvalter Nielsen fra Hin
nerup, som havde købt Hørkjærgårds
skov, sælger juletræer, - kom og skov
selv. Min kone, tre drenge og jeg startede
bilen og kørte til Søften. Jeg ville gerne
se skoven og nogle af de træer, jeg havde
været med til at plante for næsten 25 år
siden, og børnene syntes, det var sjovt at
fælde juletræer.

Thorsager var vigtig for kongemagten
År 1000-1200
Af Anna Margrethe Paludan

Når man som jeg og mine søskende har
tilbragt en del af sin barndom på et sted,
der som Thorsager kan sætte fantasi og
tanker i gang hos en, forsvinder interes
sen for stedet nok aldrig. Det bliver ved
med at ligge i ens baghoved, at man gerne
vil prøve at forstå, hvad det er der gør ste
det så interessant.
Der er tre ting, som påkalder sig op
mærksomhed ved Thorsagers historie:
Den imponerende og iøjnefaldende rund
kirke og stednavnet, som virker spænden
de og så det, at Thorsager omtales i Kong
Valdemars Jordebog fra ca. 1230.
Kong Valdemars Jordebog er er en for
tegnelse fra kongens administration, der
opregner kongens besiddelser af kron
gods, eller rettere hvor store afgifter (eller
skatter) der skal samles på kongens ejen
domme rundt om i landet.
Her omtales ”Sthorsaker med sit tillig
gende” som kongens ejendom. Det er
vurderet til at skulle betale en meget stor
sum, 100 mark guld, i afgifter til kongen.
Til sammenligning kan jeg nævne, at Hel
genæs skal betale 20 mark sølv, og Djurs
Sønder Herred med Dråby som centrum i
alt skal betale 44 mark guld. Thorsager er
det eneste sted i hele Lisbjerg Herred,
som omtales i jordebogen. Så det må væ
re rimeligt at antage, at omkring 1230 har

Thorsager været det administrative cen
trum for hele herredet, hvortil herredets
afgifter skulle bringes. Endnu i 1600-tallet var Thorsager sogn et område med
usædvanligt store mængder krongods, 58
tdr. hartkorn, mens de store nabosogne
Hornslet og Mørke havde henholdsvis 18
og 14 tdr. hartkorn.

Thorsager tilhørte kongen
Hvis der har skullet samles så store
mængder afgifter på et sted, må kongen
nødvendigvis have haft en gård eller borg
på stedet.
En svensk middelalderarkæolog og his
toriker fra Lund, Anders Andrén, har i en
artikel i tidsskriftet Scandia om byer og
kongemagt i Danmark før 1231 lavet nog
le analyser af Kong Valdemars Jordebog.
Han siger, at der findes to kategorier af
krongods: Kongelev = kronens ejendom
og Patrimonium = kongens personlige ar
vegods. Iflg. Andrén er det sådan, at der i
det østlige Danmark er tale om mange og
sammenhængende kongelev. Men i det
vestlige Danmark (Jylland og Fyn) er der
tale om hovedgårde tilhørende det arvede
gods, og disse er fordelt således ,at der
stort set har været én pr. syssel eller ”re
gion”.
Patrimoniumgodset (som altså f.eks.
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Thorsager omkring udskiftningen i 1793.

Præstegård

11966 udgav Marinus Sørensen en
lille bog: Thorsager Præstegårds
Historie. På bebyggelseskortet fra
1793 kan man se, at præstegården
ligger lige overfor kirken. Den lig
ger på en bakke. På kortet kan
man endvidere se, at haven har en
bemærkelsesværdig form. Den har
to parallelle sider, som forbindes
afen runding. Mod syd og øst afgrænses haven i dag af vejen Dam
faldet, der ender i en hulvej, som
følger 1793-kortets runding af
præstegårdens have, som skråner.
Gårde/ huse i Thorsager omkring 1793.
Gårde der blev flyttet ud på markerne uden
for landsbyen ved udskiftningen i 1793.
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På vinterbilledet fra ca. 1900 kan man se, at stuehuset til præstegården så at sige er gravet ind i
bakken, som udgør en stor del af haven.

Thorsager) omtales oftest som ”borg”
”gård” eller ” med sine tilliggender”. Det
betyder altså, at Thorsager sammen med
ca. 30 andre steder på Fyn og i Jylland til
hører kongens private besiddelser. Andrén
mener, at disse besiddelser stammer fra
det tidspunkt, hvor krongodset tilfaldt
kongen. Han mener derfor, at det må være
”Jellingslægten”, der på denne måde har
haft behov for at vise deres ret til de for
skellige områder ved at anlægge borge el
ler kongsgårde.
Når det således er oplagt, at der må ha
ve været en kongsgård i Thorsager, bliver
det næste jo: Hvor skal man finde den?
For mig at se, skal den findes på en bakke
af næsten samme højde som kirkens: I
præstegårdens have. Præstegårdens stue
hus ligger unaturligt højt i forhold til går

dens øvrige bygninger og i forhold til
”hovedgaden” Thorsgade.
For mig at se, må denne bakke være
stedet, hvor kongsgården har ligget. Foru
den at bringe de interessante billeder af
bykort og præstegård omtaler Marinus
Sørensen i sin bog, at nogle børn under
leg øst for stuehuset har fundet skeletter
og husrester. Desuden har skoleinspektør
John Petersen under udgravning ved
Damfaldet fundet husrester, der er datere
de til 1100-tallet.
I folkemindesamleren Evald Tang Kris
tensens udgave af Danske sagn (bind III)
siger en af hans meddelere i midten af
1800-tallet, at han har ”skovlet masser af
skeletter” væk fra den østlige side af bak
ken i præstegårdshaven. Samme meddeler
beretter også, at der er fundet rester af et
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skib i ”Pludderen”, i dag Roarsvej, som
ligger ved udløbet af den lillebæk i byens
gadekær.
Sammenlagt er der således nogle for
hold, som tyder på, at man her har haft fat
i noget, som meget vel kan være både
stort og interessant. Navnlig på grundlag
af præstegårdshavens form og banke me
ner jeg, at vi her har med kongsgården fra
1100-tallet eller tidligere at gøre. Om det
er rigtigt, kan kun en arkæologisk udgrav
ning afgøre, men forhåbentlig vil arkæo
loger og historikere overtage arbejdet fra
de gravende børn og andre.
Udgravninger afslørede spor
Som bekendt er Thorsager
rundkirke opført i røde tegl,
og den ligger højt på en bak
ke, hvorfra den kan ses vidt
omkring. Den nuværende
kirke er bygget i sidste halv
del af 1100-tallet. Den blev
restaureret ca. 1880 af kgl.
bygningsinspektør Walther
og igen 1950-52 under le
delse af arkitekt Aksel Skov.
I anledning af kirkens 800
års-jubilæum udgav Jørgen
Rasmussen bogen ”Thorsa
ger rundkirke gennem 800
år” på menighedsrådets for
lag. Bogen formidler sobert
og omhyggeligt de mange
Nationalmuseet kom ikke i 1952,
hvor der blev udgravet ved den
ene søjle i kirken. Som det frem
går kom Billed-Bladet og fik et
billede af sognepræst Otto Pal
udan, der fulgte arbejdet nøje.
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interessante og ofte omdiskuterede for
hold ved kirken, f. eks. dens opståen og
den runde kirkes funktion.
I forbindelse med restaureringen blev
der i 1952 foretaget en gravning ved den
ene søjle i kirken. Til stede var Anton Pe
dersen, der var meget lokalhistorisk inter
esseret, og min far, Otto Paludan, der var
sognepræst og formand for menighedsrå
det. Anton Pedersen skrev om udgrav
ningen (jvfr. Jørgen Rasmussen s. 10):
”Ved restaureringen fandt man under gul
vet først et gulv fra den nuværende kirkes
første tid i 1200’erne.Under dette lå
resterne af et lerstampet gulv, som sand
synligvis stammede fra trækirken, og

under dette gulv lå en stenpikning fra den
fjerne tid, da højen var et gudehov. Men
var et gudehov. Da kristendommen sejre
de her i landet, byggedes den kristne kir
ke her - som så mange andre steder - på
det gamle offersteds plads, så folk kunne
samles til gudstjeneste på det sædvanlige
sted.”
Min far fulgte nøje udgravningerne dag
for dag. Han var dybt skuffet over, at Na
tionalmuseet ikke kunne finde tid til at
komme og undersøge kirken i Thorsager.
Ganske vist var det efterkrigstid med dår
lige trafikforbindelser, men man kan hel
ler ikke helt slippe for den tanke, at der
specielt for en københavner kan være me
get langt til Jylland. Hvis en rapporte
ring overhovedet skulle finde sted, følte
min far, at han skulle gøre det. I en artikel
i Randers Amts historiske årbøger 1952
beskriver han uden fortolkninger, hvad
man fandt ved gravningen: ”Da gulvet
blev gravet ud, fandt man rester af ældre
gulve. Nederst et gulv af stenpikning.
Dernæst et af stampet kalk, og over dette
rester af flere murstensgulve.”
Selv om en del af de arkæologiske spor
nu er forsvundet, kan det ikke udelukkes,
at der stadig kan gøres interessante fund i
og omkring kirken, og man kan vel sige
at museumsverdenen skylder Thorsager
en udgravning.
I den omtalte jubilæumsbog er Jørgen
Rasmussen (s. 13) inde på noget ,som ef
ter min opfattelse er uhyre centralt. Han
skriver nemlig med henvisning til det om
talte sted i Kong Valdemars Jordebog:
”Ejede kongen også Thorsager da kirken
blev opført, var han bygherren på hvis
bud kirken blev rejst. Med kongens nære
tilknytning til Thorsager kan det ikke

udelukkes, at kirken er bygget som hof
kirke for kongefamilien”. Det synspunkt
vil jeg gerne støtte kraftigt, idet jeg me
ner, der er stor sandsynlighed for, at kir
ken er bygget af kongen eller nogle per
soner eller slægter meget tæt på kongen.
Rundkirken er symbol på magt
og ære
I begyndelsen af 1980’erne holdt Ebbe
Nyborg, en af redaktørerne på National
museets videnskabelige værk Danmarks
Kirker, et foredrag om romanske kirketår
ne i Danmark. Han mener, at de romanske
kirketårne er magtsymboler og hersker
tegn. Men denne magtdemonstration la
der sig ikke skille ud og isolere som no
get verdsligt i modsætning til det kirkeli
ge. I vores sammenhæng bliver hans
synspunkter mest interessante derved, at
han bruger Thorsager rundkirke til sin be
visførelse, idet han mener, at rundkirker
ne har samme funktion og oprindelse som
de romanske kirketårne, dvs. at Thorsager
rundkirke kan være bygget af kongen og
har skullet demonstrere kongens magt
samt hans og kirkens ære.
Når rundkirkerne har skullet demon
strere magt og ære, bliver ikke mindst de
res beliggenhed i landskabet betydnings
fuld. I den sammenhæng skal vi huske på,
at den væsentligste samfærdsel på den tid
foregik ad søvejen.
I sammenhæng med Thorsager, er det
især de sjællandske rundkirker, der påkal
der sig interesse. Rundkirken Selsø i
Horns Herred i Roskildefjorden/Issefjorden blev opdaget og arkæologisk under
søgt af Nationalmuseets inspektør C. G.
Schultz i begyndelsen af 1950’erne. Der
er tale om en kvaderstenskirke af ”al
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mindelig” landsbykirkefacon, men inden i
denne form viste der sig at have været en
ældre rundkirke. I 1200-tallet tilhører kir
ken Roskildebispen, der i 1020'erne fik
overdraget kongens gods omkring Roskil
de af Knud den Store, så Selsø kan altså
have tilhørt kongen
Desuden er der det meget interessante
ved Selsø, som vikingeskibseksperten og
marinearkæologen Ole Crumlin-Petersen
har påvist i en artikel om Søvejen til Ro
skilde, 1978, at Selsøhage er det laveste
sted i hovedsejlløbet til Roskilde. Den fla
de grund kunne forhindre søgående skibe
i at nå frem til Roskilde. Hvis man
sammenligner med Thorsagers placering
er der en påfaldende lighed i forhold til
Kolindsund
Kolindsund var jo sejlbart på den tid,
og der er ingen tvivl om, at det har spillet
en væsentlig rolle i vikingetid og tidlig
middelalder. Det var særdeles vigtigt for
adgangen til centrale dele af Jylland. He
rigennem gik den nemmeste vej til Randers-området, hvorfra man kunne komme
til tingbyen Viborg, og det var væsentligt
for forbindelsen mellem Jylland og Sjæl
land. Især området omkring Roskilde og
det nordlige og vestlige Sjælland. Det har
været væsentligt at få demonstreret, hvem
der havde magten her.
Arkæologen Boas fra Grenå Museum
har telefonisk bekræftet overfor mig, at
der er gjort mange fund i området, der be
vidner områdets betydning i vikingetid og
tidlig middelalder. Bl. a. er der fundet et
tabt knivskaft, hvis udsmykning tydeligt
peger på forbindelse med det sydlige og
østlige Europa på det tidspunkt, Danmark
gik over til kristendommen.
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Kirken er måske ældre
Bjernede rundkirke er den af de eksiste
rende rundkirker, som ligner Thorsager
mest både med hensyn til udseende og
datering. De to kirkers lighed sammen
holdt med den ikke længere eksisterende
rundkirke Pedersborg ved Sorø har bety
det, at man ofte har peget på Peder Vogn
sen, biskop i Århus stift 1196-1204, ,som
den, der må stå bag byggeriet af kirken.
Det skyldes i høj grad hans baggrund i
Hvideslægten, som netop stod bag opfø
relsen af Bjernede rundkirke.
Hvis man vil pege på en mulig Århus
biskop, som sammen med kongen kan ha
ve medvirket ved opførelsen af den nuvæ
rende Thorsager kirke, kunne det med li
ge så stor sandsynlighed være tale om Pe
der Vognsens forgænger, biskop Svend
(biskop 1165-91).Vi kender ham bl.a. fra
Øm klosterkrønike og fra Saxo. Iflg. Saxo
var han - som de andre jyder - upålidelig
og både politisk og militært intrigant. I
Kongeslægten havde han forbindelse med
Niels-linjen, og han støttede helgenkå
ringen af Niels (Set. Nicolaus) fra Århus,
der var i slægt med kong Niels. Rundkir
kerne i Slesvig og Roskilde havde forbin
delse til kong Niels eller slægterne om
kring ham.
I 2000 skrev en ung svensk historiker,
Lars Hermanson en doktorafhandling
med titlen ”Släkt, Vänner och Makt - En
studie av 1100-tallets politiska kultur i
Danmark”. Min bror, Helge Paludan, His
torisk Institut ved Århus Universitet, der
har været både igangsætter og kritisk
samtalepartner for mig i forbindelse med
dette foreliggende arbejde, har anmeldt
denne disputats, som han mener måske
kan føre til, at man skal skrive 1100-tal-

Det kan godt være, at Thorsager menighedsråd havde ret i at fejre kirkens 800-års jubilæum i
slutningen af 90’ erne, men for mig at se, er der ligeså vægtige ting, som taler for at kirken er ca.
75-100 år ældre, siger artiklens forfatter. (Foto: Ken Richter).

lets Danmarkshistorie helt om. Med ud
gangspunkt i en rejse på Sjælland nævner
Hermanson de mange pragtkirker, der alle
har været båret af Ærkebiskop Absalon og
slægtninge af ham (dvs.. Hvideslægten).
Hermanson kalder dem for pralekirker.
De signalerede magt, ikke blot bygher
rens, men også hans slægts. Mange histo
rikere har hidtil ment, at man kunne sætte
et skel i Danmarkshistorien med 1157, for
med Valdemarerne skete der et gennem
brud for bestræbelserne på at gøre Dan
mark til en samlet statsdannelse. Herman
son mener imidlertid, at kong Niels, som
jo døde 1134, bør have en mere fremtræ

dende plads i denne proces.
Det danske rige havde endnu ca. 1130
ikke ét, men flere politiske centre. Hermansen kalder dem for elitekollektiver,
der bestod af blodsbeslægtede aristokrater
og andre. Kollektivet ydede den beskyt
telse, stormændene havde brug for i et
samfund, som næsten manglede øvrighed
og øverste myndighed. En konflikt med et
individ kan ikke isoleres, men er en kon
flikt med hele hans kollektiv. Disse for
hold gælder i iflg. Hermanson i hele
1100-tallet. Først omkring 1200 mener
han, man kan tale om et sammenhængen
de Danmark, som udgør én stat.
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Ikke mindst på denne baggrund fore
kommer det mig, at Kolindsundområdet
og Thorsager rundkirke og kongsgård bli
ver væsentlige, og det forekommer mig,
at vi med Hermansons synspunkter har
fået nøglen til at forstå stedets historie.
Antagelig har vi netop her at gøre med et
af de politiske centre, som Hermanson ta
ler om.
Thorsager var et kultsted
Som navnet Thorsager antyder, må det
have været et sted, der på et tidspunkt har
tilhørt guden Thor. Formentlig et kultsted
der måske har været indhegnet og fred
lyst, hvor de religiøse handlinger fandt
sted.
Desværre ved vi ikke så forfærdelig
meget om, hvordan den hedenske kult
forud for overgangen til kristendommen
har været ledet. Meget tyder på, at kultle
delsen har ligget hos de mægtigste i sam
fundet, og måske er den gået i arv i stor
mandsslægterne. Kongen har varetaget
kulten i de mest centrale helligdomme.
Vi kan ganske vist ikke sige noget om,
hvor stort et kultsted, der har været tale
om i Thorsager, men i hvert fald omkring
1230 i følge Kong Valdemars Jordebog
var stedet så betydningsfuldt, at kongen
havde en stor gård ”med tilliggender” her.
Når vi tænker på Kolindsunds betydning i
perioden, kan det jo ikke undre, at der
netop her skulle anlægges kirker i den tid
lige kristne periode.
I det nuværende Danmark findes der
som bekendt fire støre ringborge, Trelleborge, som er daterede til ca. 880-890,
altså til Harald Blåtands regeringstid.
Middelalderarkæologen Else Roesdahl
har fremført den tolkning af borgene, som
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har vundet stor udbredelse, nemlig at bor
gene er opført som administrative og mi
litære centre, der skulle medvirke til kon
gens underlæggelse af riget. Rigssamling
en har givet ikke været let, og den er ikke
sket uden mange sværdslag, hvad den po
litiske historie i de følgende 200 år også
vidner om.
Brugen af Trelleborgene var kortvarig,
men også i den efterfølgende tid var det
væsentligt for kongerne at vise deres til
stedeværelse, demonstrere deres magt, og
indsamle skatter. Behovet har naturligvis
været størst ,der hvor der var den største
magtkoncentration i forvejen, f eks. hvor
der var kultsteder med et tilhørende stor
mandsområde, og hvorfra man har kunnet
beherske væsentlige samfærdselsmulig
heder, som i Thorsager og Selsø ved Ro
skildefjorden.
Desuden synes jeg, at der tegner sig det
mønster, at kongerne har haft tilknytning
til steder inderst i fjorderne, eller så langt
inde som der har været sejlbart. Ved Lim
fjorden Aggersborg, der kunne kontrolle
re forbindelsen mellem Vendsyssel og
Hanherrederne og resten af Jylland samt
Fyrkat ved det nuværende Hobro. Iflg.
Helge Paludan (Århus hist. S. 132-135) lå
kongsgården ved Århus ikke i selve byen,
men i Viby. Ved Horsens havde kongefa
milien stor tilknytning til Tamdrup, hvor
Harald Blåtands dåb er fremstillet på kir
kens gyldne billeder, og ved Vejle ligger
Jelling, kongemagtens hovedsæde. Ved
Odense lå en af ringborgene,Nonnebak
ken.
Når kongemagten sikrede sig disse ste
der, fordi de var væsentlige, er det klart,
at vi må sige, at der mangler en position
mellem Århus og Hobro. For mig at se er

Thorsager inderst i Kolindsund det sted,
hvor vi skal lede efter den, idet Randers
først opstår som købstad ca. 1100.
Afslutning
Som det vil være fremgået, mener jeg, at
Thorsager har været et betydningsfuldt
sted i årene ca. 1000-1200. Efter denne
periode mister stedet en væsentlig del af
sin betydning, dels fordi kongerne heref
ter fremmer anlæggelser af købstæder,
Randers og senere Grenå, der overtager
Thorsagers betydning som religiøst og
administrativt centrum for Kolindsund og
Djursland. Samtidig får man større skibe,
som kræver større vanddybder. I slutning
en af 1300-tallet bliver desuden Kalø slot
bygget som kongens borg i området. Der
for mister Thorsager sin betydning, og det
samme sker i slutningen af 1800-tallet, da
Rønde overhaler Thorsager som den vig
tigste by i sognet.
På mange måder har det at arbejde med
denne artikel været som at lægge pusle
spil, at få nogle meget besværlige brikker
til at passe sammen og blive til et hel
hedsbillede.
Forhåbentlig er det lykkedes, men nog
le af brikkerne vil utvivlsomt blive ved
med at være hypoteser. Det er dog min
klare opfattelse, at en arkæologisk ud
gravning i Thorsager Kirke og i præste
gårdens have vil kunne skaffe beviser for
i hvert fald en del af spørgsmålene. Desu
den forekommer det mig, at en fremtidig
historisk og arkæologisk forskning i over
gangen fra vikingetiden til middelalderen
må inddrage Thorsager.
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Epidemier tog livet af folk
Af Estrid Wilhelms

For 100-200 år siden var der ikke megen
hjælp at hente i tilfælde af sygdom. I
1777 var der kun 34 læger i Danmark,
hvoraf de 21 befandt sig i København, og
en del af dem underviste. Derfor var pati
enter henvist til badskærere, der var dati
dens barberere, og som årelod patienter
ne. Eller de syge søgte hjælp hos kloge
mænd og koner, der blev anset for at kun
ne mere end deres Fadervor og var i stand
til at helbrede. På den anden side blev de
kloge mænd og koner også mistænkt for
at kunne skade med hekseri, så det var
samtidig nødvendigt at holde sig gode
venner med dem.
Hygiejnen var heller ikke så fuldendt.
Der var ikke den fornødne viden om, hvor
vigtig renlighed var, og ingen kendte til,
hvordan smitten fungerede. Boligerne
var ofte mørke og fugtige, og der lå flere i
samme seng eller alkove. Samtidig var
det normalt, at alle sov i samme rum endda også tjenestefolkene. Hvis der var
smitte af en eller anden slags, så greb den
let om sig til resten af husstanden. Uhel
digt var det også, at der blev spist af sam
me fad og med træskeer, som kun blev
tørret af efter brug.
Landsby forsvandt
I årene 1348-51 hærgede byldepesten he
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le Europa og blev kaldt “Den sorte Død”.
Den kom hertil med et skib fra Østen.
Byldepesten bredte sig lynhurtigt, og re
sultatet var, at en tredjedel af Danmarks
befolkning led døden. Hele landsbyer
blev simpelthen lagt øde og forsvandt fra
landkortet. Det gælder for eksempel den
østjyske landsby Bjarup, som lå mellem
Dallerup og Mollerup og Rugtrup ved
Vitten i Hinnerup Kommune. I dag er der
kun Bjarup mose tilbage samt et kors op
pe på bakken, hvor kirken har stået.
Der var flere gange gennem de næste
århundreder epidemier med pest. Dog ik
ke af så stort et omfang, men det har gjort
sit til at holde befolkningstallet nede, selv
om folk dengang fik mange børn.
Hospitaler til spedalske
Så var der spedalskheden, der dog ikke
optrådte som epidemier. Den smittede
kun ved berøring, men inkubationstiden
kunne være op til flere år. Spedalskheden
var så udbredt, at der ved flere byer landet
over blev anlagt hospitaler for spedalske de såkaldte Set. Jørgensgårde. Sygdom
men viste sig ved sår, som bredte sig og
ikke kunne læges, så hele legemsdele
kunne ædes bort. Spedalske kunne leve
flere år, før de døde af lidelsen, som var
uhelbredelig.

I Studstrup nordfor År
hus har der været et sanatorie. Siden 1972 har
Århus Kommune haft hel
dagsskole i bygningerne.
Stedet hedder i dag Kaløvig Skolen og ligger på
Sanatorievej. (Foto: Ken
Richter).

I Århus var der spe
dalskhedshospitalet
Set. Karens Gaard.
Set. Karen var helgen
for de spedalske, og
som alle den slags hos
pitaler, lå den udenfor
bygrænsen, nemlig hvor Grønnegade i dag
er og ikke langt fra Frue Kirke og kloster.
De spedalske blev forsynet med skralder,
de skulle gå med, for at folk kunne tage
sig i agt for at møde dem. Når de syge gik
hen til kirken for at modtage den hellige
nadver, foregik det gennem et hul i muren
ind til kirkerummet, som de ikke havde
adgang til. Disse huller er stadig synlige
ved de kirker, som har ligget i nærheden
af hospitaler for spedalske.
Bønder betalte med korn
Det var bønderne i de omliggende herre
der Ning, Hjelmslev, Sabro, Hasle, Framlev, Gjern og Houlbjerg, som skulle beta
le med korn til opretholdelsen af hospita
let Set. Karens Gaard.
Spedalskhed var udryddet i Danmark i
det 16 århundrede. Alligevel bestemte
kongen, at bønderne skulle blive ved med
at bidrage til hospitalet. Frederik d. 2. ud
færdigede et brev, som skulle læses op på
hvert herreds ting, hvori han bl.a. skrev:
“ Da erfare vi, at en Part af eder skulde

stande tilbage med samme Korn, og at I
eder förtrycker og det icke vil udgive, thi
beder vi eder og hver særdelis strengelig,
at I retter eder efter aarligen at udgive trei
Skiepper Korn til fomæfnte Hospital udi
Aarhuus, efter som eders Forfæder før
eder giort haver. Saafremt I icke der for
vil tiltalis og strafis, at I ere Forstanderen
behielpelig at uddeele Korn.
Gifved paa vort Hof. Schanderborg
dend 30. Dag i December Aar efter Chris
ti Fødsel 1513. Under vor Signet.
Frederik.”
Denne depeche blev gentaget og sendt
ud til disse herreder af hver konge i de
næste to århundreder. Den seneste blev
læst for Vilhelmsborgs Birketing d. 16.
oktober 1713.
Når kongen holdt fast ved, at bønderne
fortsat skulle betale til hospitalet, var det
fordi, der var andre slags patienter. Om
det så kun var patienter ude fra landsbyer
ne, der nu var indlagt på hospitalet, er
langtfra sikkert.
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Det høje hus i bag
grunden var hospital i
Vestergade tilbage i
1850" erne. (Foto ud
lånt af Århus Kommu
nes Biblioteker, Lokal
historisk Samling).

Tuberkulose var en svøbe
Lungetuberkulosen, som dengang blev
kaldt brystsyge eller tæring, var en svøbe
for befolkningen og har været det i århun
dreder. Den optrådte ikke i egentlige epi
demier, men var en folkesygdom, som i
høj grad smittede ved hoste. Ikke alle var
lige omhyggelige med datidens spytbakker, hvilket heller ikke var særlig hygiej
nisk, ligesom de tuberkulosesyge lå i
samme seng som den øvrige familie. På
den måde kunne en hel familie blive ud
ryddet. I Ormslev var der en mand, Søren
Jensen Juul, som døde i 1767. Han blev
overlevet af sin femte hustru. Af de fire
tidligere hustruer var kun én død ved bar
sel, mens de tre øvrige var døde af tuber
kulose.
Selv om der blev bygget sanatorier,
hvor lys og frisk luft var en stor del af ku
ren, kostede tuberkulosen talrige døds
fald. I Østjylland var der sanatorier i Ju
elsminde og Silkeborg, og der lå også et
nord for Århus ude ved kysten. Disse
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bygninger er i dag
taget i brug til andre
formål.
Efter 2. verdens
krig, kom der flere
nye lægemidler
f.eks. penicillin og
streptomycin. Speci
elt streptomycin var
effektiv mod sygdommen, så den var med
til at udrydde tuberkulosen her i landet,
og den obligatoriske vaccination blev af
skaffet i 1970'erne.
I kirkebøgerne kan man ofte se, hvad
patienterne døde af. Tuberkulosen blev
kaldt “brystsyge” eller “tærendes syg
dom” og “blodstyrtning” kunne også have
tuberkulosen som årsag.

Kopper var mest frygtet
Almindelige børnesygdomme er optegnet
i flere kirkebøger som dødsårsag. Der var
mange børn, som døde af mæslinger, kig
hoste og ”sprinkler”, hvilket var plettyfus.
Det var skik, når et par skulle giftes, at
præsten noterede i ægteskabsbogens mar
gin, hvornår de var vaccinerede mod kop
perne, eller de skrev: “Har havt de natur
lige kopper”.
Kopper satte sig som regel spor i form
af ar, og det var ikke rart, hvis det var i
ansigtet.
Kopper var den mest frygtede sygdom.

Den optrådte som epidemier med få års
mellemrum, og smitten blev transporteret
rundt fra den ene landsby til den anden af
de hjemløse, som bønderne på skift havde
pligt til at give husly. Det fremgår af
Ormslev kirkebog i 1773, at “Fattigmand
Tønis Tønisens Barn fra Miesing - Anne
døde her i Byen af Børnekopper”. Under
en sådan koppeepidemi kunne forældre
miste flere af deres børn. I samme by blev
dette år et par småpiger forældreløse, da
begge forældre døde af kopperne. Derfor
blev det arrangeret sådan, at karlen og pi
gen på den pågældende gård blev gift
med hinanden, så de overtog både børne
ne og fæstede gården.

Advarsler mod kolera
Året 1853 var kolera-år. I “Aarhus Stifts
tidende” stod der d. 1-7- 1853 , at kolera
en var brudt ud i København, og derfra
spredte smitten sig ud over landet. Der
blev fulgt op med bulletiner i hvert num
mer af avisen, og her blev det fortalt, at
folk døde efter få timers sygdom.
Avisen fandt det fornuftigt at oplyse
befolkningen om forebyggelsen mod ko
lera. De gode råd var at undgå “indeslut
tet fordærvet luft”, at åbne vinduerne dag
ligt, så alle “skadelige uddunstninger”
blev fjernet. Hvorvidt den udendørs luft
var meget bedre får stå hen i det uvisse,
for her flød rendestenene med alt muligt
fra både mennesker og husdyr. “Man
skulle vogte sig for at veksle mellem var
me og kulde, så man undgik forkølelse”.
Desuden blev et varmt bælte om maven
anbefalet.
Renlighed med badning og rent senge
linned var vigtigt, hvilket selvfølgelig var
et godt råd. Brændevin i mindre doser til

sat krydderi-substanser ansås for gavnli
ge. “Man skulle drikke meget - dog ikke
surt øl eller dårligt vand”. Dette råd var
nok det mest effektive, hvis vandet bare
blev kogt, hvad ingen var opmærksom på
dengang, for kvaliteten af drikkevandet
har ikke været den bedste i de tider. Hvis
først koleraen havde fået fat, skulle pati
enten gå i seng, hvilket syntes at være
overflødigt at minde om, da de færreste
vel kunne holde sig oprejst under syg
domsforløbet. Et sikkert råd var at tage en
teskefuld amerikansk olie hveranden ti
me, - det har jo sikkert fremmet foreta
gendet.
Den 19. Juli 1853 var der i Aarhus
Stiftstidende en advarsel mod at holde
Olsmarked, som altid åbnedes på Set.
Olai-dagen d. 29. Juli. Markedet blev af
lyst, da det første tilfælde af koleraen blev
konstateret i byen den 20. Juli. I avisen d.
23. Juli var der en annonce, som anbefa
lede “Cholera-cigaretter”. De skulle mod
virke en eventuel epidemi i byen, og de
kunne købes i tobaksudsalget i Skolega
de.
Skole blev sygehus
De første to kolerapatienter blev indlagt
på det daværende sygehus i Vestergade.
Resultatet var, at de to kom sig, men de
havde smittet tre andre patienter, som dø
de af kolera. Det blev så klart, at det var
nødvendigt at finde en anden udvej.
I 1840-41 var der oprettet en “viden
skabelig realskole” med fem klassevæ
relser i Dynkarken, hvor Århus Politista
tion i dag ligger. Men tilstrømningen af
elever aftog i løbet af få år, fordi eleverne
ikke fik adgang til nogen stilling. Skolen
blev nedlagt i foråret 1853, da der nu kun
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Århus Købstads Sygehospital var oprindelig en skole og lå på adressen Dynkarken, hvor Århus
Politistation i dag ligger. (Foto udlånt af Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling).

var 23 elever tilbage. Byens vise fædre
vidste nu ikke, hvad de skulle bruge den
ne bygning til, men her kom tilfældet
dem til hjælp. Lokalerne blev indrettet
som epidemisygehus, hvor kolerapatien
terne blev isolerede fra andre.
Epidemien fortsatte til sidst i september
måned. Af en befolkning i Århus på ca.
8.000 var over 300 blevet syge, og deraf
døde 207. Det var primært var de fattigste,
der bukkede under for sådanne sygdom
me. Det var dem, som havde de dårligste
betingelser for at overleve i elendige boli
ger med mange børn og dårligere kost.
Fra 1918-30 hærgede “Den Spanske
Syge” som en følge af første Verdenskrig.
Det var mest børn og unge, som måtte
bukke under for sygdommen, der var en
meget slem influenza, som der ikke var en
effektiv vaccination imod. ”Den Spanske
Syge” hærgede åbenbart længe, for jeg
har et brev, som min mor skrev til sin søs

80

ter d. 3. Januar 1922.1 brevet fortæller
hun, at “den spanske” huserede i naboby
en Ulstrup, så flere familier lå syge af
den, hvilket hun var meget ængstelig ved.
Når man taler om “de gode gamle da
ge”, så må man konstatere, at de ikke var
så gode endda. Først efter anden Verdens
krig kom penicillinen, der siden sammen
med bedre hygiejne og vaccinationer har
sparet mange menneskeliv.
Desværre har det vist sig, at der er
kommet andre smitsomme sygdomme,
som man forsker i. Et oplagt eksempel er
AIDS.
Kilder:
“Kvindfolk” en Danmarkshistorie fra 1600-1980
s. 31-33.
“Århus gennem tiderne” 1. bind, af C.J.T.Thomsen
Marselisborg Tingbog nr. i-7.
Preben Rasmusens optegnelser om byens gader (Er
hvervsarkivet)
Samt “Aarhuus Stiftstidende” fra 1853.

”Sørøveren” fra Saksild
Af Jens Jeppesen

For en del år siden kom et par ind på Sak
sild kirkegård for at finde et bestemt grav
sted. Efter nogen tids søgen henvendte de
sig til graveren med deres ærinde, og da
han hørte hvad de ville, svarede han: ”Nå,

Jens Rasmussen og hustru Mette Sørensdatter
er begravet på Saksild kirkegård, hvor man
stadig kan finde deres gravsted. (Foto: Jens
Jeppesen).

det er sørøverens grav, I vil se”. Derefter
viste han dem hen til et gravsted i østen
den af kirkegården. At der skulle ligge en
sørøver begravet på Saksild kirkegård,
havde man ikke lige ventet, og historien
har da også krav på en nærmere forkla
ring.
Som det fremgår af gravstenen, hed
”sørøveren” i virkeligheden Jens Rasmus
sen. Man ser endvidere, at han levede i
tidsrummet 1786-1862. At nogen i efterti
den har betegnet ham som sørøver må til
skrives de dramatiske begivenheder, han i
sin ungdom kom ud for til søs. Hans livs
forløb, som vi her skal stifte nærmere be
kendtskab med, var nemlig ikke blot be
mærkelsesværdigt, det indeholdt også en
hel del mere dramatik end de flestes. Når
vi i dag ved så meget om ham, som tilfæl
det er, skyldes det, at et barnebarn i be
gyndelsen af 1900-årene heldigvis ned
skrev hans overleverede erindringer, og
hvad man iøvrigt huskede om ham, inden
det gik i glemmebogen.
Jens Rasmussen blev født den 7. april
1786 på en gård i Kysing ved Norsminde
Fjord som den næstyngste i en børneflok
på seks. Allerede da han var omkring syv
år gammel, indtraf den første dramatiske
begivenhed i hans liv, idet familiens gård
i 1793 nedbrændte sammen med seks an-
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dre af de i alt ni gårde, som landsbyen
Kysing bestod af.
Herved mistede familien omtrent alt,
hvad den ejede, da intet var forsikret.
Man fik imidlertid husly hos pastor Ingerslev i Saksild, som overlod dem en lil
le lejlighed i præstegården, hvor de boe
de, mens gården i Kysing blev genopbyg
get.
Udplyndret i Middelhavet
År 1800 blev Jens konfirmeret, og som
andre på hans alder deltog han naturligvis
i gårdens drift, men det var ikke her inter
essen lå. Han ville hellere til søs. Som 16årig kom han derfor i et par år med et
fragtskib på indenrigsfart og blev på den
måde fortrolig med sømandslivet.
I perioden 1804-07 var han forhyret på
en galease, der gik på udenrigsfart til
Norge, England, Spanien og Rusland. På
en sejlads i Middelhavet oplevede Jens, at
skibet blev plyndret af nordafrikanske sø
røvere, som, efter at have taget hvad de
ville, lod dem sejle videre med resten af
lasten.
Fra Middelhavet kom galeasen efter tre
års udenrigsfart ind til Trondheim. Det
var i begyndelsen af oktober 1807, og da
var Danmark i krig med England. En må
ned tidligere havde englænderne som be
kendt bombarderet København og bort
ført den danske flåde. På grund af de usi
kre forhold, der nu herskede til søs, turde
kaptajnen ikke sejle videre, og hele be
sætningen blev afmønstret.
I den forbindelse modtog Jens Rasmus
sen en anbefaling, hvori der stod, at han
har opført sig, som det anstår en retskaf
fen sømand. Dateret Trondheim 15. okto
ber 1807.
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Jens og en del af den øvrige besætning
ville imidlertid hjem, og i det sene efterår
begav de sig derfor til fods over Dovrefjeld med kurs mod Kristiania (Oslo). Det
blev en drøj tur gennem det højtliggende
og delvist snedækkede landskab. Området
var ubeboet, men hist og her var der
”fjeldstuer”, hvor rejsende kunne overnat
te. I luftlinje er der omkring 400 kilome
ter mellem Trondheim og Oslo, svarende
til afstanden mellem Skagen og Kiel, og
den strækning tilbagelagde de på tre uger.
I Kristiania lykkedes det Jens at komme
med et skib til København og derfra hjem
til Kysing, hvortil han nåede i god behold
omkring juletid. Hans tøj og øvrige baga
ge var blevet sendt bagefter med et skib
fra Trondheim, men det forliste på vej til
Danmark.

Jens blev beundret
Efter tre års fravær kom Jens Rasmussen
nu hjem som fuldbefaren og fuldt uddan
net sømand. I løbet af de tre år på galea
sen var han nemlig ved skippers og de to
styrmænds hjælp blevet uddannet både
teoretisk og praktisk til at kunne overtage
en styrmands stilling.
I familien var glæden over hans hjem
komst stor, og blandt kammeraterne var
han beundret; for han havde jo set så me
get og kunne så meget mere end de. Også
fra pigerne fik han beundrende blikke, og
her var én, der fangede hans interesse.
Det var den 16-årige Mette Sørensdatter,
datter af gårdejer Søren Jørgensen i Sak
sild. Hun var den sjette i en søskendeflok
på otte og kendt som en stille men dygtig
og energisk pige. Med hende blev han
forlovet samme vinter.
Tilværelsen lå nu lys og åben for Jens,

Gamle krigsskibe blev i England brugt som flydende fængsler. Her var fangerne stuvet sammen
på de nederste dæk under trange og uhygiejniske forhold. (National Maritime Museum, Lon
don).

og trods de farer der lurede til søs, tog
han hyre igen i det tidlige forår 1808.
Englænderne havde jo erobret den danske
flåde, og fra dansk side svarede man igen
med kaperiet, d.v.s. bevæbning af private
fartøjer, hvis førere med et officielt ud
stedt ”kaperbrev” var bemyndiget til at
angribe og opbringe fjendens handelsski
be.
Kaperiet tiltrak mange eventyrlystne
søfolk, da det var en beskæftigelse med
udsigt til hurtige og store indtægter, og i
årene frem til freden i 1814 blev hundred
vis af skibe opbragt.
Jens Rasmussen deltog aldrig i sådanne
aktioner, men indirekte fik ”kaperkrigen”
alligevel stor indflydelse på hans skæbne,
idet denne krigsførelse fik englænderne til

forbitret at jagte danske skibe. Når de
havde taget et handelsfartøj, solgte de
skib og last, mens besætningen blev sat i
land på den nærmeste kyst og overladt til
at klare sig selv. To gange blev de skibe
taget, som Jens Rasmussen sejlede med i
de år.

Krigsfange i et flydende fængsel
Selvom der således var stor risiko forbun
det med sømandslivet i den periode, fort
satte Jens med at sejle, men i sommeren
1813 gik det for alvor galt. Da blev hans
skib opbragt i Nordsøen af et engelsk orlogsfartøj, der konfiskerede skibet og før
te hele besætningen til England som
krigsfanger. Her gik turen først til Chat
ham 50 kilometer øst for London, hvor de
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Fangerne beholdt deres egne klæder under
fængselsopholdet. Først når de var slidt op,
blev der udleveret en fangedragt, som ses på
tegningen her. Den var gul og forsynet med
bogstaverne TO (Transport Office). Derover
er en bred pil, et tegn der var anbragt på al
offentlig britisk ejendom. (Handels- og Sø
fartsmuseet på Kronborg).

blev anbragt i en kirke med halm på gul
vet. Senere blev de sammen med andre
fanger samlet på blokskibe, d.v.s. udrang
erede krigsskibe, der lå opankret på
Themsen og fungerede som flydende
fængsler. De største af dem rummede til
tider over 1000 fanger stuvet sammen på
de nederste dæk under så trange og uhy
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giejniske forhold, at mange døde af det.
I alt 7000 danskere nåede at tilbringe
kortere eller længere tid i ”prisonen”, som
det kom til at hedde med en fordanskning
af det engelske ord for fængsel. Hoved
parten af disse flydende fængsler lå op
ankret ved den engelske sydkyst, og nogle
af dem var fra den erobrede danske flåde,
hvilket nok har været en ekstra ydmy
gelse for de danske søfolk. Under dæk var
fangerne stuvet så tæt sammen, at ikke al
le kunne ligge ned samtidig. Derfor måtte
de til natten anbringe deres hængekøjer
under hinanden i de knap to meter høje
rum. Lys og luft fik de gennem kanonpor
tene, hvoraf kun hver anden var åben og
tilgitret med jernstænger.
Man kan levende forestille sig, hvor
forfærdelig stanken har været på de tæt
pakkede skibe næsten uden sanitære for
hold. Kun et par timer om dagen kom de
op på dækket for at blive talt og trække
frisk luft, og her stod de så tæt, at de næ
sten ikke kunne røre sig. Under disse for
hold blev fangernes helbred naturligvis
nedbrudt. Tilstanden forværredes af, at de
også sultede, idet de aldrig fik den madra
tion, de ifølge reglementet skulle have.
Lod sig ikke lokke
Ud over sult og sygdom led fangerne også
under den uvished, de befandt sig i. De
var jo uvidende om, hvordan krigen gik,
og hvor længe fangetilværelsen skulle va
re. I denne fortvivlede og uvirksomme til
stand opstod en rå stemning i kampen for
at overleve. Fra de engelske myndighe
ders side blev krigsfangerne tilbudt fri
hed, hvis de ville gå i engelsk krigstjenes
te, men Jens Rasmussen og de fleste an
dre danske søfolk afslog dette tilbud.

Hjemme i Danmark blev der foranstal
tet en landsindsamling for at hjælpe de
danske og norske søfolk i engelsk krigs
fangenskab. Af de bevarede godsregnska
ber fra Moesgård fremgår, at baron Frede
rik Christian Güldencrone var blandt bi
dragyderne. En af Det kongelige Teaters
sangere, Hans Christian Knudsen, bidrog
ved at drage landet rundt med en forestil
ling til støtte for de dansk-norske krigs
fanger. Han fik indsamlet 287.533 rigsda
ler.
Jens Rasmussen var anbragt på et skib
med overvejende franske fanger, og på et
tidspunkt blev han som så mange andre
ramt af alvorlig sygdom. I en hel måned
var han nærmest bevidstløs og anede ik
ke, hvad der foregik omkring ham. Mens
han således lå hjælpeløs hen, stjal nogle
af de andre fanger alt, hvad han havde på
sig af værdi. En tyrker blandt medfanger
ne havde dog forbarmet sig over ham og
skjult en sølvmønt i hans halstørklæde.
Det var alt, hvad han ejede, da han vågne
de op igen.
I januar 1814 kom fredsslutningen
mellem Danmark og England, men først
den 10. maj blev det bekendtgjort på
fangeskibene, at de fængslede nu alle vil
le blive sendt hjem. Som man kan fore
stille sig, udløste den glædelige nyhed
voldsomme jubelscener blandt fangerne,
der nu pludselig kunne se frem til frihe
den, men det varede dog endnu en hel
måned, inden de blev frigivet.
Endelig den 15. juni 1814 blev de sat
fri. Det var en onsdag, og Jens Rasmus
sen glemte aldrig den dag. Han og flere
andre søfolk blev ved hjemkomsten til
Danmark sat i land ved Tønning i Slesvig,
og da var han stadig så afkræftet, at han

Ægteparret Jens Rasmussen og Mette Sørens
datter. - Foto udlånt af Ragna og Søren Lyk
ke-Andersen, Ålstrup

ikke ved egen hjælp formåede at stige op
i den vogn, de fik kørelejlighed med. Det
er uklart, hvordan den videre hjemrejse
foregik, men noget tyder på, at turen er
gået til Flensborg og derfra med skib til
Århus, hvor Jens blev hentet af sin far.
Både landmand og sømand
Hjemme igen kom Jens hurtigt til kræfter,
og allerede den 8. november samme år
blev han gift med sin forlovede Mette Sø
rensdatter. Han var da 28 år gammel og
hun 23. Derefter overtog han fødegården i
Kysing, og forældrene rykkede ind i af
tægtsboligen. Næste sommer kom det
unge ægtepars førstefødte, en søn, til ver
den. I alt fik de otte børn.
Søen trak stadig i Jens, og sammen
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Saksild Hovgård som Jens Rasmussen i 1827 købte sammen med en slægtning. 11829 overtog
han hele gården og flyttede ind med familien. 1852 fik en af sønnerne gården, og Jens Rasmus
sen gik på aftægt. Luftfoto fra ca. 1952. (Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv).

med en svoger købte han en fragtbåd,
hvormed de i fællesskab drev kystfart.
Det gav jo også en indtægt ved siden af
landbruget. Gennem regnskabsbøgerne
får man et vist indblik i denne aktivitet.
F.eks. noterede han under datoen 22/4-15:
For hr. H.B (sandsynligvis købmand Hans
Bech i Århus, hans gamle reder) indladet
i Århus d. 22. april 1815: 233 stk. kohu
der + 67 ditto og 124 stk. hestehuder.
Denne last skulle sikkert til København
eller Flensborg.
Selvom Jens Rasmussen ikke kunne
slippe søfarten, fik han dog også gården
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passet. Mellem ham og faderen var der et
usædvanlig godt forhold, og om vinteren,
når der ikke var så meget at lave på går
den, købte de to træ på roden i skovene
rundt omkring med henblik på videresalg.
Af regnskaberne fremgår, at de til dette
arbejde også holdt arbejdsmænd.
Sammen med en slægtning købte Jens
Rasmussen i 1827 Saksild Hovgård, der
stadig eksisterer og ligger umiddelbart
syd for kirken. I 1829 overtog han også
den anden halvpart af Hovgård, hvorefter
ejendommen i Kysing blev solgt, og fami
lien flyttede til gården i Saksild.

Sildene blev pløjet ned
Havet kunne han stadig ikke helt opgive,
skønt den nyerhvervede gård var større og
krævede mere arbejde end den i Kysing.
Ligesom de andre gårdejere, der havde
forstrandsret, fiskede han, hovedsageligt
ål og sild. Var der for mange sild, flere
end der kunne bruges i husholdningen,
blev de brugt som gødning på marken.
Det foregik på den måde, at når han pløj
ede, gik et eller to af børnene bagefter
med sild i et gammelt forklæde og strøede
dem ud i plovfuren, så de kunne blive
pløjet ned.
Udover fiskeriet påtog han sig losning,
når skibe anløb Saksild Strand med varer
til godserne Rathlousdal og Rodstenseje.
Det kunne være mursten, tagsten, bræd
der eller stykgods.
Ved landbruget var Jens Rasmussen li
ge så energisk og initiativrig, som han
havde været til søs. Han kastede sig ud i
at opdyrke områder, der var opgivet af an
dre og tilplantede sandede strækninger
ude ved kysten. Jens var kendt for et ro
ligt og behageligt gemyt, og børnene var
altid glade for at arbejde sammen med
ham. Hans kone derimod var efter den
tids skik mere streng og alvorlig.
Fra naturens side havde Jens et lyst
sind, men den hårde tid i engelsk fangen
skab havde sat sine spor. I mange år var
han således i perioder ramt af tungsindig
hed, noget der aftog med alderen. Når han
uvirksom hang grublende over halvdøren
i laden, så vidste børnene, at det tunge
sind var over ham, og i disse perioder var
hele familien meget hensynsfuld over for
ham.
Som allerede nævnt havde Jens et me
get nært forhold til sin far, der var flyttet

med til Saksild og her døde 76 år gammel
i 1833. Mellem børnene og bedstefaderen
herskede derimod et noget anspændt for
hold, da den gamle altid forlangte ro og
orden, selv af de mindre børn. Det kunne
jo være svært at efterleve, og de valgte
derfor at holde sig i passende afstand af
ham, hvilket en overleveret episode illus
trerer ganske godt: En af drengene be
fandt sig en dag ude i stalden, da han
pludselig hørte bedstefaderen nærme sig.
Knægten fandt det klogest at komme af
vejen og ville klatre op på staldloftet, men
faldt desværre ned igen og havnede
mellem kreaturerne, hvor en forskrækket
ko kom til at træde et øre halvvejs af ham.
Øret voksede fast igen, men hændelsen
efterlod ham et synligt ar for resten af li
vet.

Fandt vej i tåge
Jens Rasmussen var særdeles fingernem,
og redskaberne i hans huggehus var altid i
orden. Han byggede selv sin båd, tjærede
og malede den og syede dens sejl. Han
bandt også selv sine fiskegarn. I jollen
sejlede han en gang med et par af børnene
fra Saksild til Mols for at besøge sin sø
ster, som var gift med en møller derovre.
På vejen hjem blev de overrasket af tåge,
og børnene blev nervøse, da de pludselig
ikke kunne se andet end hav og tæt tåge;
men faderen beroligede dem med ordene:
”Det skal I såmænd ikke være bange for,
lille børn, for her skal jeg nok finde vej,
men når vi kommer til land, kan / finde
vej, for der er jeg ikke nær så sikker”.
Som hjælp til at holde kursen medbragte
han et kompas, han selv havde konstrue
ret.
I 1852 afstod Jens Rasmussen gården
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Modelskib bygget af Jens Rasmussen til et
barnebarn. Skænket til Odder Museum af
Ragna og Søren Lykke-Andersen, Ålstrup.
(Foto: Jens Jeppesen).

til en søn og svigerdatter, hvorefter han
og konen gik på aftægt. De var da hen
holdsvis 66 og 61 år gamle.
På sine ældre dage byggede Jens Ras
mussen helt alene to store lossepramme
til sin søn Niels, som i Saksild havde op
bygget en købmandsforretning, der efter
hånden var blevet så stor, at der jævnligt
anløb skibe for at losse eller laste varer.
Da han var over 70 år gammel byggede
han fine modelskibe til børnebørnene. Det
var kopier af de skibe, han i sin ungdom
havde sejlet med. I de sidste år tilbragte
Jens Rasmussen det meste af tiden med
stille sysler i huggehuset, hvor han levede
i minderne fra et langt og begivenhedsrigt
liv. Hans hustru Mette Sørensdatter døde i
1861. Selv døde han den 21. februar
1862.

Spor op til nutiden
Initiativ og fremsynethed havde kendeteg
net Jens Rasmussen, og det er træk man
genfinder hos hans efterkommere. Som
omtalt opbyggede hans søn, Niels Jensen,
en betydelig købmandsforretning i Sak
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sild. I 1884 flyttede han virksomheden til
Malling, og her blev det til en blomstren
de købmandsgård, der fortsatte op i nyere
tid under navnet J. Torstensen. Forret
ningen eksisterer stadig, i dag som bygge
markedet RÅD & DÅD ved omfartsvejen
uden for Malling. Denne energiske forret
ningsmand var desuden med til at starte
jernbanedriften i byen, ligesom han
grundlagde Malling Dampmølle og Mal
ling Savværk. Desuden tog han initiativ
til oprettelsen af Malling Landbrugsskole.
Alt i alt kom Niels Jensen til at betyde
utrolig meget for byens udvikling. Ikke
uden grund er han blevet kaldt Mallings
”Matador”, men det er en helt anden his
torie.

Frihedsfesterne
Jens Rasmussen glemte aldrig datoen den
15. juni, dagen for hans frigivelse fra eng-

Niels Jensen (1835-1898) havde stor indfly
delse på Mallings udvikling til en moderne
stationsby sidst i 1800-årene. Han var den
yngste af Jens Rasmussens børn. ( Beder-Malling Egnsarkiv).

Den 15. juni 1914 samledes Jens Rasmussens efterkommere på Saksild Badehotel for at fejre
hans frigivelse fra engelsk krigsfangenskab 100 år tidligere. Festdeltagerne ses her foran hotel
let, der i dag er plejehjem. (Foto udlånt af Ragna og Søren Lykke-Andersen, Ålstrup).

elsk krigsfangenskab. Han gjorde det til
en skik hvert år på den dag at samle fami
lien til fest, og denne tradition blev så
stærk, at den fortsatte længe efter hans
død. I 1914, på 100-årsdagen for hans fri
givelse, blev der arrangeret en storslået
fest på Saksild Badehotel.
Efterhånden som familien var vokset,
var den også blevet spredt, de gamle fal
det fra og nye medlemmer optaget. Man
indså derfor, at traditionen ikke kunne
fortsætte, og dette skulle være afslut
ningsfesten.
De, der ønskede det, kunne herefter
samles i mindre grupper. Alle, der stam
mede fra Jens Rasmussen, blev inviteret
med ægtefæller, og det blev til over hun
drede voksne og børn lige fra Thy og
Mors til København og Esbjerg. Der var
trykt ni sange til festen, hvoraf de syv var
forfattet i dagens anledning, og ved fest
bordet blev der holdt taler for de gamle
og for minderne.

Et orkester var engageret, og en foto
graf kom og tog gruppebilleder. Man
spiste både middags- og aftensmad, og
for de unge var der dans. Sidst på aftenen
blev der afbrændt fyrværkeri på stranden.
Som nævnt indledningsvis blev Jens
Rasmussens erindringer nedskrevet af et
barnebarn i begyndelsen af 1900-årene.
Et eksemplar af beretningen har forfatte
ren til denne artikel fundet frem til hos
ægteparret Ragna og Søren Lykke-Ander
sen på slægtsgården Fuglekærgård i Al
strup. At man finder den bevaret netop her
er ingen tilfældighed. Ragna er nemlig
tipoldebarn af Jens Rasmussen.
Når man besøger ægteparret på Fugle
kærgård, bliver man hurtigt klar over, at
man er i selskab med folk, der nærer stor
interesse for historie og har en hukom
melse, der rækker betydeligt længere til
bage end deres egen levetid. Ikke blot fa
miliens men også egnens historie har de
res interesse, hvilket tydeligt fremgår af
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Ægteparret Ragna og Søren Lykke-Andersen, Fuglekcergård i Ålstrup. Ragna er tipoldebarn af
Jens Rasmussen. (Foto: Jens Jeppesen).

gamle fotografier og dokumenter i deres
besiddelse. I 1980’erne var landsbyen Ål
strup genstand for en etnologisk undersø
gelse, og resultaterne heraf blev i 1991
udgivet i bogform af Odder Museum. En
betydelig del af de historiske fotos, der
pryder dette værk, er udlånt af Ragna og
Søren Lykke-Andersen. Under besøget
hos ægteparret kom flere spændende do
kumenter frem af gemmerne. Således en
stor brevsamling, der i detaljer skildrer li
vets gang på Fuglekærgård over en 10-års
periode for 100 år siden. Søren er i gang
med at afskrive disse breve; et ganske
omfattende arbejde der udføres ved com
puteren i et hjørne af dagligstuen.
Den store fest i 1914 var godt nok ment
som afslutningen på den gamle familie
tradition, men sådan skulle det ikke gå.
”Frihedsfesterne” fortsatte helt frem til
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1942, hvor familien for sidste gang sam
ledes på Saksild Badehotel den 15. juni
for at fejre Jens Rasmussens frigivelse fra
engelsk krigsfangenskab 128 år tidligere.
Blandt festdeltagerne var det dengang ny
gifte par Ragna og Søren Lykke-Ander
sen fra Ålstrup.

Anvendte kilder:
Nina Fabricius: Vi byggede selv vores samfund.
Odder Museum 1991.
Fogtdals Illustreret Tidende. Guldalderen, 2001:1-8.
James Francis Hogan: Kongen af Island eller Beret
ning om Jørgen Jürgensen.
Forlaget Vinten 1973.
Boris Koil: Kaperkaptajn Jens Lind - manden bag
myten. Forlaget Skippershoved 2000.
Jens Skriver: Moesgård. Historien om en herregård.
Forlaget Moesgård 2001.
Materiale udlånt af Ragna og Søren Lykke-Ander
sen, Ålstrup.

Den første danske flyvetur
over Atlanterhavet
Af Jens Kongsted Lampe

Den 25. juni 2001 var det 70 år siden den
første dansker, den 30-årige Holger Højriis (1901-1942) fløj over Atlanten som pi
lot fra Grace Harbor i New Foundland til
Krefeld i Tyskland og derfra videre til
København i Bellanca-monoplantet ”Li
berty”.
Holger Højriis var født den 13. juni

1901 på Højriisgården i Brabrand (nu
indlemmet i Århus) som søn af gårdejer
Søren Højriis og hustru Pauline. Efter at
have gennemgået Brabrand Realskole tog
han et ophold på Lyngby Landboskole,
før han i 1923 blev underforvalter på her
regården Tjele ved Viborg. Det var hans
store drøm selv at blive ejer af en større
gård, helst et gods, så derfor havde han
besluttet at rejse til Amerika for at tjene
gode dollars til dette formål. I november
1923 tog han med passagerskibet ”Frede
rik den 8” til New York.
Hårdt arbejde for det første fly
Her afløstes drømmen om herregården
efterhånden af en ny drøm om at blive pi
lot og eje en flyvemaskine. Højriis tog ar
bejde som snedker, tal lerken vasker, vin
duespudser, beslagsmed og maler. Han
brugte kun få penge på sig selv og spare
de vedholdende for et købe et fly, for han
havde hørt, at det gav en god fortjeneste
at flyve.
Efter to års hårdt arbejde købte han sit
første fly for 1350 dollars. Han fik godt
30 år gammel fløj Holger Højriis som den før
ste dansker over Atlanterhavet. (Foto udlånt
af Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhisto
risk Samling).

91

Holger Højriis blev født på Højriisgården i Brabrand den 13. juni 1901. Gården ligger øverst i
billedet til højre. (Foto: Rigmor Olsen).

tre timers instruktion i flyvning og be
gyndte straks at flyve med ferierende pas
sagerer i Florida om vinteren og i New
York om sommeren. Foråret 1930 købte
Højriis et nyt og bedre fly for 8000 dol
lars.
En dag traf han tilfældigt en tysk-ame
rikansk fotograf, Hilling, og Holger Høj
riis betroede ham, at han agtede at flyve i
ét stræk til Danmark, hvis han kunne
finde nogen, der ville finansiere ham. Ef
ter nogen betænkning erklærede Hilling,
at han nok ville finansiere turen, hvis han
måtte flyve med som passiv passager. Det
førte til, at Holger Højriis kunne bestille
sit tredje fly med en bankgaranti, og det
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blev Bellanca-fabrikken, der skulle frem
stille et specielt bygget fly med en ben
zintank, der var stor nok til den planlagte
tur over Atlanten.
Det tog 20 mand otte uger at bygge det
nye fly, som fik navnet ”Liberty” efter
Hillings forslag. Det kostede 35.000 dol
lars, men var også udstyret med de nyeste
opfindelser på området. Så begyndte træ
ningsflyvningerne med Hilling som foto
graferende passager og derefter en lang
række blindflyvninger. Højriis anvendte
over 60 timer til blindflyvning, hvorunder
piloten ikke har jordsigt, men alene styrer
og kontrollerer fartøjet ved hjælp af in
strumenter som f. eks. højdemåler, fart

måler, kompas, ur og tachometer til angi
velse af motorens omdrejningstal.
En flyvetur på 33 timer
Den 23. juni fik han af meteorologerne at
vide, at vejret over Atlanterhavet var ro
ligt og godt, og at der var udsigt til, at
dette ville holde i de følgende døgn. Sam
me dag satte Højriis og Hilling kursen
mod Grace Harbor på New Foundland,
hvor han fandt en jævn mark uden sten
som en rimelig startbane. Benzinen 2500 liter - blev fyldt på, og efter to ti
mers afslappende søvn gik de to ombord i
den rød- og hvidmalede ”Liberty”, og
Højriis startede med kurs mod Danmark.
De første timer var vejret udmærket,
men så kom den ene piskende regnbyge

efter den anden, skyer og tåge dækkede
havet. I 17 timer kunne de ikke se Atlan
ten under sig, men så blev der endelig op
klaring og måneskin. Efter 24 timers flyv
ning uden søvn og et minimum af føde
dykkede Højriis under skydækket for at
finde land. Snart så han en lav kystlinje
og gættede på, at det måtte være Spanien,
hvilket han snart blev overbevist om, så
han skiftede kurs nordover og efter at ha
ve været i luften i 33 timer og et kvarter
landede de i Krefeld (tysk havneby ved
Rhinens nedre løb), som Hilling kendte.

Højriis fik ridderkorset
De var nu kommet over Atlanten i ét
stræk. Solen var gået ned, og Højriis var
for overanstrengt til at kunne flyve i mør-

Den tysk-amerikanske fotograf Hilling (tv) finansierede Holger Højriis'flyvetur Til gengæld fik
Hilling lov til at flyve med. (Foto udlånt af Århus Kommunes Biblioteker Lokalhistorisk Sam
ling).
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Holger Højriis er begravet på Brabrand Kir
kegård. (Foto: Rigmor Olsen).

Næste dag var det smukt solskin, og da
”Liberty” var over Køge bugt, ventede tre
marinefly på dem, så de i formation kun
ne lande i Kastrup, hvor Holgers mor og
mange andre stod og ventede på dem. Der
blev viftet med Dannebrogsflag, råbt hur
ra, og et musikkorps spillede ”Der er et
yndigt land”, da Højriis og Hilling trådte
ud af ”Liberty”.
Der blev holdt flere taler, og Holger
Højriis fik tildelt ridderkorset af kong
Christian X. De besøgte siden flere dan
ske byer, bl.a. Odense og Sønderborg,
men hjerteligst blev de modtaget i Bra
brand, hvor de blev kørt gennem flag- og
blomstersmykkede gader. Efter sin
tilbagekomst til USA virkede Højriis som
postflyver på ruten Philadelphia-Pitts
burgh. Men allerede den 10. august 1942
afgik han ved døden kun 41 år gammel..

Kilder:

ke. Desuden skulle han have tanket op.
Han ville være vågen, når de landede i
København, hvortil han havde telefoneret.
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Holger Højriiss levnedsskildring til Ordenskapitlet,
da han blev Ridder af Dannebrog i 1931.
”Jydske Tidende ”for 26. juni 1931.

Et nøjsomt liv på Trøjborg
under krigen
Af Robert Poulsen

Jeg var næsten tre år, det var den 9 april
1940 og tidligt om morgenen. Vi boede i
Herluf Trollesgade nr. 44 på anden sal til
venstre.
Min far arbejdede dengang som an
lægsgartner og var denne dag også taget
tidligt på arbejde. Han arbejdede for År
hus kommune og skulle hjælpe med at
passe de grønne områder og parkerne i
Århus.
Min mor arbejdede hjemme og var en
meget dygtig syerske. Det meste af det,
hun syede, var tøj til folk i nabolaget, og
da hun var den eneste syerske i nærheden,
havde hun selvfølgelig altid nok at lave.
Især under besættelsen og tiden lige efter.
Under krigen var alle folk sparsommeli
ge, og tøj var blevet til en mangelvare, så
det meste af det hun syede var at vende
flipper og manchetter på folks skjorter.
Når en flip eller en manchet var slidt i
stykker - rundt i kanten - kunne den
sprættes af og vendes, og så var skjorten
næsten som en ny igen. Ligeledes blev et
jakkesæt også vendt flere gange. Når det
ikke kunne vendes mere, blev det som re
gel syet om til et par bukser til et af bør
nene.
Min mor syede fra tidligt om morgenen
- når far var kørt på arbejde - til sent om
aftenen, og det foregik altid inde i stuen.

Symaskinen stod på et bord, hvor selve
maskinen kunne sænkes ned i, når den ik
ke blev brugt. Der var et stort drivhjul
under symaskinen, der med en rund læ
derrem havde forbindelse op til selve sy
maskinen. På drivhjulet sad der en stang,
som gik ned til en vippeplade, der sad tæt
ved gulvet. Når min mor begyndte at vip
pe med pladen, kørte symaskinen. Syma
skinen stod inde i stuen med den ene gavl
op imod vindueskarmen, hvor mor samti
dig havde sat en stol ved vinduet, hvor

Herluf Trollesgade 44. Til venstre i portens
indgang var der en dør ind til en fiskeforret
ning, hvor udstillingsvinduet vendte ud til ga
den. Til højre for porten var der en slagterfor
retning.
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Tordenskjoldsgade set oppe
fra Herluf Trolle sgade. Bille
det er fra 1938. Der var ikke
ret mange biler dengang.
(Foto udlånt af Århus Kom
munes Biblioteker, Lokalhis
torisk samling)

hun, placerede mig. Så kunne hun holde
øje med mig, og jeg kunne stå og kikke
ned på gaden.
Selve morgenen den 9. april stod jeg på
min plads og kikkede ned på gaden. Plud
selig fangede en øredøvende larm min op
mærksomhed, og der blev samtidig helt
mørkt af tyske flyvemaskiner, som kom
frem over hustagene . Jeg syntes, det var
et fantastisk syn. Det var jo også første
gang, at jeg så en flyvemaskine.
Jeg husker specielt, at jeg så min mor
græde for første gang. Det var den dag
tyskerne indtog Danmark. Jeg tror, at dis
se flyvemaskiner var på vej mod Norge.

Mand blev skudt i gaden
En anden episode, som jeg også så oppe
fra min vinduesplads, var da jeg så en
mand blive skudt ned ovre på det modsat
te fortov. Denne episode skete senere i
krigen.
Jeg stod på min plads, da jeg pludselig
så to mænd komme kørende nede fra Tor
denskjoldsgade på hver deres cykel. De
stod af cyklerne lige overfor os og satte
cyklerne ude i rendestenen med forhjule-
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ne vendt ned mod skoven.
Derfra gik de ned i kælder
halsen i nr. 45. Jeg stod
selvfølgelig og ventede på,
at de blev jaget væk. - For i
ejendommen, hvor de stod,
boede der to ældre søstre, som altid var
efter os børn, bare vi gik på deres fortov.
Så det var jo underligt, at de to mænd tur
de stille sig der.
I et af rækkehusene tæt ved ejendom
men boede Sandhøj, der var et eller andet
ved politiet. Han lignede en stout englæn
der - altid velklædt og med rank ryg.
Da de to mænd havde stået og kikket
op ad gaden i en times tid, opdagede de,
at Sandhøj var kommet ud på gaden sam
men med sin hund. Da Sandhøj var gået
et par meter væk fra havelågen, sprang
mændene pludselig op fra kælderhalsen
og løb hen og skød Sandhøj i brystet,
hvorefter han faldt død om på fortovet.
Det, jeg især tænker tilbage på er, at
hans hund stod og slikkede ham på brys
tet, hvorfra han blødte. Den kunne jo ikke
forstå, hvad der var sket, og det kunne jeg
selvfølgelig heller ikke. Men efter de to
mænd havde skudt Sandhøj, sprang de på
deres cykler og af sted gik det ned mod
Tordenskjoldsgade, hvor de drejede til
højre, og væk var de.
Senere fik jeg at vide, at det var to fri
hedskæmpere, der havde likvideret en

Mit klassehillede fra 1949- 1950. Klasselæren hed Pind Olesen Jeg står øverst til venstre, og for
øvrigt gik jeg med avis til Hr. Olesen. Han boede i Cort Adelers Gade. Jeg gik med aviser i
Herluf Trollesgade og Cort Adelers Gade om eftermiddagen. Desuden kørte jeg med mælk hver
morgenfor Fru Smith, som havde sit mælkeudsalg i nr. 48. Jeg begyndte at gå med aviser og
mælk, da jeg var 10 - 11 år.

dansker, som på en eller anden måde hav
de hjulpet tyskerne. Derfor blev de to
mænd da også til helte for mig med deres
kamp for at gøre Danmark frit. De satte
deres liv på spil for at fjerne en lille brik i
det store spil, som en krig er.
Universitet blev bombet
Jeg begyndte i skole i august 1944 på
Skovvangsskolen, og der havde jeg hele
min skolegang. Det var en stor skole,
hvor pigerne gik i den ene fløj af skolen,
og drengene gik i den anden fløj. Ikke
noget med at blandede kønnene.
Pludselig en dag i skolen lød der mo
torlarm samt nogle høje brag udenfor vo

res vindue. En klassekammerat gav plud
selig et højt skrig fra sig og væltede bag
over med sin stol. Da vi så ud af vinduet,
så vi engelske flyvere smide deres bom
ber over Århus Universitet Det er helt
mærkeligt at tænke på bagefter. Det var
som om, jeg havde drømt det hele. Mær
keligt var det, at sirenerne endnu ikke
havde blæst alarm. Måske larmede det så
meget, at vi ikke kunne høre dem, for
normalt, når sirenerne begyndte at blæse
alarm, skulle alle i skolen samles nede i
cykelkælderen. Måske har sirenerne hylet
lidt senere, for da luftalarmen blev af
blæst, blev vi unger sendt hjem.
Næste dag - til morgensangen - viste
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skoleinspektøren en del af en bombe, som
var blevet fundet i nærheden af skolen.
Han viste det på en kulskovl.
Da jeg glad kom hjem og fortalte min
mor, hvad jeg havde set, blev hun bange.
For min far var denne dag oppe i Univer
sitetsparken som gartner. Han havde set
det hele på første parket, sagde han, da
han kom hjem. Han havde gemt sig under
en busk.
Tyskerne tog skolen
Tilbage i 1944, efter vi havde gået nogle
måneder på skolen, fik vi beskeden om, at
tyskerne skulle overtage Skovvangssko
len. Der skulle indkvarteres tyske kvinder
og børn, fordi Tyskland efterhånden var
blevet lagt i ruiner af de allierede.
Da den sidste skoledag kom, fik vi be
sked af klasselæreren om, at vi skulle tage
alt, hvad der var i skuffer og skabe. Tys
kerne skulle ikke have det, og derfor fik
min mor blyanter og stilehæfter til mange
år frem i tiden.
Nå, men selv om tyskerne havde taget
skolen, slap vi desværre ikke for vores
skolegang. Først kom jeg til at gå på Taleinstituttet, som lå oppe i Marienlund i
en stor strandvejsvilla. Det lå der hvor
sporvognene - da de kørte - vendte, og
hvor busserne stadig vender, når de kom
mer nede fra byen og skal retur. Efter vi
havde gået der et stykke tid, blev vi igen
flyttet. Denne gang til Christianskirken,
som ligger på Christiansbjerg. Kirken lå
helt underjorden. Kun et lille trætåm med
en klokke i ragede lidt op overjorden. Se
nere er der blevet bygget nyt tårn og mere
kirke ovenpå den kirke, hvor vi gik.
Vi sad på bænkene lige foran alteret. Så
når vi havde regning, sad vi med forskel-
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Mine forældre, Anna og Christian, går strøg
tur på Skt. Clemens bro.

lige små papstykker, som vi fik udleveret
i en konvolut. De var klippet ud i en, to,
tre, fire, fem og seks brikker. De var klip
pet, så vi kunne sætte dem sammen og på
den måde lære at regne.
Jeg husker også, at efter at tyskerne
havde overtaget skolen, smurte min mor
en madpakke, som jeg så skulle gå op til
de tyske børn med.
Fra skolen - ud til Aldersrovej - havde
tyskerne sat en bom op. Ved bommen
stod der altid en tysk vagt i uniform med
geværet over skulderen. Det var som regel
nogle gamle tyske mænd. For enden af
bommen var der en trækasse med et låg,
og det var deri, jeg skulle ligge madpak
ken. Min mor sagde, at selv om de var
tyskere, fik de ikke ret meget mad. Mad
pakkerne forsvandt også med det samme.

Men om børnene fik maden, det ved jeg
ikke.
Livet i opgangen
Ved siden af os i Herluf Trollesgade nr.
44 boede dejlige frøken Nielsen. Hun
syede også, men det var for en skrædder
inde i Århus. Hun syede ikke til private.
Vi børn elskede frk. Nielsen og var inde
hos hende hver dag. Vi gik i byen for hen
de, gik ned med skraldespanden, eller og
så sad vi og snakkede med hende. Hun
hørte ligesom med til familien. Jeg vil tro,
at hun var midt i trediverne.
På første sal - lige under os - boede fa
milien Rasmussen. Rasmussen var politi
betjent, og hans kone var damefrisør om
me på Steen Bille Torv, så vidt jeg husker.
Søndag formiddag, når jeg lige var blevet
vasket og havde fået søndagstøjet på, gik
jeg ned til fru. Rasmussen, hvor hun
efterfølgende lavede alle tiders vandfald i
mit våde hår.
Hver søndag formiddag blev vi børn
grundigt vasket, og efter vaskeriet skulle
vi have det fine søndagstøj på. Vaskeriet
foregik som etagevask ude i køkkenet,
hvor vi til slut blev lagt op
på køkkenbordet med
hovedet ud over vasken, og
så gik mor i gang med ne
glebørsten og den brune
sæbe. Om middagen, lige
efter at vi havde spist,
skulle vi altid ud at gå tur.

Når vejret var godt, smurte mor en stor
madkurv, hvorefter vi alle gik ned på
Ferdinantspladsen i Riis Skoven, hvor vi
spiste den medbragte mad, i selskab med
mange andre voksne og børn.
I stuen til højre boede familien Ander
sen. Hr. Andersen var dansker, men alli
gevel tysk soldat, så han var ikke ret tit
hjemme. Men når han var hjemme, var
der vældig gang i den ”i stuen til højre.”
Han var frontsoldat. Et år husker jeg
kom Andersen hjem med nogle af hans
tyske soldaterkammerater. De kom hjem
for at fejre nytåret i Danmark.
Som festen skred frem, kunne vi høre,
at det gik vildere og vildere til dernede.
Senere på aftenen, hvor stemningen var
på sit højeste, begyndte de at fyre store
kanonslag af inde under spisestuebordet.
Det lød næsten som om, at fronten var
flyttet med til Herluf Trollesgade nr. 44 i
stuen til højre.
Nederst i opgangen - ind til venstre - lå
der en børnehave, hvor min storebror Leif
og jeg gik. Problemerne for børnehaver
ne dengang var, at der ikke var så mange
børn, der gik i dem. Derfor skulle Leif og

Børnehaven. Leif står ved tav
len, og jeg leger med et bræt
spil nærmest tavlen. Døren,
som ses under uret, er ud til
vores opgang.
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jeg med for at fylde lidt op på medlems
tallet. Vi betalte ikke noget, men vi kom
der da ret ofte.
Helt oppe på loftet i nr. 44 var der nogle
små værelser. Et af disse værelser flyttede
Leif og jeg senere op i, da vi var blevet
lidt ældre. Øverst oppe lå spidsloftet, hvor
far havde sit brevdueslag. Han fløj dueløb
hver søndag formiddag. På et tidspunkt
var Leif blevet stor nok til at få sine egne
duer med eget dueslag. Han havde fem
duer, som han solgte flere gange. Men
sjovt nok kom duerne altid tilbage igen,
efter at der var gået et par dage.
Det var en mørk og kold tid
Inde i stuen stod der en stor kakkelovn,
og den skulle varme hele lejligheden op.
Vinduerne var kun med eet lag glas. Så
om vinteren, når der var koldt udenfor,
var ruderne altid dækket til med flere mil
limeter is indvendigt. Nederst på ruderne
var der mange gange et to centimeter tykt
lag is. Alt det is smeltede selvfølgelig, når
der blev varmere op ad dagen. Derfor lag
de vi en våd uldtråd fra isen hen over vin
dueskarmen og ned i en spand. På den
måde løb smeltevandet ned i spanden via
uldtråden.
Kakkelovnen var familiens samlings
sted om vinteren, for der var altid koldt al
le andre steder i lejligheden om vinteren.
Vi havde da også dynerne inde omkring
kakkelovnen om aftenen, før vi skulle i
seng. En sjov ting var, at når mor bagte
franskbrød, og dejen skulle hæve, så satte
hun lerfadet med dejen til hævning øverst
oppe i kakkelovnen. Så kunne vi se, at
dejen havde fået nok, når den var hævet så
meget, at den tittede frem øverst oppe.
I kakkelovnen fyrede vi med kul og
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koks. Far bestilte kullene eller koksene
hos kulhandleren, der så kom med sin
hestevogn læsset med sække fyldt med
kul og koks. Når vi fik to sække, varede
de næsten en måned. Bendtsen hed vores
kulhandler. Han havde en flink kone og to
dejlige børn og boede i Tordenskjoldsga
de nr. 71. Jeg kan huske, at fru Bendtsen
fik syet mange ting hos min mor. Så beta
lingen gik måske uden om skattevæsenet.
Når Bendtsen kom med de bestilte kul,
tog han sækken på ryggen og bar den ind
gennem porten i nr. 42. Her gik han ca.
tolv meter ind, til han kom til en lille
trappe med fire trin op til gården i nr. 44.
Derefter gik han ned langs med planke
værket og ind i vores kælder. Jeg husker
kælderen som een stor mørk labyrint hen
til vores kælderrum. Det allerværste var,
at der ikke var lys derinde, og der var hel
ler ingen vinduer.
Det værste fra min barndom var, når
jeg blev sendt ned i kælderen efter en
spand kul - om aftenen. Der skulle altid
fyres igennem om natten, så der stadig
var lidt varme på kakkelovnen om morge
nen. Det var sådan set mit arbejde, for
Leif slap på en eller anden måde altid. Så
jeg fik kulspanden, et stearinlys og en æs
ke tændstikker i hånden, og så var det
bare af sted ned af den snoede trappe fra
anden sal. Det gik godt nok ned til stue
etagen, for der var der trappelys ned til,
men derfra og ned i kælderen foregik det
med stearinlyset. Stod kælderdøren åben,
kunne stearinlyset blæse ud, og den stod
næsten altid åben. Derfor skulle jeg skær
me med den ene hånd for vinden, hvilket
samtidigt bevirkede, at stearinlyset ikke
lyste ret meget, før jeg kom helt ind i sel
ve kælderen.

Før jeg gik op sidst på dagen, gik jeg
mange gange om i gården og lukkede dø
ren og håbede, at den stadig var lukket,
når jeg skulle ned efter koksene om afte
nen. Jeg skal lige minde om, at efter bag
trappen lå bagindgangen ind til fiskefor
retningen. Duften tiltrak desværre alle
baggårdens vildkatte.
Så når jeg kom ned i kælderen - med
min spand og mit lys - skulle de katte, der
sad foran døren ind til fiskeforretningen,
forbi mig, for at de kunne komme ud i
gården igen. Jeg kunne se deres skæve øj
ne som lyste og høre deres hvæsen og
knurren, når de skulle forbi mig. Somme
tider græd jeg, fordi jeg var så bange. Jeg
må ikke må have været ret gammel, for
jeg kunne ikke løfte spanden, når den var
fyldt helt op med kul. Koksene var ikke
så tunge, så jeg kunne godt fylde spanden
helt.
Det allerværste var, hvis andre havde
lukket døren, og én eller to katte var ble
vet lukket inde. Så var de ofte lidt aggres
sive, når de skulle forbi mig. ”Uha - Uha”
og dem skulle jeg selvfølgelig forbi to
gange.
Jagten på brændsel
Efterhånden som krigen skred frem, blev
der selvfølgelig mangel på flere ting. Tys
kerne tog, hvad de skulle bruge. Ligeledes
gjorde de danske sabotører deres til - ved
sabotager rundt om i byen - at der blev
lukket for gassen hjemme hos os. Alt dette
var årsag til, at vi en dag fik installeret en
lille brændeovn ude i køkkenet. Det kunne
måske også være, at regningen til gasvær
ket ikke var blevet betalt. Ligeledes blev
der somme tider også lukket for lyset et
par dage. Tyskerne fik altid skylden.

Porten set indefra gården. Den hvide mur er
sat opfor at holde på jordvolden, til bunker
sen.

Denne lille brændeovn var skyld i, at
der ingen hylder og bagbeklædninger var
i de forskellige skabe, da krigen sluttede.
Alt, hvad der kunne brænde, blev brugt til
at tænde op i kullene med. På ovnen lave
de mor mad og varmede det vand, vi blev
vasket i om aftenen. Et gode for os børn
var det, at der blev varme ude i køkkenet,
når vi skulle vaskes om aftenen. Det blev
vi hver aften, for renlighed var meget vig
tigt under krigen. Når vi var blevet vasket,
skulle vi ind under mors symaskinelampe
og undersøges for, om vi havde fået lus.
Selvfølgelig var der gevinst nogle gange.
Det hændte under krigen, at vi børn
blev sendt ned på kulhavnen for at samle
kul. Det foregik, når kulskibene var kom
met til kajs for at losse deres kul. Los
ningen foregik med store kraner. Kraner
ne stod på nogle skinner, der var anlagt
nede på kajen. Kranerne var hævet højt
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op i et stålskelet, hvor kranen kunne køre
på tværs fra skibene og over til kulkom
pagniets oplagringsplads og tilbage igen
til skibet.
Når vi stod der med vore sække, var vi
selvfølgelig ikke de eneste, som var kom
met for at samle kul. Engang imellem
skete det, når de tyske vagter ikke var på
deres post, at kranføreren tabte lidt rige
ligt med kul ned på kajen. Jeg tror, at de
tyske vagter tog mange pauser af samme
grund. Det, at kranføreren tabte kullene,
var typisk dansk. Man hjalp hinanden,
hvor man kunne.
Rasmussen blev gemt på tørreloftet
Min far havde et stort dueslag oppe på
spidsloftet. Han havde nogle meget fine
brevduer, som han fløj dueløb med hver
søndag formiddag. Når den sidste due var
kommet hjem, skulle vi børn ned i Mejlgade og aflevere stempeluret, hvori far
havde stemplet tiderne på duernes hjem
komst.
Far havde nogle af Danmarks bedste
brevduer. Nogle havde vundet dueløb fra
både Holland og Tyskland. Så han var en
meget kendt duemand i Århus.
Jeg har set ham mange gange komme
trækkende med cyklen med en sæk korn
på bagagebæreren. Vel vidende at inde
midt i kornene lå der mange gange enten
våben eller propagandablade. Han var
meget aktiv. Næsten hver nat var han ude
til et eller andet. Det opdagede Leif og
jeg en aften, hvor de troede vi sov, og
hvor mor og far tog afsked ude i entreen.
Vi kunne også høre, at mor græd, da han
var gået.
Senere fandt Leif hans pistol og en
masse ammunition, et frihedskæmpe
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rarmbånd samt en masse propagandabla
de. Han fandt det oppe i toppen af vores
klædeskab, der stod inde i stuen. Far hav
de lagt en krydsfinerplade ovenpå skabet,
som han havde malet i samme farve som
skabet og derved lavet et hemmeligt rum.
Desværre brændte mor de blade og teg
ninger, der var. For en dag myldrede det
pludselig med tyske soldater på både for
trap og bagtrap. De var kommet for at
fange Rasmussen, der boede lige under os
og var politibetjent. Så mor blev så befip
pet, at hun smed det hele ind i kakkelov
nen. Selvfølgelig ikke revolveren og pa
tronerne samt armbindet. Hvor hun gjorde
af det, ved jeg ikke.
Takket være min far fik tyskerne ikke
fat i Rasmussen. Han kom til at bo oppe
på ejendommens tørreloft. Inde på tørre
loftet var der ude i siderne en skunk. I den
ene skunk lavede de nogle plader, som
kunne tages af udefra og lukkes igen
indefra. Der sov Rasmussen om natten.
Blev det rigtigt koldt, sov han nede hos
os, selv om der både var madras og dyner
oppe på loftet. Han spiste også nogle
gange nede hos os. Om dagen var han op
pe hos duerne.
For at komme op på dueslaget, skulle
man op gennem en lem i loftet, som sad
for enden af gangen, lige før døren ind til
tørreloftet. Stigen hang oppe i loftet på
nogle hængsler og blev holdt oppe af en
stor krog. Den fik de lavet så fikst, at Ras
mussen selv kunne hæve og sænke stigen
oppefra. Hvor lang tid han boede der, kan
jeg ikke rigtig huske.
Det undrer mig, hvordan vi børn - jeg
var syv år dengang - kunne holde vores
mund. Vi kom alle steder, selv hos tyske
ren nede i stuen, for Andersen havde jo

børn på vores alder, som vi også legede
med. Hvorfor det gik godt, var nok fordi
konen til dansktyskeren bestemt ikke var
tyskervenlig. Hun var godt klar over, hvad
der foregik, men hun var et ejegodt men
neske. Derfor tog alle i opgangen sig da
også af hende lige efter krigen. Manden,
som var dansker, men tysk soldat under
hele krigen, blev taget til fange af de alli
erede, og det overlevede han ikke.
Polsk soldat kom på besøg
Som sagt var min far anlægsgartner ved
Århus kommune. Noget af det jeg tit tæn
ker tilbage på er, at når han kom hjem fra
sit arbejde om aftenen og tog sine ski
støvler af, så stod snuden på støvlerne
lodret op i luften. Det så sjovt ud, men
den stakkels mand havde ligget på sine
knæ det meste af dagen og havde priklet
planter ud. Det, at han kom rundt i de for
skellige parker i Århus og derfor var let at
kontakte, bevirkede, at han mange gange
blev kontaktmanden mellem de forskelli
ge modstandsfolk.
Ved krigens slutning kom far pludselig
en dag hjem med en polsk fange.Tyskerne
havde indkvarteret nogle polske krigs
fanger nede i Paradisgade skole. Marion
hed han og var en tilfangetagen polsk sol
dat. Han havde en gammel slidt polsk
uniform på. Far havde mødt Marion nede
i byen og tog ham med hjem i Herluf
Trollesgade for at dele lidt af det, vi hav
de af mad og menneskelighed, som mine
forældre havde i overflod - især min mor.
Marion kom derefter næsten daglig på
besøg, men hvor lang tid han kom, kan
jeg ikke rigtigt huske. En dag flyttede tys
kerne ham pludselig et andet sted hen,
som vi aldrig fandt ud af hvor var. Men li-

Her er min far på arbejde i parken foran
biblioteket i Århus.

ge efter at krigen var overstået, kom der
et brev fra ham, hvori han takkede mor og
far for, hvad de havde gjort. Samtidig
kunne han fortælle, at han havde fundet
sin kone og sine børn igen, og at de aldrig
ville glemme os.
Jeg husker også, at mor lavede en pak
ke og sendte den over til Polen. Den inde
holdt tøj og mad. Men vi hørte desværre
aldrig siden fra dem. De har jo nok aldrig
fået pakken.
Bunkeren blev kun brugt lidt
Samtidig med at far arbejdede som gart
ner, var han også vicevært for tre ejen
domme 42, 44 og 46 i Herluf Trollesgade.
Mellem nr. 42 og nr. 44 var der en stor
port ind til gården. Først i porten var der
en stor grøn trædør, som skulle lukkes
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telsesrummet, hver
gang der var luft
alarm. Men det eb
bede selvfølgelig
ud. For hver gang
sirenerne tudede,
skulle vi børn væk
kes, have tøj på, og
så hurtigt ned ad
bagtrappen med
dyner og alle de
ting, der altid stod
færdigpakket i kuf
ferter og taske op
Et billede fra omkring krigens slutning. Robert, min mor Anna, lillebror
pe i lejligheden.
Freddy, min far Christian og storebror Leif, der desværre er død af
Når
vi så stod nede
kræft.
i bunkeren med alt
hver aften inden kl. 18. Det var på grund
habenguttet, blev luftalarmen for det me
af den tyske spærretid. Men selv om der
ste afblæst.
var udgangsforbud for danskerne fra kl.
Det var selvfølgelig mest om natten, at
18, så havde vi børn masser af sammen
der blev blæst luftalarm. Derfor endte det
komster inde i gården hver aften. Det var
da også med, at når der blev blæst luft
som om, at det var sjovere at færdes nede
alarm, løb vi risikoen og tog vore dyner
i gården ved den tid, hvor ingen måtte
med ud i entreen, der lå midt i lejlighe
færdes ude på gaderne. Vi havde jo mas
den. Lukkede de fire døre derud til og
ser af plads til at lege på derinde.
prøvede at falde i søvn igen ude på gul
Nede i gården blev der i 1942 bygget et
vet.
beskyttelsesrum. Det blev lavet af nogle
Men vi oplevede da at sove nede i bun
store cementrør, som blev sat sammen til
keren nogle gange. Der var en sjov stem
ét langt rør, og som derefter blev dækket
ning, når vi skulle sove så mange men
med en stor jordvold. Jeg vil tro, at bun
nesker sammen. Mennesker vi kendte så
keren var 15 meter lang. I den ene ende af godt. Vi børn syntes, at det var sjovt.
bunkeren var der en nedgang, og i den an
En aften i slutningen af krigen, hvor vi
den ende var et firkantet tårn med fire små alle sad inde i stuen for at lytte til BBCfirkantede huller øverst oppe. Inde i selve
radio fra London, hørte vi pludselig et or
bunkeren var der lavet to bænkerækker
dentlig brag og lige efter en fløjtende lyd,
ned langs med rørene. På gulvet var der
der nærmede sig vores vindue. Da lyden
lagt et bræddegulv hele vejen ned til tår
kom forbi lige uden for vinduet, troede
net, hvor dasset også lå.
min far, at det var en af tyskernes V2
I starten, da bunkeren lige var blevet
bomber, der kom flyvende. Så vi løb ud i
bygget, benyttede alle beboerne beskyt
entreen og lukkede dørene, hvorefter vi
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Frihedskæmpere under udrykning på Nordre Ringgade på Trøjborg 5. maj 1945. (Foto udlånt af
Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling).

forgæves ventede på et ordentligt brag
mere.
Det viste sig næste dag, at det var et
tog, der var blevet sprængt i luften nede
ved stranden i Riis Skov. Ved eksplosio
nen røg et rør af toget, og det kom med
sådan en kraft, at det gav den specielle
fløjtelyd. Næste dag var vi nede for at se
de sprængte rester af toget.

Befrielsen blev fejret
Nu vil jeg slutte med en beretning fra om
aftenen den 4 maj 1945, hvor beskeden
kom over BBC’s radio, at krigen var slut.
Aldrig vil jeg glemme den aften. Vi
havde lige spist aftensmad og spillede
denne dag rundbold sammen med de an

dre børn ude på gaden. Pludselig blev alle
vinduer i hele gaden åbnet. Mørkelæg
ningsgardiner blev kastet ud af vinduerne,
og folk var ellevilde. De råbte og skreg,
og dannebrogsflag hang pludselig alle
mulige steder. Folk myldrede frem og de
dansede og sang. Både kendte og ukendte
omfavnede hinanden.
Det var en stemning, der var præget af
de følelser, som havde været indestængt i
danskerne gennem fem lange år. Nu kom
det hele i et voldsomt udbrud. Samtidig
med at man dansede og sang, græd
mange selvfølgelig. For under krigen var
der mange, der havde mistet familiemed
lemmer eller kammerater, og samtidig
havde de lidt stort afsavn.

105

Tyskerne overgav sig først fra den 5.
maj 1945. kl. 8. Men budskabet om befri
elsen kom i radioen fra BBC i London
den 4. maj om aftenen. Der var mange
tyskere, der ikke ville tro på, at Tyskland
havde overgivet sig. Derfor senere på af
tenen kørte en tysk bil op gennem Tor
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denskjoldsgade fyldt med tyske soldater.
De skød masser af advarselsskud op i luf
ten for at stoppe danskernes jubel.
De tyske soldater besatte under hele
krigen vandrehjemmet i Riis Skov. Så der
var lang vej hjem til Tyskland på gåben.

Skolegang i et par østjyske landsbyer
Af Keld Møller Pedersen

En beretning om skolegang i to landsby
skoler, i perioden 1944 - 1951, i hen
holdsvis Borum og Stjær. En periode der
var præget af krigen og efterkrigsårene
med ”De store årgange ”.
Jeg er født i Borum, dengang Mundel
strup Kommune, nu Århus Kommune, i
1937.
Vi boede på en landejendom på vejen
mellem Borum og Skivholme. Min far
havde dette lille landbrug og supplerede
familiens indtægt ved at hjælpe til på na
bogården, Baskjær.
Min skolegang startede til april i 1944.
Dengang gik skoleåret fra april til april.
Jeg husker tydeligt den første dag, hvor
jeg sammen med min mor gik de 27? km.
til skolen, hvor jeg mødte ”Den nye lære
rinde” (på østjysk mål ”Lærænden”) frk.
Raskmark.
Siden måtte jeg gå selv, først senere fik
jeg en cykel, men jeg havde Gurli at føl
ges med noget af vejen. Gurli var datter af
”Molboen”, men for mig en sød pige.
Borum skole var opdelt i to dele. En
bygning hvor frk. Raskmark residerede og
havde 1. og 2. klasserne, og en bygning
hvor lærer Andersen havde de større klas
ser.
Vi havde også to forskellige legeplad
ser og hver sin toiletbygning, vi blandede

os ikke med ”de store” og ”de store” kom
selvfølgelig ikke til ”de små”.
Den første dag fik vi udleveret en gul
blyant af mærket Viking, et viskelæder og
et skrivehæfte. Vi skulle lære bogstaver
med skrifthældning, og vi skrev række ef
ter række af bogstaver. Skolesagerne måt
te vi tage med hjem i skoletasken, som
for mit vedkommende var arvet efter min
søster, der lige var blevet konfirmeret.
Vi fik regnehæfte, tegnehæfte og alt det
vi skulle bruge. Det var fantastisk for
mig, og jeg kunne se på det derhjemme
og vise mine forældre, hvad det hele dre
jede sig om. Spændende var det.
Skolestuen var et kapitel for sig. Jeg
havde aldrig set noget lignende. Det før
ste man så var kakkelovnen, for den var
stor og flot, høj og rund, med en flot
blank krone i toppen. Der var billeder på
væggene, billeder med fugle og dyr, bille
der med blomster og andre planter, bille
der med et menneskeskellet og et skab
med udstoppede fugle. Og så var der jo
den store, sorte tavle med kridthylden og
tavlekluden samt alle bordene, og der
kunne kun sidde to børn ved hvert bord.
Det var en oplevelse.

Befrielsen blev fejret i haven
Der var også andet, der var spændende.
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Krigen. Den var tæt på, og vi drenge var
jo nysgerrige som f.eks. dengang tyskerne
gravede skyttegrave langs med Randersvejen. Vi fulgte det nøje og afprøvede
hullerne. Vi var ikke rigtig bange endnu,
men dengang alle de voksne blev kaldt
ind i forsamlingshuset for at planlægge en
evakuering, da blev vi bange, og en stor
del af tiden i skolen gik med samtale om
alle de spørgsmål, vi havde. Dengang var
frk. Raskmark til stor støtte for os.
En af de specielle oplevelser vi havde,
var den 5. maj 1945. Det var nu ikke rig
tig gået op for mig, at krigen var forbi,
men det opdagede jeg altså den 5. om
morgenen. Da vi kom ned til skolen skul
le alle eleverne, store og små, om i lærer
Andersens have. Her var vi med til at hej
se flaget, og så skulle vi synge en sang,
som jeg ikke på dette tidspunkt kendte
noget til. Det var, ”Der er et yndigt land”.
Skoletiden i Borum var god. Jeg gik
der til 1946, hvor mine forældre solgte ej
endommen og købte en anden og mindre
ejendom i Stjær. Begge mine forældre var
født i Stjær og faldt aldrig rigtig til i Bo
rum, de ville gerne ”hjem”.
Jeg husker tydeligt flyttedagene. Fami
lien fra Stjær kom med deres hestevogne
og hjalp med at læsse alle tingene for at
køre det til vort nye hjem. Inden dette
skulle jeg aflevere skolesagerne i skolen i
Borum, en epoke for mig var slut.
Stjær skole lå to steder
Der var en lille trøst ved det nye sted ,vi
skulle bo. Fra vinduerne mod nord kunne
vi over den store dalsænkning se til Bo
rum Eshøj, som lå ganske tæt ved mit tid
ligere hjem. Det var lidt hyggeligt, og så
havde jeg aftalt med Bent, min ven, at vi
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skulle cykle over og besøge hinanden, der
var kun 11 kilometer, og det gjorde vi så
mange gange.
Jeg skulle nu indskrives i skolen i
Stjær, min mor og jeg fulgtes en dag til
skolen, det var lidt spændende.
I Stjær var skolen delt i to på samme
måde som i Borum, men de lå to forskel
lige steder i byen. På den ene boede frk.
Nielsen (en ældre dame), hvor hun under
viste 1. og 2. klasserne, og den anden del
af skolen havde lærer Larsen med sin bo
lig og de store klasser.
Jeg blev indskrevet hos frk. Nielsen i 2.
klasse og skulle begynde dagen efter. Jeg
mødte op til tiden og blev præsenteret som
”den nye dreng”. Heldig var jeg, for den
største dreng kom hen til mig og fortalte,
at vi hed det samme, og så var vi venner,
hvilket vi i øvrigt var i alle drengeårene.
Stjær skole var vidt forskellig fra Bo
rum skole. For eksempel skrev vi på skif
ertavler med grifler, og det betød, at min
mor ikke kunne se, hvad jeg lavede, og
det ville hun. Hun gik til frk. Nielsen og
krævede, at jeg skrev i et kladdehæfte bå
de regning og skrivning, og sådan blev
det. Jeg vil nu ikke sige, at det var en ud
præget succes, for når jeg var den eneste i
klassen, der gjorde det, måtte jeg jo være
lidt særlig, men udover dette var der ikke
problemer.
Også her var der forskelle, som jeg ik
ke havde forudset og var overrasket over.
For eksempel når vi stavede, hørte jeg no
get nyt om bogstavet -j-. Jeg var vant til at
sige -j-, men mange i Stjær udtalte det
som -je-.
Lærerinden spyttede
Det gik op for mig, at der var en vis stan-

dard for skoler. Også her var kakkelovnen
og billederne ligesom i Borum og tørvekassen.
Men én ting var anderledes. Frk. Ni
elsen spyttede. Om sommeren var det ud
af vinduet og om vinteren, når der var ild
i kakkelovnen på en tørv og så i ilden
med den.
Også legene på legepladsen var ander
ledes, men det var alligevel spændende,
og så var der mere by i Stjær end i Bo
rum.
Efter et år i 2. klasse skulle vi til ”Den
store skole” (på østjysk ”Den stue
skuell”) hos lærer Larsen.
Vi mødte op, og os der var lidt forsagte
og lidt langsomme nåede kun at få de
nederste pladser, det var sikkert også godt
nok.
Nu mødte jeg en anden virkelighed.
Det var lovligt at give elever korporlig af
straffelse, og det praktiserede lærer Lar
sen, og på kateteret lå spanskrøret, og det
blev brugt. Sådan noget havde jeg aldrig
set og følt før.
De første år i Stjær skole oplevede jeg
også en meget ændret skoleform. Om
sommeren gik vi i skolen hver dag, men
om vinteren gik vi kun hver anden dag.
Til gengæld gik vi hele dagen kun afbrudt
af frikvarterene og middagspausen, hvor
vi kunne gå hjem og spise. Efter et par år
blev dette ændret til daglig skolegang.
Jeg oplevede også eksamen, hvor folk
fra skolekommissionen kom en dag, for at
høre hvad vi kunne. Det var en vældig
dag, for da måtte vi få 50 øre med til at
snolde op hos købmanden.

Amerikaner kom med gaver
Fra Stjær var der en mand, der mange år i

forvejen var emigreret til Amerika. Han
kom tilbage på besøg hos sin familie, og
han var på genvisit i sin gamle skole, det
var sjovt.
Han havde nok tjent nogle dollars, for
han havde købt gaver til alle børnene. Så
vidt jeg husker, fik pigerne kam og hår
børste, og drengene fik lommespejle med
kam i. Vi var rigtignok ”Damer og Her
rer”.
I ”den lille skole” var frk. Nielsen holdt
p.g.a. alder, og der blev ansat en anden,
frk. Jensen.
Det blev nu sådan, at vi fra de store
klasser skulle undervises hos frk. Jensen
et par timer om ugen i historie. Det var
spas, og jeg vil ikke påstå, at frk. Jensen
havde meget styr på os. Men hun ville
gerne læse historier for os om Danmark,
og så spyttede hun ikke.
Hun fortalte os om Biskop Absalon,
om hans form for at kristne Saxerne på
Rygen. Hun fortalte så levende om Svantevitz, at jeg som voksen måtte besøge
stedet og set det, som frk. Jensen havde
fortalt om. Jeg mindede hende om det ved
hendes 100 års fødselsdag. Hun var en
dejlig dame.
Vi havde gymnastiktime én gang om
ugen. Gymnastikken foregik i forsam
lingshuset og var ganske godt, men på go
de sommerdage kunne lærer Larsen finde
på at sige, at vi kunne spille rundbold på
legepladsen, og så var det rigtig godt.
Skoletiden var ganske god. Efter nogen
tid var der en rytme, som gav en slags
tryghed.
Jeg vil mene, at udfordringerne var
små, når regnebogen eller en anden bog
var gennemgået, ja så startede vi bare for
fra.
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En afveksling var det på den årlige
sommerudflugt til Himmelbjerget, Mun
kebjerg, og hvor vi nu ellers var. Det jeg
husker bedst var bussen, og de legeplad
ser vi var på, plus at vi jo havde lidt snoldepenge med. Sommetider var en af for
ældrene med, men det gik kun, medens vi
var lidt små.
Så kom konfirmationstiden, hvor vi
skulle gå til præst. Vi fra Stjær skulle til
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Storring over til pastor Dyrborg, der var
en hyggelig mand uden hår. Vi sang sal
merne, som vi havde terpet i skolens ti
mer med bibelhistorie. Det viste sig, at vi
godt kunne dem, så det var jo fint.
Jeg blev konfirmeret i Stjær Kirke den
1. april 1951 og endnu en ny epoke skulle
begynde. Jeg kom ud at tjene på landet,
men det er en anden historie.

For 100 år siden forsvandt
det første teater
Af Ove Kjær

På det sted, hvor det tidligere posthus i
Kannikegade nu ligger, var den gamle
Aarhus teaterbygning placeret. Der lå det
gamle teater indtil 1902. To år tidligere
var Hack Kampmanns nye teaterbygning

blevet indviet. Det gamle teater, som var
opført i 1814 -1815 for selskabet “Polyhymnia”s regning, blev indviet d 17. ja
nuar 1816 med Destaiches komedie
“Skumleren”.

12februar 1902forsvandt den sidste rest af det gamle teater i Århus. Siden har der været post
hus på adressen, som nu bliver brugt af Århus Ret.
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I begyndelsen af 1800-tallet fandtes i
byen Det Dramatiske Selskab og Kron
prinsens Klub. Ingen af dem havde en
særligt god økonomi. De blev i 1814
sammensluttet til Selskabet Polyhymnia,
der bl.a. stod for teaterbyggeriet og var en
klub for det finere borgerskab.
(Århus - byens historie, Bd. 2 1997)
Prisen på bygningen var budgetteret til
20.000 rigsdaler, men den endelige pris
blev 42.000 rigsdaler, før bygningen stod
færdig. Statsbankerotten i 1813 var årsag
til den store pris-overskridelse. Teateret
var sandsynligvis opført efter de tegning
er, som Major Tidemann havde fremlagt
så tidligt som 1804 i et forslag til en tea
terbygning i Aarhus.
Rangorden blandt publikum
Bygningen var 21 fag grundmur lang, og
scenen var 17 1/2 alen bred alt iberegnet
og 7 1/2 alen høj. Den lå op til “Polyhym
nia’^ bygning. Selve salen var hvidkalket
og forsynet med fire fag vinduer mod ga
den og med gardiner. På hver side af sa
lens langsider var der en niche med en
jernkakkelovn til opvarmning, men de var
sjældent i brug. Det var nemlig ikke bil
ligt at opvarme salen de 2-3 gange om
måneden, den var i brug. Inventaret be
stod af 30 langbænke og 6 kortere med
hynder og ryglæn. De var opstillet med
brede sidegange mod ydervæggene og en
midtergang.
Til venstre for midtergangen sad hono
ratiores nærmest scenerampen. I venstre
sidegang stod garnisonens officerer og
embedsmændene under forestillingen.
Dette område kaldets “løvegården”. Ved
og i midtergangen havde håndværksme
strene plads, medens bænkene til højre

112

var forbeholdt det jævne borgerskab og
bagerst tyende. I højre sidegang, der kal
dets “smørrebrødssiden”, havde gårdskar
lene og garnisonens menige deres pladser.
Navnet “smørrebrødssiden” fik den, fordi
denne sides publikum godt kunne finde
på at spise sin medbragte madpakke i
mellemakten, medens man i “løvegården”
spiste kager og konfekt. Der var naturlig
vis en vis rangorden i en provinsby som
Aarhus, og ve den der placerede sig andet
sted i teateret end der, hvor vedkommen
de hørte hjemme.
Salen kunne rumme 500 tilskuere,
hvoraf halvdelen var ståpladser. Sidde
pladserne var ikke nummererede, så det
gjaldt om at komme i god tid. Foran ræk
værket, der var omkring orkesteret, havde
latinskolens yngste elever ret til at stå. De
lidt større foran ”løvegården “ og de stør
ste foran i “smørrebrødssiden”.
Billetkontor kendte man ikke til. Før
hver forestilling sad direktøren sammen
med sin frue ved indgangen og solgte bil
letter. Garderobe fandtes heller ikke. Man
sad med sit overtøj på i den kolde sal. Når
så temperaturen steg under forestillingen,
og det blev for varmt, tog man overtøjet
af og sad med det i skødet indtil hjemtu
ren. Ventilationsanlæg fandtes ikke, så
luften var ikke den bedste i en tætpakket
teatersal, når de forskellige menneskers
odør blandedes med duft af madpakker og
tællelysenes osen (der kom dog senere
petroleumslamper). En teatertur kunne
være en blandet fornøjelse.
Belysningen i salen bestod i 1839 iflg.
Jyllands Posten kun af en lysekrone med
otte lys, som kunne hejses op gennem et
hul i loftet. Reporteren mente, at 30 lys
havde været mere passende eller nogle

mere moderne lamper. Trods alle mangler
og brist fyldte århusborgerne salen, hver
gang en teatergruppe gæstede byen. Tea
tersalen var egentlig bygget for, at “Polyhymnias”s dramatiske sektion kunne få en
passende ramme om sine præstationer.
Gørbing Francks tyske selskab som gav ni
forestillinger i 1819, og Det Kongelige Te
ater besøgte byen og gav forestillinger bå
de 1816, 1818, 1820 og 1822. Men om
sommeren blev teatret udelukkende brugt
af “Polyhymnia”.
Fra den 21. september 1823 sker der
virkelig noget, idet den tyske direktør
Carl Becker laver forestillinger med mere
professionelt personale, deriblandt for
trinlige sangkræfter. Senere følger både
Gørbing Franck og Gottlob Steiner efter.
Omkring 1828 er det efterhånden slut
med dilettantiske forestillinger i “Poly
hymnia’^ dramatiske sektion. Fra nu af er
det professionelt teater, der tager den år
husianske scene i brug. Naturligvis blev
der slidt på dekorationerne, som i 1835
bestod af en gade, en skov, en salgsdeko
ration, fire stuer hvoraf en bondestue, en
fængselsdekoration, samt syv forskellige
bagtæpper som trængte til reparation. I
1839 skriver Jyllands Posten sammen
med sin beklagelse over belysningen, at
der er mangel på illusion i teatersalen.
For at gøre salen mere dekorativ, havde
“Polyhymnia” ladet fremstille to gipsfigu
rer stillet op på hver sin side af sceneram
pen nemlig af ”Melpomene” og “Thalia”
(tragedien og komediens gudinder). Men
avisen skrev, at Melpomene mest minde
de om en eksamineret jordemoder, og
Thalia med masken mindede om “Døden
fra Liibech”, så figurerne havde åbenbart
kunstneriske mangler.

Efter et karneval i 1840 havde man fået
byttet om på figurernes plads, så de vend
te ryggen mod scenen. Jyllands-Posten
skrev i den anledning, at publikum ikke
mente, at det kunne være kunstens udøve
re, der var årsagen, da det var J. P. Mül
lers velrenommerede skuespillere der op
trådte, men at det var rædsel over dekora
tionerne, der var årsagen. Kort sagt: Teat
ret var “Polyhymnias”s smertensbarn,
som selskabet kun ofrede det nødvendig
ste på.

Skuespiller købte teateret
I året 1851 vedtog selskabet derfor at af
hænde teatret. Selskabets protokol oply
ser, at det trængte stærkt til en reparation.
Der meldte sig kun to interesserede uden resultat. Den 9. december samme år
købte skuespiller J.P. Miller, (ikke at for
veksle med førnævnte J.P. Müller) teatret
for 7.300 rigsdaler med overtagelse 1.
April 1852. J.P. Miller havde i 1852 store
planer med teatret. Hans kongstanke var
at skabe et fast teater. Men byen var på
dette tidspunkt for lille til at bære det.
Først 48 år senere blev tanken realiseret
med det nuværende Aarhus Teater.
J.P. Miller tog imidlertid fat med stor
energi. I sommerens løb lod han teatersa
len male af en maler Lindegaard fra Hor
sens, og scenen blev forsynet med nye
kulisser. Endvidere kom der nummerere
de pladser, og der blev indrettet egen ind
gang fra gaden og en entré. For første
gang kunne der nu købes nummererede
billetter til forestillingerne. J.P. Miller var
ikke tilfreds endnu, der var for få tilskuer
pladser. Så i foråret 1854 bad han byg
ningsinspektør Ferdinand Thielemann
(1803-1863) lave tegninger til en omfat-
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Sådan så teateret ud indvendigt, og billedet er sikkert taget efter ombygningen i 1854.

tende ombygning, der blev udført samme
sommer.
Da publikum den 15. oktober 1854
strømmede til teatret for at overvære åb
ningsforestillingen, fandt de til deres for
undring et ganske andet teater med to ind
gange, en vestibule med buffet, garderobe
og et billetkontor. I teatersalen var der
bygget en balkon, og gulvet i selve salen
var sænket for at give mere plads. Endvi
dere var der opsat et “proscenium” (frem
bygget sceneåbning med kassetteramme),
og belysningen i salen var erstattet med
en meget stor petroleumslysekrone. Plad
serne var nu opdelt i to parketter, parterre
og loger for gulvets vedkommende og
balkon og galleri. Salen kunne dermed
rumme 800 personer. Scenen havde fået
nyt fortæppe, og kulissernes antal var væ
sentligt forøgede. Tilfredsheden med det
nye teater var da også stor. Aarhuus
Stiftstidende skrev, at det var beundrings
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værdigt, hvad Thielemann havde fået ud
af dette øde og indskrænkede rum.
Den 19. november 1855 styrtede den
nye petroleumslysekrone ned i parkettet
og sårede 3-4 mennesker, hvoraf en kom
alvorligt til skade. Men adskillige fik de
res tøj ødelagt af lampeolien. Miller var
naturligvis ulykkelig over det hændte og
tilbød alle fuld erstatning for skader og
tab.
Millers fremgangsmåde med at udeluk
ke alle andre selskaber fra Aarhus bragte i
forbindelse med dårlig instruktion og
dekadence i teaterets præstationer besøg
stallet til at dale. “Aarhus Ugeblad”, det
senere “Aarhus Søndagsblad”, var stærkt
på nakken af Miller. Det skal dog siges til
hans ros, at han stadig udvidede scenens
udstyr. Og i 1858 lod han gasbelysning
installere, der blev tændt første gang den
3. november 1858. Fra Millers overta
gelse i 1852 til udgangen af 1861 så århu

sianerne kun, hvad Millers eget selskab
kunne præstere. Herefter lejede han teate
ret ud til andre teaterdirektører.

Købmand tog over
Miller døde den 20. Juli 1864. Det viste
sig, at han havde testamenteret teatret til
en af sine tidligere skuespillere, nemlig
Panno Petersen, der drev en papirforret
ning i København. Denne overdrog en
kollega - også tidligere skuespiller Sophus Birch, der var købmand i Aarhus,
at drive teateret. Det første, den nye leder
foretog sig, var at lade teateret male og
restaurere, og Aarhuus Stiftstidende
skrev: ”Ved de under den nye ejer fore
tagne temmelig betydelige restaureringer,
har teaterlokalet vundet særdeles i udse
ende og hyggelighed.”
I sommeren 1867 lod han indrette en
skuespillerfoyer bag scenen og anskaffe
de et rødt draperet fortæppe og flere nye
dekorationer. Endelig blev de svære træ
søjler, der bar balkonen, erstattet med
slanke jernsøjler.
2. juledag 1868 lyste den røde lygte
første gang uden for teatret. Den var an
skaffet af direktør Aug. Rasmussen. Tidli
gere skulle publikum helt ind i vestibulen
for at se, om der var udsolgt. I november
samme år var teatret blevet forsynet med
en moderne lukket stuekulisse i stedet for
de gamle med bagtæppe og løse sideku
lisser
Den 25. oktober 1871 købte købmand
Sophus Birch teateret af Panno Petersen
og lod derefter en etage bygge oven på
indgangen til privatlejlighed. Den 8. de
cember samme år oplevede teateret også
sin første “pibekoncert”. Det var “Strej
kende Socialister” opført af N. F. Svend

sens teaterselskab, som nød denne tvivl
somme anerkendelse. Efteråret 1872 lod
Sophus Birch huset modernisere ved at
male lokalerne i lyse farver, dekorere lof
tet i teatersalen og udføre forgyldning ved
scenerampen. Malermester Kruse stod for
det fornemme arbejde. Endvidere blev der
lavet siddepladser i forreste række hele
balkonen rundt.
22. november 1874 oplevede man før
ste gang billethajer, idet visse borgere
havde købt alle de bedste pladser til opfø
relsen af “Lucifers minister” og solgt dem
til en passende overpris ude i byen. Fra
oktober 1880 indførtes tvungen gardero
beafgift som betaltes ved tøjets afleve
ring. Førhen var det almindeligt blot at
hænge tøjet og undlade at honorere gar
derobevagten med en drikkeskilling.
I året 1881 var kritikken efterhånden
blevet hård ved det gamle teater. Og da
Burgteatret i Wien nedbrændte i decem
ber, blev dagspressen opmærksom på
brandfaren i teatret. Det imødekom Birch
ved at sende bud efter brandkommissio 
nen, som den 20. december indfandt sig.
Det medførte krav om nye bredere døre.
Desuden skulle en olielampe placeres
over alle udgangene, og der skulle under
forestillingerne være brandvagt samt en
mindre brandsprøjte. Nogle al disse krav
skulle være gennemført inden 2. juledag.
Resten skulle være udført senest 15. janu
ar 1882.
Dagene var talte
Tanken om et nyt teater dukkede op gang
på gang allerede i 1870-erne, men blev
hver gang skrinlagt. Og da Birch mente,
at der var fred og ingen fare, lod han teat
ret male og dekorere. Scenen fik nyt for
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tæppe og blev draperet med gul silke, kni
plingsbort og nye dekorationer af Carl
Lund. Endelig byggede Sophus Birch i
1894 gavlen om i trappeform med de for
gyldte kugler.
I foråret 1896 tog tanken om et nyt tea
ter atter fart. Der blev nedsat et udvalg,
der skulle arbejde på sagen Det var først
tanken at bygge på det gamle teaters
grund, men den pris, Birch forlangte, var
for høj efter udvalgets mening. Så den
handel blev der ikke noget af.
Den 12. august 1898 blev der nedlagt
grundsten på den anden side af gaden til
det nuværende Aarhus Teater. Men to tea
tre kunne byen ikke bære. Det gamle tea
ters dage var nu talte. Den 13. marts 1900
solgte Sophus Birch derfor sit smertens
barn til staten for 80.000 kr. Der blev dog
samme efterår endnu to opsætninger,
nemlig N.S. Svendsen & William Peter
sens Teaterselskab med “Ridderne af
Randers bro” og “København - Aarhus”.
Fra den 19. april og til udgangen af maj
måned 1901 blev det gamle teater benyt
tet som internat for de pårørende til dem,
der var indlagt på epidemisygehuset for
kopper. Den 12. februar 1902 påbegynd
tes nedrivningen al den gamle teaterbyg
ning. En uge efter kl. 9.35 faldt den sidste
pille. Kun scenekælderen var tilbage. Før
ste kapitel af Aarhus teaterhistorie var
slut. Kort tid efter påbegyndte staten byg
geriet af ”Post og Telegrafbygningen”,
som står der endnu.
I teaterbygningens levetid fra 1815 til
1902 var den ramme om 52 forskellige te
aterdirektørers forskellige større og min
dre skuespiltruppe. Særlig skal nævnes
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Carl Becker 1821-38 og familien Müller,
først J.P. Miiller 1829 -55, (Betty Nansens
bedstefar), sønnen Th. Müller 1865-71 og
broderen Frederik Müller 1871-78. Også
J.P. Miller 1851-61 er værd at nævne.
Desuden har Vilh. Petersen, 1878-92, Ju
lius Petersen 1880-96 og Carl Henriksen
1885-1900, sat deres præg på det gamle
teater. Endelig er der gæstespillene med
de herrer Th. Cortes, Aug. Rasmussen og
Alb. Helsengreen, der viste århusianerne
det ypperste inden for scenekunsten.
Desuden var teateret ramme om utalli
ge danske og udenlandske kunstnere,
sangere og musikere, som den norske vio
linist og komponist Ole Bull 1810-1880
(Sæterjentens Søndag) med en violinkon
cert. Balletdanseren Pepita d’Olive blev
så populær i byen, at der blev tilstillet
hende en hyldestvise, der endnu 100 år
efter synges af det 109-årige Aarhusianske herrekor “Arion”, som fremførte den i
Århus Musikhus ved jubilæumskoncerten
i marts 1993.1 1893 blev scenegulvet for
stærket for at præsentere Geo Locharts tre
elefanter, der optrådte i fem dage.
Det gamle teater er et mindeværdigt
element i det århusianske kulturliv og den
almindelige folkelige underholdning. Det
fortjener at mindes på 100-året for sin
forsvinden.

Kildeangivelse:
Forskellige udklip og tidsskrifter, samt notater al
skuespiller 0 .C. Hingsberg, samlet af en af vores
familie afdøde slægtninge, der var bosat i Aarhus i
tiden 1925 -1975, suppleret med opslag i leksika og
Illustreret Tidende.

Litteratur om Østjylland siden sidst
Af Lars Otto Kristensen

Poul Harris bog om Marselis-Slægten
(1980), gav et glimrende billede af
”Marselis-komplekset”, som man under
et kan kalde godserne Marselisborg, Constantinsborg, Vilhelmsborg, Moesgaard
og Østergaard, hvis historie i lange perio
der er fulgtes ad.
I 2000 kom arkitekt Ib Møllers bog om
Vilhelmsborg og samme år Randi Buchwaldts ”Marselisborg - slot og fristed”
om det nye kongelige Marselisborg.
Fra Forlaget Moesgaard er nu kommet
”Moesgaard. Historien om en herregård”
af Jens B. Skriver (2001 ). Den er på 263
sider og rigt illustreret. Det er i bredeste
forstand en godshistorie ikke bare om
herskabet, men om hele herregårdslivet
som det udfoldede sig endnu i 1950erne,
da herregården som regel var sognets
største arbejdsplads.
Sin første glansperiode fik Moesgaard,
da baron Christian Frederik Gyldenkrone
til baroniet Vilhelmsborg lod bygge den
nuværende hovedbygning v. arkitekt Zu
ber, der også restaurerede domkirken.
Bygherrens økonomi var anstrengt, am
bassadørposter i udlandet krævede en be
tydelig levefod, men det var jo netop me
ningen med de nye grever og baroner, der
var indført i 1671, at de skulle tjene kon
gen i økonomisk uafhængighed og kaste

glans over hoffet. Sønnen, lensbaron Fre
derik Julius Chr. Güldencrone, måtte lade
Moesgaard, der ikke hørte under baroniet,
gå på tvangsauktion i 1822. Enkebarones
sen fik dog lov at blive boende i hoved
bygningen til 1841. (Det skulle vare 20
år, inden der blev råd til at bygge en pas
sende hovedbygning på Vilhelmsborg).
I 1838 købte Thorkild Dahl Moes
gaard, og bogens sidste halvdel beskriver
far og datters ejertid 1838 - 1953, hvor
staten købte bygningerne og indrettede
dem til Forhistorisk Museum og Århus
kommune overtog jorder og skove.
Om Th. Dahls betydning vidner kapit
lerne ”Den grundlovgivende rigsforsam
ling”, ”Landbokommission”, ”Rigsrådet”,
”Stiftamtmand”, ”Kreditforeningerne”,
”Dåreanstalten ”, ”Arkæologi”, ”Ægypto
logi”, ”Biblioteket” og ”Kongelige be
søg”.
Efter ”den hvide dame”, fru Bothilde
Dahis, død i 1952 ønskede ingen i slæg
ten Dahl at overtage det efterhånden me
get gammeldags drevne gods med de 35
kakkelovne, der skulle fyres op i en
hovedbygning uden elektrisk lys, og ind
boet blev spredt for alle vinde ved en auk
tion.
Et par af portrætterne fra Vilhelmsborg
blev i 2001 købt af Moesgaard. En del af
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de øvrige Gyldenkrone-portrætter er gen
givet i sort/hvid, lidt ærgerligt, for de ori
ginale findes faktisk hos lensbaron Erik
Gyldenkrone-Rysensteen i Hørsholm.
Bogen er en af de smukkeste og grund
igste herregårdsbøger, der er lavet i
mange år.

Om straf og hoveri
Med udgangspunkt i ”Marselis-komplekset”, har Jens B. Skriver også skrevet bo
gen ”Den værste straf ? - Hoveri i prak
sis”, der er et opgør med myter om hove
ri. Bogen er udgivet af Moesgaard Muse
um og Landbohistorisk Selskab. Den er
forfatterens Ph.D.-afhandling og gør op
med det traditionelle billede af fæstebon
den som kun den forkuede stakkel, vi
bl.a. kender fra ”Jeppe paa Bjerget”, og
fremstiller hoveriet som det, det var: En
naturalydelse blandt andre naturalydelser
og nok den mest uhensigtsmæssige af
dem. Derfor blev hoveriet i godsernes og
bøndernes fælles interesse også afløst i de
første år af 18OO-tallet. Det havde sim
pelthen overlevet sig selv. Træhesten har
ikke eksisteret på de fem godser, - over
hovedet kendes der vist med sikkerhed
kun den træhest på danske godser, man
kan se på stikket af Dronninglund i Pontoppidans Danske Atlas. Bogen viser også,
at det ikke var bonden selv, der gik på ho
veriarbejde, han sendte sine karle. Den er
en uddybning af Hans H. Fussings dispu
tats ”Herremand og fæstebonde” fra
1942, der påviste, at det gamle landbo
samfund var et balanceret samfund, hvor
alle havde rettigheder og pligter.
Godssystemets ud- og afvikling
Om dansk adel og danske herregårde kan
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man læse mange steder. Men baggrunden
for, at der er opstået særligt afgrænsede
slægter med arvelige privilegier, fortaber
sig i det dunkle. Bogen ”Det danske
godssystem, - udvikling og afvikling
1500-1919” fra 1987 beskrev godssyste
met. ”Riget, magten og æren. Den danske
adel 1350 - 1660” redigeret af Per Ingesman og Jens Villiam Jensen (Århus Uni
versitetsforlag 2001, 668 s.) kaster så me
get lys over dunkelheden, som det nu er
muligt, når kilderne før 1500-tallet ”ikke
længere er gode nok til statistik”. Per Ingesman er kirkehistoriker og Jens Villiam
Jensen agrarhistoriker. 25 historikere
skildrer den adelsstand, der blev til på
baggrund af den senmiddelalderlige land
brugskrise efter den sorte død omkring
1350. Trods sit ringe antal, også i europæ
isk sammenhæng, formåede den at bevare
magten til 1660, hvor der til sidst var et
gabende svælg mellem de få rigsråds
slægter og småadelsslægterne, så lige de
end formelt var. I et afsluttende kapitel
føres udviklingen fra 1660 til nutiden.
Bogen er ikke ”lokalhistorie”, men
uundværligt baggrundsstof for forståelsen
af det stærkt kastedelte samfund, Dan
mark var indtil 1660.
Tidsbilleder om domkirken
Historisk usikkerhed kan være frugtbar.
Blev Domkirken nu grundlagt i 1198, el
ler var det først i 1201? For en sikkerheds
skyld er det blevet til to jubilæumsbøger,
den første af Hans Bjørn og Lise Gotfredsen i 1998 og nu (2001) ”Tidsbilleder.
Domkirken og byrummet gennem 800
aar”, udgivet af Århus Byhistoriske Ud
valg. ”Der er i tidens løb skrevet meget
om Århus Domkirke, men om domkir-

kens kvarter, fysisk om gader og huse, so
cialt om, hvordan livet levedes, og er
hvervsmæssigt om måden at tjene til li
vets ophold på, herom er der vist aldrig
fremstillet noget på skrift”, skriver udgi
verne i forordet. Informationsteknologien
har givet mulighed for i tredimensionale
billeder at anskueliggøre både fortid og
fremtid, man har bogstaveligt lavet ”luft
fotos” af kirken og dens omgivelser gen
nem 800 år (138 s. ill.).

Historien om Jægergaarden
Det nye hovedsæde for Magistratens af
deling for familie og beskæftigelse, der
blev indviet d. 9. marts 2001 i Jægergaardsgade, hedder Jægergaarden af den
enkle grund at det ligger, hvor Marselis
borg Jægergaard lå fra 1724. Gården kom
til at føre en omtumlet tilværelse som
funktionærbolig, traktørsted, ”Kron
prinsens Klub” og koleralazaret. I 1833
(ca.) blev den gamle hovedbygning revet
ned, og den nye blev i mange år stiftamt
mandsbolig og -kontor. I 1885 købte DSB
gården og udlejede den til den legendaris
ke maskinchef O. F. A. Busse. Også den
forsvandt i 1910 for at give plads til DSB
Centralværksteder og disses nye adminis
trationsbygning. ”Jægergaarden - fra
landsted til Byhus” er udgivet af Århus
Kommune, Magistratens 1. afdeling. De
historiske afsnit er skrevet af Kenn Tarbensen. Vi får samtidig hele kvarterets
historie. Bogens redaktør, Kurt Lundskov
skriver i afsnittet ”På vej til Jægergården.
Fra fattiggård til Clemensborg” lidt om
sin magistratsafdelings historie. Bogen
slutter med afsnit om byggeriet og det
nye hus kunstneriske udsmykning (76 s.
ill.).

Jubilæumsskrift om Teglgaarden
AAB, Arbejdernes Andels Boligforening
stiftet i 1919, har bidraget væsentligt til,
at Århus fik sunde boliger for ”jævne
mennesker”. Et af foreningens første og
bedste byggerier var Teglgaarden på Ves
terbro Torv, der blev taget i brug 1929
(Teglgaardsgade minder om det). ”Her
flyttede håndværksfamilierne ind med de
res mange børn, som man med datidens
normer havde haft det i tankerne, da man
udstyrede de fleste lejligheder med hele
to værelser. Ovenikøbet gav man famili
erne mulighed for at vokse i Teglgaarden,
hvor man også kunne gøre sig håb om 3
værelser at boltre sig på, eller mere, hvis
man virkelig var heldig”, står der i Jubi
læumsskriftet ”Teglgaarden. 75 års jubi
læum 1924-1999” udg. Af AAB, Århus
(27 s. ill.).

100 år med Garderforeningen
Da Marselisborg blev bygget som konge
ligt sommerhus i 1902, blev det bevogtet
af garnisonen i Århus. Men da det blev
kongens sommerresidens i 1912, tog Den
Kongelige Livgarde over. ”Gardens første
pligt er at stå vagt om det kongelige hus”.
Landets fremmeste og mest lidenskabeli
ge garder var kong Christian X. I 1902,
på daværende prins Christians fødselsdag
d. 26. september, grundlagdes Garderfor
eningen for Aarhus og Omegn som den
femte garderforening i landet. Den er nu
landets trediestørste. 100 års-jubilæet
markeres med reception på dagen, en
storstilet fest og med bogen ”Rex'er i
Aarhus 1902-2002”. Bogen er skrevet af
forfatteren af disse linier, der syntes, det
har været en morsom opgave, og håber at
teksten kan leve op til det fornemme ud
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styr, foreningens bestyrelse har ladet den
udkomme i (det har været en fornøjelse at
arbejde sammen med en bogtrykker,
Kongsvang Bogtryk, der virkelig kan sit
håndværk).
Århus 1900 gennem 100 år
Der skrives uendelig meget om den be
tydning, Højskolen har haft for ungdom
mens ”socialisering”, som det hedder
med et rædsomt stud. mag.-ord. Mon ikke
værnepligten har betydet mere for ”det
unge mandkjøn”, som man sagde på Fre
derik Vis tid end den traditionelle vinter
på højskole? - eller hvad med Indre Mis
sion, eller afholdsbevægelsen? Også
idrætten har betydet meget, især inden
den blev til ”sport”, som man dyrker på
eliteplan foran fjernsynet. ”Men til Idræt
vi nu er parat. Århus 1900 gennem 100
år”, redigeret af Søren Chr. Kirkegaard
( 132 s., ill.) er en skildring af en af bred
deidrættens klubber. Bredden omfattede:
Atletik, Badminton, Beach Volley, Fod
bold, Gymnastik (alle aldre og køn), Ori
entering, Skaters, Svømning, Tennis, Tri
athlon, Volleyball og Ældreidræt. En stor
del af byens sportsjournalister er blandt
bidragyderne. Klubbens fanemarch går på
ikke mindre end ”Marseilleisen”!

Fra smykkeskrin til bogtårn
Statsbiblioteket kaldes den første statslige
kulturinstitution, der blev lagt udenfor
København. Hvis man ser bort fra de mi
litære musikkorps, der også var kultur, og
de eneste større professionelle orkestre,
menigmand kom i kontakt med, er det
utvivlsomt rigtigt. Også Statsbiblioteket
er fra 1902 og fejrede den runde dag d.
17. juni bl.a. med bogen ”Mellem bøger,
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bit og brugere. Statsbiblioteket 19771902” redigeret af Niels Mark, Erling
Midtgaard Hanssen og Niels Christian
Nielsen. Bogen er en fortsættelse og et
supplement af den, der udkom ved 75 års
jubilæet i 1977 (af Eigil Søholm) og er på
ikke mindre end 424 sider. Det er årene,
hvor man gik fra at være en samling af
trykte bøger, tidsskrifter og aviser til at
være stedet, hvor man finder ”informa
tionsbærende materialer”. Afsnittene er
skrevet dels af bibliotekets medarbejdere,
dels af brugere (det hedder ikke længere
”lånere”) og venner udefra, - fjender fin
des vist ikke. Statsbibliotekets nuværende
bygning med bogtårnet er fra 1962. Indtil
da boede biblioteket i ”Hack Kampmanns
smykkeskrin - Kulturhus på Bispetoften
gennem 100 år”, som er udgivet af Er
hvervsarkivet i samarbejde med Århus
Byhistoriske Udvalg, der begge bor i ”det
gamle hus”, som man på Statsbiblioteket
kalder smykkeskrinet. Bogen er redigeret
af arkivar Kenn Tarbensen. Enhver bør
unde sig den fornøjelse at se den gamle
læsesal, der må være Europas smukkeste
og mest gennemførte jungendstilrum (det
gøres bedst med bogen i hånden). Det si
ges, at Hack Kampmann fik besked på at
pille noget af pynten af, da han afleverede
tegningerne. Hvad det kan have været, er
svært at forestille sig. Tillige er bygning
en gedigent håndværk, ligesom Kampmanns øvrige Århus-huse: Teatret, Told
boden, Marselisborg Slot, Posthuset i
Kannikegade og i oplandet Jagtslottet på
Kalø. Erhvervsarkivet er nærmest ar
bejdsgiversidens svar på det københavn
ske Arbejderbevægelsens Bibliotek og
Arkiv, men Statsbiblioteket, som byg
ningen blev lavet til, var nok også grun

den til, at Århus var den sidste større by,
der fik et ordentligt udbygget folkebiblio
tek. I Erhvervsarkivet ligger Århus Kom
munes historiske arkivalier fornemst af
alle Århus Købstads privilegiebrev fra
1441, og fra huset er i tidens løb udsendt
over 90 lokalhistoriske værker. Det næstnyeste er ”Kunst i det fri - skulptur i År
hus” med tekst af Karin Thim og fotos af
Knud Nielsen. Den er god at have i hån
den, og man kan nå dem allesammen på
en heldagsspadseretur, der er fyldige op
lysninger om alle kunstnerne bag skulptu
rerne. Man kan nok blive bekymret over
at arkivet nu har mistet sin selvstændig
hed og bare er blevet en filial af Landsar
kivet i Viborg (i øvrigt Hack Kampmanns
næstsmukkeste bygning, smykkeskrinet
er nr. 1 ! !). Det giver sig udtryk i brevpapi
ret ”Statens Arkiver. Erhvervsarkivet ”, organisationsteori kappes med ledelseste
ori om at være forrest i disciplinen ”æn
dringer”, og den disciplin har i hvert fald
et betragteligt aktivitetsniveau.
Et levende presseliv
”Journalist i byen” (Forum 2001,269 s.
ill.) af Frode Kristoffersen giver et leven
de billede af presselivet, fra da der endnu
var fire partiaviser i hver by, flere i de sto
re. Først på s. 198 , hvor vi er nået til
1954, kommer den unge mesterlæreud
dannede journalist til Århus for at gå på
”Journalistkursus”, der lige var oprettet
ved Århus Universitet. Han bliver i byen
til s. 245. Det blev til ansættelse på Jyllands-Posten, mens legenden H. Hansen
endnu var redaktør. Journalister og borg
mester færdedes i byen på cykel, og typo
graferne arbejdede i bly og strejkede.
Journalister fra byens fire blade mødtes

på Casino Bar, hvor øllerne kostede 2 kr.
stykket, og Tage Mortensen spillede
”Mandalay” på klaveret, mens komponis
ten, Erling Winkel, Statsbiblioteket og
Jyllands-Posten drak en tokrone op.
Casino Bar rummede Reformklubben,
der sendte forfatteren på jordomrejse, på
tommelfingeren! Den lokale Phileas Fogg
nåede hjem efter 138 dage og tabte og
vendte tilbage til Ritzaus Bureau, - men
det er ikke Østjylland.

Et liv som kommunist
Redaktør Bent Bliidnikow har spydigt
skrevet i Berlingske Tidende om alle de
intellektuelle, der var medlemmer af DKP
”og skriver bøger om, at de udelukkende
havde meldt sig ind for at påvirke partiet i
demokratisk retning indefra.”
Det gælder ikke Freddy Madsen i erin
dringsbogen ”Vilje til forandring. Mit liv
som kommunist” (2001). Forfatteren vok
sede op i ”arbejderklassen” i Århus, blev
maskinarbejder, i perioder ansat i DKP,
folketingsmedlem og igen maskinarbejder,
ofte arbejdsløs. Han forblev partiet tro til
sin død og bevarede i modsætning til de
mange ”intellektuelle” en slags personlig
hæderlighed, som han delte med sin kone,
Gurli Madsen, der var et af alle partier re
spekteret medlem af Århus Byråd. Man
kan måske undre sig over en mand, der
kunne være på langvarige skoleophold i
Sovjet og på lange delegationsrejser i
resten af østblokken uden at forfærdes
over fattigdommen og undertrykkelsen.
Bogen er samtidig en nøgtern skildring af
de indre modsætninger i århusiansk fagbe
vægelse, hvor metalarbejderne sammen
med typograferne var ideologisk førende
(Husets Forlag, 341 s. ill.).
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300 billeder fra Århus
Fotograf Poul Pedersen har i sin villa i
Nørre Allé midt i Århus millioner af bille
der, arkiveret omhyggeligt og systema
tisk. Samlingen er landsomfattende og fra
alle slags opgaver. De er taget af ham selv
gennem 50 år og af hans far, Thomas Pe
dersen, ogi 1991 tog tredje generation,
Ole Hein Pedersen, over. Godt 300 af bil
lederne er gengivet i ”Fotografens Århus
- billeder gennem 75 år”, (Århus Byhis
toriske Udvalg, 2001). Billederne knyttes
afsnit for afsnit sammen af Poul Peder
sens erindringer om sine egne og faderens
oplevelser (228 s. ill.). Den føjer sig fint
til ”Hugo Matthiessens Århus 1917”, som
Byhistorisk Udvalg udgav i 1999.
”Skolerne i Århus vokser” er udgivet af
Århus Kommunale Skolevæsen” 2001
med forord og handler om Fjordsgades
Skole, Rosenvangskolen, Rundhøjskolen,
Vorrevangskolen og Åby Skole og er
tænkt som inspiration til arkitekter, skole
folk, administratorer og politikere, når de
skal søge ”den rigtige løsning” på om- el
ler udbygning på en konkret skole. Den
handler altså om bygningernes - rammer
nes - anvendelse (57 s. ill.).

Kvindelig modstand
Besættelsestiden er uudtømmelig. ”Ikke
noget theselskab. Var vi terrorister? Om
en gruppe kvinder i modstandskampen”
af Hedda Lundh m. fl. Redigeret af Mari
anne Alenius, handler om noget så sjæl
dent som en kvindelig modstandsgruppe
omkring Århus Universitet, hvor Hedda
Lundh studerede litteraturvidenskab. Man
møder dem ”på fri fod og på flugt, i fæng
sel og i Frøslevlejren” som forlaget skri
ver i sin pressemeddelelse (Museum Tus-
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culanums forlag. Københavns Universitet.
2002).
Når århusianere og andre brave danske
re kommer til skade, bliver de afhentet af
Falck. ”Falck i Århus. Redningsarbejde i
by og omegn gennem 75 år” af Per Ryolf
(2002, 224. s. ill.). Det er igen det myre
flittige Byhistorisk Udvalg, der har øvet
dåd.
Ebeltoft i 700 år
”Ebeltoft - købstadsliv gennem 700 år” af
Knud Chr. Jensen og Jacob Vedsted (300
s., rigt ill.) er udgivet af Ebeltoft Kommu
ne ved købstadsjubilæet i 2001. Kun en
snes byer kan med sikkerhed smykke sig
med sådan en alder. Byens ældste hus er
naturligvis kirken. Endnu i 1681 havde
byen det fjerdestørste antal skibe og var
den 11. største købstad nord for Kongeåen. En latinskole var der også, men den
blev nedlagt i 1739. Den gale heksejæger,
Jørgen Arenfeldt fra Rugaard, led sit før
ste nederlag, da han forgreb sig på en af
borgerskabets damer i Ebeltoft, der måske
havde råd til en ordentlig sagfører og red
dede livet ved Landstinget i Viborg.
I løbet af 1700 tallet gik udviklingen
byen forbi. Efter 1864 blev Århus Jyl
lands hovedeksporthavn og ”Jyllands
Hovedstad”. Først turismen, især efter at
menigmand fik bil, og velhavende pensio
nister fik byen til at vokse til 3.800 hele
året og 70.000 om sommeren”. Tornero
sesøvnen er årsagen til at et helt usædvan
ligt antal gamle huse er bevaret og passer
til det nye hovederhverv.

Fra Grenaa og omegn
En flid som Århus Byhistoriske Udvalgs
udfolder også Grenaa Egnsarkiv. I år er

det bl.a. blevet til 25. årgang af ”Grenaa
og Omegn - før og nu” 2001 redigeret af
Børge Kjær. (2002, 113 s., ill., nogle i far
ver). Først 30 sider om ”Set og sket 20002001” og 3 med ”Døde i Grenaa Kommu
ne”. Derpå noget om tyske kanonstilling
er ved Fornæs og Havknuden, om eng
lændernes besættelse af Anholt 1809 (An
holt ligger i Østjylland!), om Mineral
vandsfabrikken ”Djursland”, ”På tur med
Carlsen” (om Grenaa Turistfart), om
hvordan Frederik VI fik personlig indfly
delse på Grenaaegnens skoler, om søslag i
Kolindsund i middelalderen, Finlands
hjælp og Finnebørn på Djursland og Re
alskoler i Lyngby og Trustrup 1877-1978
Børge Kjær's ”Djurslands Kalk - rå
stofudvinding og kalkværksindustri” (120
s.) er udgivet af Djurslands Museum,
Ebeltoft Museum og Grenaa Egnsarkiv.
Bogen fortæller først om kalkbrænding
ens historie siden middelalderen. Bræn
dingen tager rigtigt fat, da man op mod
midten af 1800-tallet går over til at bygge
i grundmur, og da lerkliningen mellem
bindingsværksstolperne afløses af mur
sten. Østdjursland blev storleverandør af
rå kalksten, der udskibedes fra Glatved
Strand og Bredstrup Klit. Senere kom
Granaa- og Ebeltoft-Trustrupbanen og
muliggjorde en stor forarbejdningsindus
tri, og senere skabte lastbilen grobund for
mange yderligere små kalkbrænderier.
Den billigere transport gjorde efter 2.
verdenskrig kalkudvindingen urentabel i
forhold til fx Faxe Kalk, og i dag er kal
ken bare et forurenende element i sten- og
grusudvindingen.

Dyrlægen fortæller
Memoirelitteratur skrevet af danske dyr

læger udgivet i bogform er ikke overvæl
dende. Af den akademiske treenighed i et
landsogn: Præsten, lægen og dyrlægen,
var dyrlægen den eneste, man var direkte
økonomisk afhængig af. J. Stegger Ni
elsen ”Blandt dyr og mennesker” (2002,
fås gennem Grenaa Engsarkiv) er en lun
skildring af studiemiljøet på Landbohøj
skolen og et liv først som assistent, siden
som selvstændig i en typisk landdyrlægepraksis i Trustrup. Skildringen går fra
1930'erne til nutiden, hvor man gik fra
enkeltdyrsbehandling til præventiv besæt
ningsbehandling. Humoristisk sans ingen
hindring, originaliteten fandtes i lige mål
blandt dyrlæger, landmænd og centralbe
styrerinder. Stegger Nielsen gik også ind i
det begyndende organisationsarbejde
blandt dyrlæger og var sikkert mere vidt
skuende end de gængse organisationsfolk.
Det er ikke her stedet at give karakterbog,
men her er et eksempel på, at et oplagt
fortælletalent med sund jysk underdri
velse og en tænksom sjæl gør hele for
skellen, når et liv, der nøgternt ikke ad
skiller sig fra mange andre af samme
slags, skal skildres. Det er hele lokalsam
fundet, der er rullet op.
Om kirker, barndom og højskoler
I 1987 udgav sognepræst Peter Knudsen
et hæfte om kirkerne i Mygind-Krogsbæk-Skørring sogne. Det suppleres nu af
”Karlby Kirke i 100 år - set i bakspejlet”
af Søren og Mogens Greve, ligeledes ud
givet af menighedsrådet. Den er på 26 si
der med smukke farveillustrationer. Af
snittene er skrevet af personer med til
knytning til kirken, deriblandt biskoppen.
Samme sognepræst Peter Kundsen, der
havde Søby-Skader-Halling Pastorat
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1969-80, skrev over en periode på 5 år en
række lokalhistoriske artikler i pastoratets
kirkeblad. De er nu (2001) samlet i ”Sogn
og Kirke i Søby, Skader og Halling - med
rids af forhistorien” og udgivet af menig
hedsrådet. De 112 sider er rigt illustreret,
dels med fotografier og navnlig med teg
ninger af Viggo Jensen, der er fhv. sogne
præst i Randers.
I serien ”Folk fortæller” udgivet af For
eningen Danmarks Folkeminder”, hedder
nr. 43 (2002) ”Dreng på landet i trediver
ne. Barndomsoplevelser fra Hald ved
Randers og Norddjursland” af Kristian
Hviid. Kristian Hviid begyndte i 1998 at
nedskrive sine erindringer og supplerede
dem med, hvad hans fem søskende kunne
fortælle. Det er igen en skildring af origi
nalerne og dagligdagen i jyske landsogne,
stort og småt mellem hinanden, bl.a. de
omkringrejsende handlende, jernhandle
ren, ”hønsetyven”.... Bag i bogen er der
en liste over serien ”Folk fortæller”.
Bering Valgmenighed fyldte 125 i
2001. Jubilæumsbogen ”Bering Valgme
nighed 1876-2001” er skrevet af universi
tetslektor Frands Ole Overgaard, der er
kirkehistoriker og gift med kirkens præst
Karen Dissing Overgaard, der også har
skrevet et af afsnittene.
Grundtvigianere uden forsamlingshus
er utænkelige, om det har Lisbeth Hulgaard, Kolt Ældrehøjskole, skrevet. Den
fri- og efterskole, der hørte til helheden
1879-1971, har Christen Christensen ta
get sig af. Den blev i 1971 afløst af den
stadig blomstrende Kolt Ældrehøjskole.
De grundtvigske valg- og frimenigheder
blev fra 1865 den største folkelige og kir
kelige vækkelse siden reformationen. Al
lerede 10 år før menigheden i Bering blev
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oprettet, grundlagdes den nærliggende
Testrup Højskole, og det blev fulgt af en
læseforening og en højskoleforening i
Klostergade i Århus og en avis Aarhus
(Amts) Folkeblad, der fik aflæggere i
Hammel, Rønde, Silkeborg, Skanderborg,
Rønde og på Samsø. Grunden til at man
”besluttede at gå i valgmenighed” var, at
biskop Brammer nægtede at kalde den
pastor Teilmann, man lokalt havde øn
sket. Han blev derpå hos valgmenigheden
i 43 år som ”hyrde og høvding”! (197 s.,
ill.)

Vindmøllen og værtshuse
Fra forlaget Skanderleipzig kommer
”Omkring Vindmøllen i Skanderborg” af
Kaj Klostergaard. Selve møllen er for
svundet, men bygningerne står endnu på
Kastanievej. Først efter mange forgæves
forsøg lykkedes det i 1857 at få opført
”en stor hollandsk vindmølle” en lille
kilometer uden for købstaden. Elektricite
ten blev en hård konkurrent, og i 1926 gik
møllen på tvangsauktion. Den kom sig al
drig siden og blev revet ned i 1935. Bo
gen er på 90 sider, og de sidste 69 er rig
holdig fint illustreret med lokaltopogra
fisk beskrivelse af det kvarter, der er op
stået omkring den gamle mølle.
Fra Skanderborg Egnsarkiv er der i
2001 kommet to skrifter: ”Fra olielampe
til budbringer. Mindesmærker i Skander
borg Kommune” (27 s. ill.) og ”Fra Fod
badehotellet... til Skruestikken, restaura
tioner, Værtshuse og Hoteller i Skander
borg (35 s. ill.), begge af Leif Juul Peder
sen. ”Fra Fodbadehotellet....” Er udstil
lingskatalog til Skanderborg Egnsarkivs
plancheudstilling af samme navn. Faktisk
blev den trådløse telegrafi opfundet af Jo

han P. Sørensen i Skanderborg i 1891,
men marineministeriet syltede sagen med
den motivering, at opfindelsen var uden
praktisk betydning, så det blev Marconi,
der fik æren, da han opfandt det samme i
1896. Til gengæld fik Johan P. Sørensen
en mindesten i sin fødeby Tebstrup i
1934, det fik Marconi ikke. En smugkro
hed naturligvis ”Slukefter”, en vært hed
”Pukkel Johan” og tørsten kunne man
slukke i ”Koholderiet”, ”Øllebrød”, ”Den
gloende Kalkun” (opkaldt efter værtens
næse), ”Marius Øltapper”, ”Blodkoppen”,
”Skruestikken”... og så er der selvfølge
lig også alle de pæne steder, der er bille
der af dem alle sammen.
Illerup Ådal
Fra Moesgaard Museum kommer ”Illerup
Ådal - et arkæologisk tryllespej 1” af mu
seumsinspektør Jørgen Ilkjær med bidrag
af maleren og grafikeren Roj Friberg (152
s., ill.). ”På samme tid som kejser Septi
mus Severus lod opføre sin triumfbue i
Rom omkr. 205 e. Kr. sejlede en stor flåde
fra Norge ned gennem Kattegat .... Og
1000 andre krigere angreb Østjylland,
men blev slået ret så eftertrykkeligt.
”Klæder flængdes og brynjer sønderre
ves” skrev en spansk præst omkr. 400 ...
derefter blev det ødelagte udstyr ofret i en
sø ved Illerup” skriver forlaget. En stor
del af fundene kan ses på Moesgaard.

Historier fra Hinnerup
Østjysk Hjemstavns næstformand, Niels
Peter Boye-Nielsen, er blevet fuldtidspen
sionist og er flyttet til Hinnerup, nærmere
betegnet ”Hinneruphus” Søndergade 27,
der naturligvis er på forsiden af hans ny
este bog ”Hist og her i Hinnerup” (Forla

get Hinnerup, 2001). Det er forfatterens
fjerde bog om Hinnerup og omegn. Prin
cippet er det enkle at gå en lang tur gen
nem Foldby, Grundfør, Haldum, Hinne
rup, Norring, Sandby, Søften, Tinning og
Vitten og fortælle løst og fast om det,
man ser og undre sig over, hvad det er,
man undrer sig over og finde ud af hvor
for. Hvem vidste at den senere konseils
præsident, lensgreve Christian Emil KragJuel-Vind Frijs begyndte sin landbrugs
karriere i 1839 som fæster af 140 tdr. land
på Foldbygaard? Eller at der lå en
fødselsanstalt for piger, der var kommet i
ulykke på Korsvang i Foldby, et strålefelt
for magnetiske strålinger i Grundfør og et
brændevinsbrænderi på præstegaardsjorden ikke langt derfra? Her er historien om
Anina Margrethe Kristian Petra Jensen,
pottemagerens datter fra Hinnerup, der
var ”fysisk veludrustet”, dog kun for
dans, og blev primaballerina i München
og London under navnet Adeline Genée,
var med til at grundlægge ”The Royal
Academy of Dancing” blev adlet af den
engelske konge med titlen ”Dame” og til
sidst fik en vej opkaldt efter sig i Hinne
rup (120 s., ill.).

Og så blev 2002 året, hvor Jyllands sto
re skikkelse, forstmanden, landmanden,
industrimanden, foregangsmanden, mod
standsmanden Flemming Juncker døde,
97 år gammel, levende og skarp til det
sidste.
Han sagde i et interview ved sin 90 års
fødselsdag: ”Alt, hvad der sker, er grove
tilfældigheder. Altså, hvis Hitler var ble
vet slået ihjel under 1. verdenskrig osv.
osv., så havde det ændret verdenshistorien
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i en fantastisk grad. Og sådan er hele
verdenshistorien....... Og deraf kan læres
uhyre meget om, hvordan man reagerer
på de forskellige tilfældigheder, hvilke
konsekvenser de får, når mennesker af be
tydning reagerer på dem og har indfly
delse på den videre udvikling. Den histo
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rieskrivning, der fornægter individualis
men, er en uægte subjektiv affære. Ver
dens historie er lavet af enkelt-individer i
fælles reaktioner med tilfældigheder”

Det gælder også lokalt.

Formandsberetning
2001/2002
Af Karen Margrethe Sørensen

Tiden flyver afsted, forår, sommer, efterår
og vinter kommer hurtigt efter hinanden,
vi fatter det ikke.
Historien fortsætter, og vi forsøger at
følge med. Et år i Østjysk Hjemstavnsfor
ening har også passeret i samme fart som
hidtil. Foreningens beretning trænger sig
på, så vi tænker tilbage på året, der gik.
Årbogen udkom i november måned til
sædvanlig tid. En flot årbog på 165 sider
med mange fine og gode indlæg redigeret
af P. V. Christiansen. Vores redaktør i seks
år. Sent på efteråret 2001 blev vor redak
tør syg af influenza og gik pludselig bort.
Læs mindeordene side 131.
Generalforsamlingen blev afholdt på
Frederiksberg Kulturcenterden 17. no
vember. Formanden bød velkommen til
de 80 fremmødte medlemmer, og Niels
Peter Boye-Nielsen blev valgt til dirigent.
Beretningen blev aflagt af formanden og
blev godkendt. Regnskabet blev fremlagt
af kasserer Herman Rasmussen og taget
til efterretning med et overskud på ca.
27.000 kr. Bogforlaget havde et lille over
skud på 368 kr.
De otte bestyrelsesmedlemmer blev
genvalgt, samt revisor Ejnar Pedersen.
Kontingentet blev videreført med 110
kr. plus 20 kr. i porto.
Efter kaffen med boller og hjemmela

vet lagkage fortalte kammerherre Henrik
Berner, Clausholm om ” Clausholms byg
ninger og historie ”. Det var et levende og
inspirerende foredrag med stor humoris
tisk sans, ikke mindst den store spørgelyst
og de hurtige svar var en oplevelse, vi ik
ke lige glemmer.
Foreningen konstituerede sig med for
mand Karen Margrethe Sørensen, næst
formand Niels Peter Boye-Nielsen, kasse
rer Herman Rasmussen. Redaktionsudval
get blev P.V. Christiansen, Lars Otto Kris
tensen, Jens Jeppesen, Niels Peter Boye,
Herman Rasmussen og Herluf Nydam
Jensen. Arrangementsudvalget blev Jørn
Kirkegaard, Jørgen Møller Bitsch, Ove
Kjær, Eigil Sennels, Hans Peter Hansen
og Søren Chr. Sørensen. Amtsudvalget
består af Jonna Abild og formanden.
Østjysk Hjemstavns turudvalg udsendte
det færdige program omkring 1. februar.
Vort første møde blev aflyst på grund af
en voldsom snestorm, ellers har de for
skellige arrangementer været velbesøgt.
Hvert år stiller udvalget med nye forslag,
og det kunne være interessant, om med
lemmerne også havde nogle ideer til næs
te program. Mange medlemmer er glade
for vores herregårdsture, f. eks. til Støv
ringgård og Gjessinggård var der 93 per
soner. De enkelte arrangementer vil blive
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fremlagt med billeder andet sted i årbo
gen.
Østjysk Hjemstavnsforeningen måtte
ud at finde en ny redaktør, for det er et
vigtigt område at have en redaktør, der
går positivt ind og laver et stykke arbejde
i samarbejde med redaktionsudvalget og
foreningen.
Vores ny redaktør, Ken Richter, er af
bestyrelsen udpeget som ny redaktør af
årbogen ”Østjysk Hjemstavn”. Den er for
øvrigt udkommet i 66 år. Ken Richter er
en ung mand på 46 år, han er Jyllands-reporter på Billed-Bladet og har siden 1998
været medlem af Hinnerup Byråd, hvor
han netop er genvalgt til sin anden perio
de som formand for undervisnings- og
kulturområdet. Vi er i foreningen taknem
lige for, at Ken Richter vil gå ind i dette
arbejde. Som jeg har sagt før, er vores år
bog en slags vindue for foreningen.
Sidste år fik Østjysk Hjemstavnsfor
ening ny hjemmeside. Den er sat op på en
ny måde og virker mere brugervenlig. Det
seneste indslag er, at indholdsforteg 
nelserne for årbøgernes artikler er indlagt,
og alle kan nu finde artikler med netop
det emne, som der ønskes oplysninger
om. Der kan også ledes efter forfatterne,
der har skrevet artiklerne. Der er 929 hen
viste artikler skrevet af 439 forfattere, og
flere forfattere har skrevet omkring 20 ar
tikler i de mange årbøger.
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Selve grundarbejdet til indholdsforteg
nelserne er lavet af P. V. Christiansen.
Med et specielt program indledte han ar
bejdet, så det kun manglede at blive pla
ceret på hjemmesiden. Vi er meget
taknemlige for det arbejde, der blev lavet
til punkt og prikke.
Angående medlemstallet er det stigen
de. Efter to år i træk med samme med
lemstal, ser det ud til, at vi i dette år får
en stigning på knap 20 medlemmer. Må
ske når vi det magiske tal 1000 medlem
mer om et par år. Vi opgiver ikke.
Bestseller Fonden har skænket os et be
løb på 25.000 kr. Vi er meget taknemlige
for denne påskønnelse af vort frivillige
arbejde. Vi har talt om, at beløbet kan
indgå i en bog om Constantinsborg, da
den forrige ejer, Jørgen Pontoppidan, har
lavet et stort skrevet materiale med tilhø
rende billeder af Constantinsborg.
Vi arbejder videre med projektet i sam
arbejde med Århus Byhistorisk udvalg,
der ligesom os havde lignende tanker.
Østjysk Hjemstavnsforening takker al
le, der har vist interesse for foreningen,
det være sig artikler til årbogen, ved de
mange tilskud fra virksomheder og kom
muner, ved fremmøde til vore møder og
udflugter, eller ved frivilligt arbejde for
foreningen.
En stor tak til Jer alle.

Fra aktivitetsudvalgets arrangementer
i 2002
Desværre måtte foredraget den 21. febru
ar om ”Et kapitel af den østjyske grund
tvigianismes historie i sidste halvdel af
1880 tallet” ved cand, theol. Frands Ole
Overgaard, Bering, aflyses på grund af
dårligt vejr.
Foredraget den 13. marts ved mu
seumsinspektør Eskild Vagn Olesen om
Marselisborg som kongebolig i 100 år var
velbesøgt, og aftenturen den 15. maj med
rundvisning i Marselisborg Slotspark blev

en overvældende succes med omkring
300 deltagere.
Aftenturen til Malling Kirke, hvor sog
nepræst Malthe Madsen viste rund og for
talte levende om kirken og dens historie,
blev gennemført med stor deltagelse. Ef
ter besøget i Malling Kirke kørte delta
gerne til Torstensens Købmandsgård - og
så i Malling. Her drak selskabet kaffe i
købmandsgårdens frokoststue, hvor alle
borde og stole måtte tages i brug for at

Gjessinggård. Greve Peter Bernstofffortæller om godsets historie.

129

huse deltagerne. Der blev fortalt træk af
købmandsgårdens historie.
Herregårdsturen den 15. juni gik til
Ommersyssel med besøg på Støvringgård
og Gjessinggård. Vi havde Tove Lindberg
med i bussen som lokalkendt guide, hun
løst opgaven på fortrinlig vis. Kirkesalen
på Støvringgård blev vist frem af sogne
præst Esper Dalgaard, og han fortalte om
Støvringsgårds historie.
På Gjessinggård blev vi vist rund af ej
eren, grev Peter Bemstorff, der fortalte le
vende om godsets historie.

Heldagsturen gik for første gang i for
eningens historie til udlandet og naturlig
vis til den ældste danske by, der nu ligger
i Sydslesvig, nemlig Hedeby med
vikingemuseet ved Dannevirke.
På samme tur besøgte vi Slesvig Dom
kirke og den gamle fiskerby Holm i ud
kanten af byen. Der var 50 deltagere på
turen.
I skrivende stund er den sidste udflugt
til Industri- og Håndværker Museet i Hor
sens ikke afviklet.

Fra havesiden på Gjessinggård.

En af de smalle gader i Holm ved Slesvig.

Støvring blev vist frem af sognepræst
Esper Dalgaard.
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Mindeord

Poul Verner Christiansen, Østjysk Hjem
stavns redaktør igennem seks år, er sidst i
november 2001 pludselig gået bort.
Vi er mange, der vil savne den person,
der gennem årene har været med til at
styrke historien, været en personlighed
iblandt os og har været en kapacitet i be
styrelsesarbejdet.
Poul Verner Christiansen var en aktiv
person og meget dygtigt til alt, hvad han
havde af interesser. Han var i seks år vo
res redaktør af Årbogen, desuden arbejde
de han med indholdsfortegnelser for de
sidste 20 år, redigerede alle 66 års ind
holdsfortegnelser, klar til at indsætte på
hjemmesiden. Poul Verner Christiansens
interesse for historien og det at skrive ar
tikler og redigerer optog ham meget.

Han var meget pertentlig omkring de
ting, der blev afleveret til bogtrykkeren,
altid i god tid og den nye teknik med at
skrive på pc og indsætte rammer, hvor
billederne skulle sidde samt vurdere bille
der gjorde han meget ud af. I det hele ta
get var alt tilrettelagt efter en nøje plan.
Poul Verner Christiansen har også re
digeret bogen ” Ristrup, en østjysk herregaard ” en flot og spændende bog. Et stort
og fantastisk arbejde at have samlet og re
digeret et så stort værk.
Hans fine menneskelige egenskaber var
til inspiration for mange mennesker, og
hans karakteristiske engagement vil vi
stadig mindes.

Karen Margrethe Sørensen.
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Vejen til arkiverne
Årbogen har tidligere bragt en liste over
lokalhistoriske arkiver i foreningens
dækningsområde. Men alle danske lokal
historiske arkiver kan nu findes på inter
nettet på hjemmesiden for SLA Sammenslutningen af Lokalhistoriske Ar
kiver:
http://www.lokalarkiver.dk/
Herfra kan man klikke videre på »Ar

132

kiv vej viser« og få samtlige adresser, tele
fonnumre og åbningstider.
Man kan gøre det hjemmefra, hvis man
har computer med internetforbindelse, el
lers kan det findes på ethvert folkebiblio
tek, og bibliotekarerne hjælper gerne.
Se også hjemmeside for Østjysk Hjem
stavnsforening:
www.aarhus.bynet.dk/foreninger/
oestjysk-hjemstavn

