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Grubekeramisk kultur
på Djursland
Af Lisbeth Wincentz Rasmussen
I midten af yngre stenalder optræder i Sydskandinavien den såkaldte grubekeramiske
kultur. Dens udbredelse er kystbunden, og
næringsgrundlaget er en fangstøkonomi
med sælfangst og vildsvinejagt som væsent
ligste indslag. Men også tegn på, at man har
kendt til bondeerhvervet er til stede i form af
tamsvin og -kvæg. Kulturen, som især er
kendt fra Sverige, har dér fået sit navn efter
de karakteristiske grubeornamenterede ler
kar.
Fra Sverige, især Gotland, kendes også grav
pladser. Inventaret herfra vidner om fang
stens betydning, idet flere varianter af harpu
ner og de karakteristiske skafttungepile i
flint er hyppige som gravgods.(’)
Årsagerne til den grubekeramiske kulturs
fremkomst, ligesom det præcise tidspunkt
herfor, er især for Danmarks vedkommende
endnu ikke fastlagt. Omkring midten af
yngre stenalder foregår en klimaændring
mod koldere og fugtigere klima. Dette med
fører vandstandsændringer ved kysterne og
flere sæler i farvandene. Disse ændringer er
muligvis en af årsagerne til, at man i slutnin

gen af tragtbægerkulturen, som var en bon
dekultur, i visse områder går over til en
blandingsøkonomi ved kysterne. Dette ses
af, at der på bopladserne i kystegne findes
affaldsgruber indeholdende skaller fra østers
og muslinger, rester fra sæler, landvildt og
tamdyr. En specialisering i fangstmetoderne
er tilsyneladende ikke slået igennem i Dan
mark, idet man ikke kender specielle fangst
redskaber fra disse sene tragtbægerbopladser. Netop dette er den største forskel mellem
sen tragtbægerkultur og grubekeramisk kul
tur i Kattegatområdet. (2)
Fra Danmark kendes grubekeramisk kultur
især fra overfladefund af skafttungepile og
cylindriske flækkeblokke (3). Disse er ud
bredte i kystegnene og på småøerne i Katte
gatområdet og ved Limfjorden. I 1960’erne
udgravedes i Limfjordsområdet to pladser
med grubekeramisk materiale, Smedegårde
og Livø. Smedegårde tilhører den ældre del
af kulturen (med A-skafttungepile), Livø
den yngre del (med C-skafttungepile). Begge
steder var der tale om kulturlag uden bevaret
organisk materiale. Alene pladsernes land-
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Fig. 1. Stenalderhavets maksimale udbredelse på Djursland. De omtalte fundsteder er markeret med kryds.

skabelige placering var derfor udslagsgiven
de for tolkningen af dem som fangststatio
ner. En nærmere datering inden for yngre
stenalder kunne de to pladser ikke bidrage
med.(4)
Man har hidtil ment, at grubekeramisk kul
tur med sin specialiserede fangstøkonomi
optrådte her i landet samtidig med både en
del af tragtbæger- og enkeltgravskulturen,
som følger efter hinanden, og begge har bon
deerhvervet som vigtigste livsgrundlag^5)
Denne hypotese har været vanskelig at få
bekræftet. Således har man aldrig fundet
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grubekeramiske genstande sammen med
typisk sen tragtbægermateriale, hvad man
skulle forvente, dersom de levede samtidigt.
Derimod er der flere fund af grubekeramiske
pile i enkeltgravskulturens grave, ligesom
man i denne kultur videreudvikler og får sin
egen udgave af den specielle pilespids (type
D). De manglende krydsfund mellem grube
keramisk og tragtbægerkultur har været for
klaret med, at der skulle være tale om
krigeriske tilstandede de to kulturer imellem.
(6)
Endelig har der også været fremsat den teori,

Fig. 2. En af de undersøgte affaldsgruber. De gode bevaringsforhold for knoglerne fremgår.

at grubekeramisk kultur slet ikke var til
stede i Danmark, og at de pile man fandt, var
efterladenskaber fra svenske fangeres togter
til Danmark.(7)
Nye udgravninger på Djursland, hvor det
endelig er lykkedes at finde et omfattende
»rent« materiale, der må betegnes som gru
bekeramisk,synes at kaste lys over nogle af
de dunkle punkter i de hidtidige hypoteser.
To lokaliteter, beliggende 7-8 km vest for
Grenå med 1 km’s afstand, har været under
søgt. På bopladsen Kirial Bro er der foretag

et en prøvegravning, mens der på Kainsbakke-bopladsen er foretaget et antal undersø
gelser. Det bør understreges, at materialet
herfra endnu kun er delvis bearbejdet.
(fig.l)(8)
Bopladsen Kainsbakke er placeret på en 1/2
km2 stor holm, der i stenalderen var omgivet
af dels en hawig, dels et sumpområde. En
ideel placering: Let adgang ud til havet og til
det omgivende fastland og dog beskyttet
mod uønsket indtrængen. At dømme efter
den meget store materialemængde på over
fladen, har der været en intensiv beboelse på
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holmen inden for et relativt kort tidsrum i
yngre stenalder. Både blandt opsamlingsma
terialet og det udgravede materiale er der
stærk dominans af typer tilhørende ældre del
af grubekeramisk kultur.

Udgravninger på Kainsbakke har især kon
centreret sig om en række gruber placeret
langs sydkanten af holmen. Der er under
søgt 13 stk., der alle kan betegnes som af
faldsgruber, idet de indeholdt en blanding af
flint, keramik, knogler og i de fleste tilfælde
skaller fra østers, muslinger og snegle. Skal
lernes store kalkindhold havde sammen med
undergrundens kalkindhold givet optimale
bevaringsforhold for knogler, således at
også fiskeben var bevaret i rigelig mængde,
(fig. 2).
Ved fladegravning er desuden observeret
stolpehuller og et ildsted, hvis tilhørsforhold
til større strukturer (f. eks. hus) endnu ikke
er undersøgt.
En særlig omfattende 4 x 5 m stor og 1 m dyb
grube har muligvis oprindeligt været et hus.
Lige nedgravede sider og helt plan bund
samt et brandlag ved grubens kanter er
blandt de ting, der tyder i den retning. Efter
at huset var forladt, blev det fyldt op med
affald. Bopladsmateriale i form af knogler,
skaller, lerkar, flint m.m. dannede et kom
pakt ca. 1 m tykt lag næsten uden indblan
ding af jord. Det vil sige, at opfyldningen må
være foregået så hurtigt, at der ikke har
været tid for indflydning afjord i større måle
stok. Under gravningen fik man heller ikke
indtryk af typologiske forskelle mellem old
sagerne øverst og nederst i gruben. Knogler
ne syntes ikke nedbrudt før deponeringen i
gruben, ligesom hundegnav yderst sjældent
kunne iagttages. Alt tyder på, at huset/gruben blev fyldt hurtigt op, at fundene herfra
kan betragtes som samlede, og at affalds
laget kan anses for at være et sluttet fund.
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Det vil sige, at alt fra laget er relativt
samtidigt.
Hermed står vi overfor det største samlede
fund af grubekeramisk materiale fra Sydskandinavien, og det største fund med kom
bination af flere grubekeramiske typer fra
Danmark.
Fra den endnu kun halvt udgravede grube
stammer alene bl.a. 46 cylindriske flække
blokke, 14 skafttungepile (ty. A), 244 skrabe
re, 6 slebne økser, 7 økseplanker af flint.
Også 2 grønstensøkser er til stede.

Særligt nyt er de mange lerkar. Før dette
fund forelå der fra Danmark kun ca. et halvt
lerkar, som kunne betegnes som grubeke
ramisk. Fra de forskellige gruber stammer
mindst 17 lerkar, der har kunnet restaureres
fra top til bund (fig. 3). Hertil kommer ca.
6.000 større og mindre skårflager repræsen
terende omtrent 500 lerkar og fragmenter af
mindst 10 lerskiver (bageplader) (fig. 4).

Lerkarrene kan opdeles i tre størrelser alle
med samme form. Store forrådskar (30-60
cm i diameter), mellemstore kar (20-30 cm i
diameter) og små kar (under 20 cm i dia
meter). Den gennemgående form er en let
konkav overdel, markeret bugknæk (skul
derkam), lang underdel og lille standflade.
Ornamenter er stik eller gruber, bl. a. place
ret spredt og i vandret række midt på halsen,
(fig. 3). Også lodrette rækker af ornamenter,
forbindende de to ornamentzoner, forekom
mer. Enkelte kar har hidtil ukendt ornamen
tik, ligesom kompliceret mønstre, som
normalt tilknyttes den sene tragtbæger
kultur, er til stede, (fig. 5).
Af mere kuriøse genstande kan nævnes et
par fragmenter, der må stamme fra en lerfi
gur, som de ellers kun kendes fra Ålandsøer
ne. (fig. 6).

Fig. 3. Lerkarfragmenter.
Fig. 4. Fragmenter af lerskiver.

Flere af skiverne har et centralt placeret hul og har sandsynligvis i opvarmet stand været anvendt som bageplader.
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Fig. 5. Lerkar af en type, der normalt tilknyttes tragtbægerkulturen.
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Mest bemærkelsesværdigt blandt benredska
berne er et fragment fra en harpun af samme
tvoe, som kendes fra grubekeramiske grave
på Gotland. Fra Danmark forelægger i for
vejen to udaterede stykker af denne type. (9).
(fig. 7)
Indtil maj 1983 er fra forskellige gruber på
Kainsbakke foretaget 9 og fra Kirial Bro 4
C14-analyser på skaller og knogler. Resulta
terne heraf er C14-dateringer, der fordeler
sig mellem 2230-2000 f. Kr. Det vil sige mel
lem 2885 og 2520 f. Kr. i absolutte år. (10)
Denne tidsmæssige placering betyder, at i
hvert fald en del af ældre grubekeramisk
kultur følger efter tragtbægerkulturen og
løber parallelt med en stor del af enkeltgravs
kulturen.
Hermed har vi endelig fået anbragt grubeke
ramisk kultur i dansk yngre stenalder. Det
medfører store ændringer i den gængse
opfattelse af kulturforholdene i perioden.
Vi har fået overbevisende bekræftet, at gru
bekeramisk kultur klart er til stede som kul
turgrupper i Danmark, med specielle flintog benredskaber og særlig keramik.

Vi har set, at grubekeramisk kultur regionalt
skal placeres i forlængelse af tragtbæger
kulturen og parallelt med enkeltgravskultu
ren. Hermed har vi forklaringen på de
ligheder, der er i f. eks. økser og til dels
keramik mellem den sene tragtbæger- og
ældre grubekeramisk kultur. Grubekera
misk kultur må til dels være udviklet af tragt
bægerkulturen. Samtidig har vi også forkla
ringen på, hvorfor der ikke har kunnet
findes kombinationsfund mellem de to kul
turer. De er ganske enkelt ikke samtidige.
Knoglematerialet har vist, at grubekeramisk
kultur på Djursland ikke er en ren jæger/
fangstkultur, men har haft en sammensat
erhvervsøkonomi, hvori indgik både tamt
og vildt, land- og vanddyr.

Det må anses for givet, at der i den yngre del
af mellemneolitikum samtidig eksisterer to
»kulturgrupper« med hvert sit materielle
udtryk, grupekeramisk kultur og enkelt
gravskulturen. Mens førstnævnte udnyttede
ressourcerne i kystegnene omkring Kattegat,
var enkeltgravskulturen i sin ældre del en
indlandskultui* i Jylland.
C14-dateringer for de to kulturer antyder, at
grubekeramisk kultur i Kattegatområdet
først opløses og »smelter« sammen med
enkeltgravskulturen til en større gruppe med
den såkaldte østdanske enkeltgravskultur i
yngre bundgravstid-overgravstid. På dette
tidspunkt optræder den grubekeramiske
type bopladser (med blandingsøkonomi)
mea rent enkeltgravskulturmateriale og den
typologisk sene D-pil. (n)
Endelig må det fremhæves, at materialet fra
pladserne på Djursland svarer helt til det,
der kendes fra vestsvenske fund. En forbin
delse mellem de to områder er derfor klar, og
overensstemmelser i oprindelse og udvikling
må være til stede. (12)
Der foreligger endnu et stort analysearbejde
og fornyede gravninger, før alle aspekter er
belyst tilstrækkeligt. Således er knoglemate
rialet p.t. under bearbejdning.
En bestemmelse af f. eks. artssammensæt
ning, jagt- og fangstperiode m.m. på hen
holdsvis Kainsbakke og Kirial Bro kan
belyse, om der har foregået forskellige aktivi
teter på de to pladser. Da C14-dateringernes
gennemsnit er 2120 f.Kr. (Kainsbakke) og
2125 f.Kr. (Kirial Bro) må de anses for sam
tidige. Det er meget sansynligt, at Kainsbak
ke alene ud fra sit omfang skal betragtes som
en central- eller hovedboplads, mens Kirial
Bro kan være en mindre fangststation til
knyttet den. Et par tilsvarende mindre,
endnu ikke undersøgte bopladser kendes
ved Gjerrild og nær Veggerslev. Også de to
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Fig. 6. Fragment af lerfigur.
Fig. 7. Fragment af harpun, fremstillet af knogle. Nederste del med linehul.
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kan betragtes som jagtstationer lig Kirial
Bro.
Vi ser altså en antydning af et bosættelsessy
stem: Beskyttet og centralt placeret i et vandog landområde ligger hovedbopladsen. Ved
vandsystemets åbninger ud mod havet ligger
de til hovedpladsen knyttede små og måske
mere sæsonbetonede jagt- og fangstboplad
ser.
Det kan nævnes, at der på Kainsbakke synes
at være usædvanlig mange forskellige dyr
repræsenteret, hvilket netop kunne tyde på,
at man har bragt vildt dertil fra flere steder i
området. Så store køddyr som bjørn, elsdyr
og urokse er påvist. Især de to første er ikke
almindelige på bopladser i yngre stenalder.
Fundene fra Kainsbakke repræsenterer de
hidtil yngste.
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Den store grube, der ses udgravet, var måske oprindelig et nedgravet hus, der efter forfald blev opfyldt med affald.
(Kainsbakke).
Billedet illustrerer feltarkæologens arbejdsplads som beskrevet i forudgående artikel.
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Stenslyngen
fra Vestergrave
Af Elmer Kristensen
I efteråret 1979 gennemførte Kulturhistorisk
Museum en udgravning af et område midt i
det middelalderlige Randers. Stedet var hjør
net af Vestergrave og Apotekerstræde, matr.
257 af Rds. bygrunde. Efter nedbrydning af
en bygning var det blevet muligt at foretage
en arkæologisk undersøgelse af det tykke og
indholdsrige kulturlag på stedet. Undersø
gelsen er kort omtalt i Historisk Årbog, 1979
s. 116. Et af de mange fund skal i det føl
gende underkastes en nærmere analyse.
Fra et lag, der p.g.a. andre daterbare fund
tydede på 1300-tallet, altså højmiddelalder,
blev der fra en dybde af ca. 3,3 m. optaget
nogle uanselige skindrester (fig.l). Erindrin
ger fra udgraverens barndom i HandestGlenstrup området 1925-35 kunne snart
identificere læderstykkerne som rester af en
stenslynge. Hermed var der lokaliseret en del
af et redskab, som i lange perioder af histo
rien blev betragtet som et farligt våben, men
som siden sank ned til at blive et hjemme
gjort legeredskab.
Slyngen er lavet af et stykke skind af en

tykkelse på ca. 2 mm. Stykket er glat på
ydersiden og med ru inderside. Det er skåret
nogenlunde i firkant. Det måler ca. 9,5 cm.
diagonalt på længste led og 7 cm. på tværs. I
de lange hjørner er der hul til snore. Det ene
hul er itu og i det andet sidder en 13 cm. lang
skindsnor igennem hullet. Snoren er fast
holdt af en enkelt knude på ydersiden. Midt i
skindstykket er der et firkantet hul.

Slyngen fra Vestergrave er en håndslynge.
For år tilbage, da næsten alt legetøj var hjem
melavet, var håndslyngen et af de foretrukne
blandt drenge på landet. Slyngen blev lavet
af et kraftigt skindstykke, ca. 10 cm. langt;
det kunne være firkantet eller ovalt. En ca.
70 cm. lang snor blev fastgjort i begge ender.
I den ene ende var der en sløjfe til pegefinge
ren og i den anden ende var der en knude til
at holde imellem tommel- og pegefinger.
Midt på skindstykket skulle der være et hul
lidt mindre end stenen. Hullet var beregnet
som leje for stenen, så den ikke skulle trille
ud i utide (fig. 2).
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Fig. 2. Stenslynge.

Man svinger slyngen rundt nedenom og
fremefter, tre til fire gange for at få tilstræk
kelig fart, og slipper knuden i rette øjeblik.
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Ved mål på jorden eller i lav højde er det
bedst at slynge i vandret plan. Brugbare sten
kan samles op næsten overalt, men et kast på

Fig. 4. Slyngekaster. Fra The Lutterel Psalter, ca. 1340.
300 m. opnås kun med glatte, runde sten
med lidt luftmodstand. Disse sten findes let
test ved stranden eller i et bækleje og tages
med i lommerne eller i en stenpose (fig. 3).
Slyngens praktiske brug i middelalderen kan
illustreres med adskillige samtidige afbild
ninger. De fleste fremstillinger viser slyngen
brugt som jagtvåben mod fugle. Slyngekasteren i »The Lutterel Psalter«, et engelsk

manuskript fraca. 1340, altså omtrent sam
tidigt med Vestergraveslyngen, står afven
tende med sin slynge. Han er ved at finde en
passende sten til næste kast i den pose, han
har om livet (fig. 4).
Et andet engelsk manuskript fra ca. 1050
viser slyngekasteren umiddelbart efter det
øjeblik, da knuden er sluppet, og stenen fly
ver afsted efter sit mål (fig. 5).
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At stenslyngen var i brug i ældre tid både i
jagt og krig er der mange vidnesbyrd om.
Det bedst kendte eksempel er vel beretnin
gen om Davids kamp mod Goliath i Det
gamle Testamente (1. Sam. kap. 17). Denne
klassiske strid mod fysisk overmagt dateres
historisk til o. 1000 f. Kr.

Her fortælles det, at filisterne og israels
mænd havde samlet deres hære til kamp.
Kæmpen Goliath fra Gat trådte frem foran
filisterhæren og udæskede en mand af Israel
til kamp. Hver morgen i 40 dage gentog han
sit tilbud om tvekamp. David, der bragte
forsyninger ud til sine brødre i israels hær,
hørte og så Goliaths udfordring. Han fik
kong Sauls tilladelse til at kæmpe for Israel.
»Derpå tog han sin stav i hånden og udsøgte
sig fem af de glatteste sten i flodlejet, lagde
dem i sin hyrdetaske, der tjente ham som
slyngestentaske, tog sin slynge i hånden og
gik mod filisteren« (v. 40).

»Da filisteren nu satte sig i bevægelse og gik
nærmere mod David, løb David hurtigt hen
imod slagrækken for at møde filisteren. Og
David greb ned i tasken, tog en sten af den,
slyngede den ud og ramte filisteren i panden,
så stenen trængte ind i hans pande, og han
styrtede næsegrus til jorden« (v. 48-49).
Davids kamp mod Goliath var et yndet
motiv i middelalderens kirkekunst. Motivet
blev opfattet som en gammeltestamentlig
parallel til Kristi sejr over djævelen. David
kendes normalt på sin slynge, og man har
derfor en række gengivelser, der kan sam
menlignes med fundet fra Vestergrave. I
årene umiddelbart efter reformationen fik
motivet nyt indhold. Reformatorerne så
beretningen som et sindbillede på reforma
tionens sejr over katolicismen, og af samme
grund forekommer motivet særligt ofte efter
1536. C1).
18

På kalkmaleriet i Guddum kirke syd for
Ålborg ses den store Goliath med sværd og
hellebard og David med slyngen. Begge har
de brede komulesko, og det daterer billedet
til ca. 1550 (2) (fig. 6). Mon ikke det svært
fortolkelige maleri i Skævinge kirke, Frede
riksborg amt med den store »sultan« og
drengen med »boldtræet« i virkeligheden er
et hårdt restaureret billede af samme scene?

Fzg. 6.
David og Goliath, ca. 1550.
Guddum Kirke.

Fig. 8. Vesterås’ belejring 1521-22.
Olaus Magnus: Historia de gentibus septentrionalibus. Rom 1555.

Håndslyngen kunne gøres endnu mere effek
tiv ved at forlænge kastearmen med en stav.
Et kalkmaleri i Estruplund kirke i Rougsø
herred fra 1542 viser David med stavslynge,
(fig. 7).
Staven på Estruplund-billedet er kløvet i den
ene ende. Det er klart, at man ikke kan
afgøre om slyngen fra Vestergrave har været
brugt som håndslynge eller om den har været
forbedret til stavslynge.
Stavslyngerne kunne forsynes med smidige
jernkæder. De kunne da benyttes som farlige
våben. I Olaus Magnus historie fra 1555 for
tælles det, at der ved belejringen af Vesterås
1521-22 blev brugt stavslynger af angriberne.
Angrebet er skildret i et træsnit. Her ser
man, hvordan jernkuglerne glødes til slyngekasterne. De glødende kugler synes at have
stukket byen i brand (fig. 8).

Fig. 7. David med stavslynge i Estruplund
kirke. Maleri 1542.

19

Stavslyngen er i slægt med »flettiskepta«.
Det var et redskab i den nordiske middelal
der, der bestod af en stav, der var kløvet i den
ene ende. I kløften kunne kastestenen lægges. (3).

Også denne stav var kendt i min barndom,
uden at vi havde noget navn til den. En gren
af passende længde og tykkelse blev kløvet
6-8 cm. ned i den tynde ende. Ved at udvide
kløften alleryderst kunne en sten presses ned
i kløften og derved kastes ret langt. Denne
var meget brugt sideløbende med håndslyn
gen, uden at vi tænkte på, at det måske var to
dele af samme redskab.
Bibelens historie om David og Goliath for
tæller, at slyngen var kendt i middelhavsom
rådet i oldtiden. I det nære østen er der
fundet talrige slyngesten af 1er på fundsteder
fra o. 3000 f. Kr. og op gennem historien.
Oldtidens kulturfolk organiserede slyngekasterne i særlige afdelinger i hærene. Det gæl
der både Ægyptens, Assyriens, Persiens,
Grækenlands og Roms hære. I etnografisk
sammenhæng har redskabet haft en meget
vid udbredelse. Bortset fra Australien er der
ikke en verdensdel, hvor slyngen ikke har
været brugt. I Afrika forekommer den især
mod nord og nordøst. I Asien kendes den
den dag idag hos nomadefolkene (fig. 9) (4).
Når den især kendes fra middelhavsegnene
og Europa skyldes det de specielt gode
overleveringsforhold.

Hvor ubetydelig slyngen fra Vestergrave end
ser ud, har den en lang og begivenhedsrig
historie bag sig. Endnu er den ibrug i visse
egne, men for vores vedkommende synes
dens tid at være forbi.
Den har været til glæde for mange børn, den
har skaffet mad på bordet, men desværre har
den også været årsag til megen skade.
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Fig. 9. Stenslynge fra pashtunerne i Afgani
stan. Købt 1965/66. Moesgård.

NOTER.
1. S. Christie: Den lutherske ikonografi i Norge indtil
1800, bd. 2, 1973, s. 33.
2. hikuin, 2, 1975, s. 178 f.

3. »Slyngje«. Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk
Middelalder, bd. 16, 1971, s. 230.
4. K. Birket Schmidt: Kulturens veje, 2. udg., bd. 1,
1966, s. 318.

Slyngen og rapportmateriale på KHM, j. nr. 178/78.
Klaus Ferdinand og Helle Reinholdt, Moesgård
takkes for oplysninger om det etnografiske og
middelalderlige parallelmateriale. Søren Kaspersen,
Kirkehistorisk Institut takkes for henvisninger til
hjemlige kalkmalerier.

Tegning: Grethe Rasmussen
Foto: Kirsten Nijkamp - Else Helveg.

Præmiesølv
fra Randers Amts
Husholdnings
selskab
Om Randers-guldsmedenes forhold
til selskabet i dets første år.
Af Tom Mortensen
Det lille bæger, som er vist på figur 1, er et
stykke præmiesølv fra Randers Amts Hus
holdningsselskab. I sin form minder bægeret
ikke så lidt om en kalk, men at der i høj grad
er tale om en verdslig genstand, fremgår af
de inskriptioner, der er anbragt i 3 cartoucher på de med rankeornamenter prydede
sider:
Søren Sørensen paa Estrup
For lang og troe Tieneste 1817
Fra Randers Amts Huushold: Selschab.

Bægeret er fundet i Nørre Herred under den
sølvtøjsundersøgelse, der foretages i disse år
på Øst-Djursland. Det opbevares nu som

Fig. 1. Bæger uddelt afRanders Amts Husholdningssel
skab 1817. Søren Sørensen var ladefoged på Estrup fra
1806 og modtog for sin liårs »lange og troe Tjeneste«
en 5. præmie på 8 Rd. Ny Værdi. For dette beløb blev
bægeret udført af guldsmed S. P. Odgaard i Randers.
H: 7,8 cm. Diameter for oven: 5 cm. Vægt 56 g. Indv.
forgyldt. Privat eje.
Foto: Kurt L. Jakobsen
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slægtsminde hos en efterkommer af dets før
ste ejer. Ved sin inskription røber bægeret en
vis sammenhæng med en anden sølvgen
stand, der tidligere har været offentliggjort i
denne årbog, nemlig et hovedvandsæg
udført af samme guldsmed og uddelt samme
år. Hovedvandsægget er i Historisk Årbog,
1969 s. 94-95 vist på 3 fotos, og her kan man
læse, at det er tildelt Søren Andersen Wæger
i Kousted for haveanlæg.
Det er et par typiske eksempler på det sølv
tøj, der blev uddelt af husholdningsselskabet
i dets første år.
Søren Sørensens præmiebæger gav stødet til,
at jeg forsøgte at trænge ned til baggrunden
for, at det blev uddelt. Her var det naturligt
at gå til husholdningsselskabets arkiv, der nu
opbevares i en lang række pakker i Randers
lokalhistoriske Arkiv. Et godt udgangs
punkt giver desuden selskabets jubilæums
bog, der udkom 1910 i hundredåret for
selskabets stiftelse. Her vil jeg koncentrere
mig om forbindelsen mellem selskabet og
guldsmedene, der leverede præmiesølvet,
men først dog et kort rids af baggrunden for
uddelingen af disse præmier.
Allerede i stiftelsesåret 1810 besluttede sel
skabets bestyrelse at udskrive en lang række
præmier for udvist »flid og vindskibelighed«
på områder inden for landbruget, f.eks.
haveanlæg og pileplantning C1). Senere udlo
ves der præmier inden for områder som hus
dyrforædling og høravl og endelig i 1816
præmier til tjenestefolk for lang og tro
tjeneste.

Søren Sørensen kunne i 1817få et bæger på knap 60 gr.
for 8 Rd. Samme bæger som fig. 1. Se illustrationerne th.
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Med præmieuddelingen ønskede selskabets
bestyrelse at belønne landboere, som gjorde
en ekstra indsats på nogle af de områder
inden for landbruget, som man anså for at
være vigtige for at sætte gang i og videreud
vikle landbruget og dets bierhverv. Det viste
sig da også snart at være yderst påtrængende,
da landbrugskrisen slog igennem omkring
1820 i kølvandet på napoleonskrigenes infla
tionsår og den efterfølgende statsbankerot.
Præmierne skal altså ikke kun opfattes som
udtryk for filantropi. Præmiemodtagerne,
hvis navne blev offentliggjort i pressen,
skulle fremstå som spejl for stabilitet og godt
forhold til husbonden og skulle opfordre
andre til at følge deres eksempel (2). Bondens

opfindsomhed og landbrugsfaglige nytænk
ning kunne således sammen med - og ved
hjælp af - en stabil arbejdskraft bidrage til
landbrugets og dermed landets økonomiske
vækst.

MATERIALET

I forordet til præmieudskrivningen 1810
lyder stykke 7 således:
»Enhver, der vinder Premie, har selv frit
Valg, enten han vil modtage sin Premie i
Penge, eller et i Værdie dertil svarende
Stykke forarbeidet Sølv, hvilket Selskabet
da straks besørger bestilt, forsynet med Paa

skrift passende til den Handling, hvorved
Premien vandtes, og derpaa lader den Vin
dende tilstille«. (3)
Årsagen til denne valgmulighed mellem
penge eller sølv skal fbr en stor del søges i
den daværende udbredte mistillid til penge
nes, dvs. seddelpengenes, værdi, mens det
kendte, forholdsvis værdifaste sølv kunne
formodes at tiltrække flere i forsøget på at få
tildelt en præmie. I selskabets forhandlings
protokol ses formuleringen da også gentaget
gang på gang, men samtidig overvejede man
i selskabets bestyrelse, hvorvidt det var rime
ligt overhovedet at tilbyde valgmuligheden:
inflationen åd simpelthen værdien af præ
mierne op, idet man ofte udskrev konkur
rencer løbende over flere år, mens præmier
ne naturligvis skulle udbetales med det fra
begyndelsen offentliggjorte beløb. Resulta
tet kunne blive, at ingen ville konkurrere om
præmierne, og det ses da også at have været
tilfældet adskillige gange netop i inflations
årene. I arkivalierne findes et indlæg fra et
bestyrelsesmedlem, hvor han netop giver
udtryk for denne betænkelighed, som han
giver vægt med følgende opstilling:
»Formedelst Sølvets Dyrhed kan et Bægger
paa
1/4 Pæl
min 3 Lod koste 15 Rd.
1/2 Pæl
min 4a5 Lodkoste 25 Rd.
1 Pægel
min 7a8 Lodkoste 40 Rd.
11/4 Pægl min 10 Lod koste 50 Rd.
1 1/2 Pægl min 11a 12 Lkoste 60 Rd.
1/2 Potte
min 16 a 17Lkoste 85 Rd.«.(4).
Det var priserne på sølv i januar 1812. Men
man fastholdt dog valgmulighederne også
fremover, formodentlig ud fra den vurde
ring, at præmievinderne ville være interresseret i sølvtøjet. Det er næppe heller
tilfældigt, at listen taler om »sølvbægre«,
selvom man i de første præmieudskrivnin
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ger blot talte om »forarbejdet Sølv«. Netop
bægeret var endnu i det 19. århundredets
begyndelse et skattet stykke sølvtøj i
landlige kredse. I forhandlingsprotokollen
går man da også ret snart over til at benytte
formuleringer som f.eks. »at tildele ham en
præmie af 30 Rd.N.V. eller et sølvbæger af
samme værdi« (5).

Det var altså selskabets pligt at bestille sølvtøj
et hos guldsmeden, når en modtager ønskede
det. Man kunne derfor forvente i arkivalierne
at finde mange udtryk for denne forbindelse,
men det er ikke tilfældet. Og der må være flere
grunde til det. Dels er det klart, at mange
præmievindere ønskede pengene, fordi de
havde brug for dem. En sætning fra Maren
Laursdatter, der havde tjent i 36 år i Allelev
og derfor i 1819 søgte om præmie for sin
troskab, er typisk: »Vorder jeg saa lykkelig at
blive kjendt værdig til nogen af de af Sel
skabet udsatte Præmier, skal samme stedse
være mig en sød Løn for mange Aars Tro
skab og ufortrøden Flid ligesom den og maae
blive mig en velkommen Understøttelse i en
Alder, der snart maae gjøre mig uskikket til,
som Hidtil, selv at fortjene mit brød« (6). Dels mangler en del af regnskaberne fra disse
første årtier af selskabets virketid; specielt sav
nes ofte bilagene til regnskaberne, hvor man
kunne forvente at finde regninger fra guld
smedene. Og endelig er det sjældent, at guld
smede nævnes i regnskaberne. Som regel er
der blot anført et beløb på udgiftssiden til
præmier. Dette kunne tydes på den måde, at
det måske slet ikke skete ofte, at man måtte til
guldsmeden.
I enkelte tilfælde findes der dog regninger fra
guldsmedene i regnskaberne, og desuden fin
des der blandt kvitteringerne for modtaget
præmie adskillige, hvor der udtrykkeligt står,
at præmien er modtaget i form af et
sølvbæger.
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Gennem disse bilag får man en smule indblik
i hvad husholdningsselskabets præmieuddelling kunne betyde for guldsmedens øko
nomi. Ganske vist var det meget usikkert,
hvor mange præmiemodtagere der et givet år
ønskede præmien udbetalt i sølvtøj, men sam
tidig har guldsmedene kunnet kalkulere med
en vis mængde arbejde for selskabet.
Jeg vil herunder opregne dette materiale. I
listen er indføjet de præmier jeg hidtil har fået
kendskab til.

1812 kvitterer en række præmiemod
tagere for sølvbægre til en samlet
værdi af over 120 Rd. (7).
1813 findes 4 kvitteringer for modtag
ne bægre til en værdi af 120 Rd.
(8)
1815 kvitterer Blichmann i Nørager for
sit sølvbæger på 5 Lod 3qt og 2
ort i stedet for 30 Rd. ny værdi,
»som er overensstemmende med den
mig leveret Guldsmeds reigning«.
Marthe Michelsdatter i Gassum kvit
terer »med påholden Pen« for et lille
bæger, værdi 5 Rd. (9).
1817 Søren Sørensens bæger udført af S.
P. Odgaard til en værdi af 8 Rd.
Bægeret vejer nu 56 g. Se figur 1.
Søren Andersen Wægers hovedvands
æg udført af S. P. Odgaard. Han
vandt en præmie på 20 Rd.. (10).

Fig. 2. Plakat udsendt af Randers Amts Husholdnings
selskab i 1828 beregnet til omdeling i samtlige sogne i
det gamle Randers Amt. (RAHS-arkivet pakke 123g)
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1819 Peder Jensens bæger for lang og
tro tjeneste til en værdi af 15 Rd.
C1).
Nicolay Pedersen i Wærums bæ
ger for pileplantning sammen med
6 skeer. Bægeret vejede 95 g.
Præmien var på 25 Rd. (I2).
1834 Regning fra guldsmed Momme for en
sølvpokal til en værdi af 20 (13).
1836 Regning fra guldsmed Poulsen:
»Forfærdiget et Sølvbeger Vog 8 lod
3 qt 2 ort
a lodet 5 M 4 Sk. er7 Rbd 4M 10 Sk
Arbeidsløn og forgyldning .. 5 Rbd
er......................... 12 Rbd 4 M 10 Sk
Randers d. 2 December 1836
S. Poulsen - betalt«. (14).
Vandtes af Albrect Andersen i Worup.
1839 Guldsmed I. P. Kabbel får udbe
talt 30 Rd. sølv for et bæger til Jens
Monsen i Hastrup. (15).
1840 Guldsmed I. P. Kabbels regning på
10 Rd. for et bæger - »for Sølv og
Arbeidsløn og Forgyldning«. Bæ
geret vandtes af smeden Lars Jen
sen i Ørsted for en forbedret sving
plov. (16).
1842 Guldsmed I. P. Kabbels regning på
10 Rd. for et »Sølvbæger Ægte For
gyldt med Enskrebtcgon«. Vandtes af
smed Bentzen i Ørum.
Guldsmed J. Mommes regning:
»Et sølvbæger...................20 Rd.
Indskriptionen at
Indgravere.......................1 Rd 4 - 0
21 Rd 4 M
Randers d. 24 Jan. 1842 J. Momme
betalt til J. Momme«.

Fig. 3. Regning fra guldsmed Sivert Poulsen i Randers
for et bæger, der i 1836 blev tildelt Albrect Andersen i
Vorup. (RAHS-arkivet pakke 123s)

Bægeret gik til Jens Daugaard i
Haastedgaard. (17).
1843 Guldsmed I. P. Kabbels regning:
»Forarbeidet et Sølv-Bæger vog.
8 Lod
Prøve Sølv a Lodet 1 rdl. er . 8 rdl.
Arbeidsløn og Forgyldning .. 7 rdl.
Suma
15 rdl.
Rds. 17 Oct. 1843 I. P. Kabbel«.(18).
Bæger til en værdi af 10 Rd. (19).
1844 Bæger til en værdi af 15 Rd. vundet
af Niels Skovboe i Terp og et til
samme værdi vundet af Kirsten Dahl
i Sødring. Guldsmed N. H. Harder
kvitterer for modtagelsen af de 30 Rd.
(20).
1846 Bæger udført af J. Momme til Sø
ren Nielsen Stenz i Svejstrup. (21).

PRÆMIERNES VÆRDI

Materialet indeholder kun 6 tilfælde, hvor det
er muligt med sikkerhed at fastslå forholdet
mellem den tildelte præmie og det stykke sølv
tøj man kunne få for pengene. Det ser ud til,
at reglen har været, at guldsmeden leverede et
stykke sølvtøj til fast pris, nemlig præmiebelø
bet. I dette beløb skulle indregnes arbejdsløn.
Man udregnede dengang arbejdslønnen efter
den mængde sølv man skulle forarbejde samt
efter genstandens art. I materialet er der des
uden eksempler på, at der beregnedes særskilt
for gravering af inskription, og specielt det
krævende forgylderarbejde var dyrt. Fra
1840-erne er der et par eksempler på, at sel
skabet kunne få merudgifter, hvis sølvtøjet
skulle leveres i en smukt forarbejdet æske.
Hvis vi tager udgangspunkt i den tidligere
citerede prisangivelse fra 1812, kunne man
dengang for en præmie på 25 Rd. få et bæger
på 4-5 lod, dvs. 60-75 g. (1 lod er ca. 14,7 g.). I
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1815 fik Blichmann et bæger på ca. 80 g. for
sine 30 Rd. Det svarer stort set til »prislisten«
fra 1812. Søren Sørensen kunne imidlertid
1817 få et bæger på knap 60 g. for 8 Rd. Men i
1819 hører vi, at der nu kunne leveres et
bæger på 95 g. samt 6 skeer for 25 Rd. Oplys
ningen om skeerne er næppe korrekt, for det
ville betyde, at vægten i så fald sammenlagt
skulle være 350-400 g. Holder vi os til bægeret
alene, ser prisen mere rimelig ud i forhold til
1817 og 1815. Men alligevel kan der konstate
res store prisudsving i årene 1812-1819.
Efter regningerne af 1826 og 1843 at dømme
er forholdene blevet mere stabile, men det
antydes samtidig, at der beregnes mere i
arbejdsløn i 1843 end i 1836.
Sortseerne, der i 1812 advarede imod at love
vinderne sølvtøj, fik altså ret med hensyn til
inflationens udhuling af præmieværdien, men
det holdt tilsyneladende ikke folk tilbage,
eftersom der netop ønskedes mange sølvbæ
gre i de allerførste år. Det er klart, at Marthe
Michelsdatter ikke kunne få ret meget bæger
for sine 5 Rd. i 1815, når Blichmann for sine
30 Rd. kun kunne få ca. 80 gram; for 15 Rd.
kan det lade sig gøre at få et betydeligt større
bæger i 1843. - Bevægelsen fra en periode med
svingende priser på sølvet afspejler således
den almindelige økonomiske udvikling i disse
år.

GULDSMEDENE
Det ser ud til, at selskabet i nogen grad har
været opmærksom på at placere ordrerne lige
ligt hos byens guldsmede. Ganske vist udfø
rer N. H. Harder begge bægrene fra 1844,
men 1842 bestilles der eet bæger hos Kabbel
og eet hos Momme. I øvrigt er Kabbel og
Momme tydeligvis de foretrukne mestre i
1840-erne, hvor regnskabsmaterialet er over
leveret fyldigst.
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På den anden side ligger der muligvis en filan
tropisk tankegang bag, når ordren i 1836 pla
ceres hos Sivert Poulsen, der averterede
etablering 4. november dette år. Så sent som
på selskabets møde i oktober besluttede sel
skabet at tildele Albrect Andersen præmien.
Noget lignende gør sig gældende i tilfældet N.
H. Harder, der fik borgerskab 20.11.1844.
Her besluttede selskabet den 8.5. og 23.10 at
uddele de to præmier, og den 22. januar 1845
fik Harder altså sine penge. Måske har man
fra selskabets side ønsket på denne måde at
støtte de nyetablerede guldsmede, men jeg
har dog ikke kunnet finde noget bevis for det i
det gennemgåede materiale. Både Momme
og Kabbel havde drevet forretning i Randers i
4-5 år, da de udførte de tidligst kendte bægre
for selskabet, og det gælder også Odgaard,
der etablerede sig 1815, så denne tendens gør
sig muligvis ikke gældende her - men materia
let er for spinkelt, fordi regnskaberne og spe
cielt regnskabsbilagene mangler, og fordi jeg
ikke kender nogen af de mange bægre fra
1812-1815.
Det kan måske undre, at flere af de kendte
Randers-guldsmede fra perioden ikke er
nævnt. Hvis den tanke, at selskabet søgte at
placere ordrerne hos flest mulige guldsmede,
er korrekt, skulle man vente at finde navne
som N. B. Mørup (etabi. 1813), J. F. Høegh
(etabi. 1825) og C. Giested (etabi. 1834), men
dels er der store lakuner i regnskaberne, hvor
f.eks. perioden fra 1823-1831 helt mangler,
dels mangler alt for ofte de vigtige regnskabs
bilag. Forhandlingsprotokollen er tavs.
Ud fra det undersøgte materiale kan man
fastslå, at der i årene 1812-1846 var mindst 28
præmievindere, der ønskede præmien udbe
talt i sølvtøj. Tydeligvis stod de populære og
repræsentative bægre øverst på ønskelisten,
idet der hidtil kun kendes eet hovedvandsæg
og muligvis nogle skeer. Hovedvandsægget

/Ærø,

Fig. 4. Guldsmed I. P. Kabbels regning af 1840 til selskabet.
Regningen lyder: Forarbeidet et Sølvbæger til Randers Amtshusholdnings-Selskab. Envendigt Forgyldt. For Sølv og
Arbeidsløn og forgyldning. 10 rbd. Siger Ti Rigsbankdaler Sedler og Tegen - Randers den 27 Januar 1841 J. P. Kabbel.

kan dog næppe alene have kostet 20 præmie
daler; her kan der også have været leveret
skeer, eller resten er udbetalt i rede penge.

For fuldstændigheds skyld bordet nævnes,
at Kulturhistorisk Museum i Randers
opbevarer endnu et bæger fra selskabet,
nemlig en smørpræmie fra 1865 udført af
guldsmed Julius Nathansen. (22) Men
arkivalierne fra denne periode har jeg ikke
undersøgt.

NOTER.
1. For den generelle fremstilling henvises til hus
holdningsselskabets forhandlingsprotokol 1810 ff.
passim og til selskabets jubilæumsbog passim.

2. F. eks. skriver landbokommissær N. Jørgensen
på Ingvorstrup 1830 i sin anbefaling af Villum Ni
elsen til præmiering for lang og tro tjeneste: »Med
hensyn til den her paa Egnen siælden lange Tienestetid af 17 aar.... ville det upaatvivleligt bidrage
meget til et følgeværdigt Exempel om denne
Villum Nielsen i Tilfælde af Concurrence med
Tjenestetyende fra andre Herreder hvor Præmier
ere uddelte, fortrinlig maatte tages Betragtning til
Belønning, da jeg formener Selskabets gode
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Hensigt derved end mere ville udbredes og være
iøjnefaldende«. (Ansøgning nr. 11 for 1830, pakke
123 u).

3. Her citeret efter jubilæumsbogen s. 25.
4. Dokumentet findes i pakke 123 j.

5. F. eks. forhandlingsprotokollen pag. 26(1811)og
kopibogen under 1812.
6. Ansøgning om præmie for lang og tro tjeneste nr.
8 for 1819 (pakke 123 i). Fik en 2. præmie på 15
Rdl. N. V.
7. Peder Christensen i Hald for uldent tøj, Chr.
Jørgensen i Hald for husflid. Skovfoged Anders
Herman i Steenbergholt, A. Wogensen i Westrup,
C. Meisner for en orne, Peder Sørensen i Worup
for pileplantning, P. Quist i Albech Mølle for pile
plantning.
8. Niels Jensen Winther i Hornbech for kartoffel
avl, Peder Pedersen Klet for hjemmegjort tøj,
Peder Smed i Terp for samme, Peder Christensen
Eskesen i Hald for uldent tøj.
9. Blichmann fik præmien for biavl. Marthe Mi
chelsdatter præmieredes for uldent klæde.

10. Afbildet i årbogen 1969, s. 94 f.
Ægget har næppe kostet hele beløbet på 20 Rd. jvf. Nicolay Pedersen 1819.

11. Afbildet s. 557 i jubilæumsbogen. Formodentlig
udført af Odgaard, da typen er præcis den samme
som figur 1.
12. Afbildet i jubilæumsbogen s. 231. Formodentlig
udført af Odgaard. Samme type som figur 1.

13. Bilag til regnskaberne for 1834 (pakke 123 S).
14. Vedlagt regning fra Selmer for et »Fouderal til et
Sølvbæger til Albrect Andersen i Worup« 3 M.
Regnskaber for 1836 (123 S).

15. For en kasse til bægeret udbetales 4 M.
Regnskaber 1839 (123 S).
16. Dateret 27.1.1841. For en æske betales 3 M.
Regnskab 1840 (123 S).
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17. Vedlagt regning fra 1 Rd. og 4 M for en
sortpoleret kasse til pokalen fra drejermester N.
Møller. Regnskaber for 1841 (123 S). Er desuden
nævnt i ekstrakt af regnskaberne for 1841-42
indlagt i regnskaberne for 1844 (pakke 123 i).

18. Udgiftsbilag for 1843. Findes i pakke 123 j.
Præmien gik til N. Andersen i Brobjerggaard i
Kousted.
19. I udgiftsbilagene til regnskaberne for 1845 findes
en ekstrakt af regnskaberne 1843, hvori er opført 2
sølvbægre til en værdi af 15 og 10 Rd. Käbbels må
være det ene (pakke 123 i).
20. Udgiftsbilag nr. 7 til regnskaberne for 1845
(pakke 123 i).

21. Afbildet i jubilæumsbogen s. 231. Mommes
stempel ses tre gange på foden.
22. Sølvbæger, mus. nr. KHM 47:56.
Venligst meddelt af Lise Andersen, Kulturhisto
risk Museum.
UTRYKTE KILDER:
Arkivalier fra Randers Amts Husholdningsselskab.
Findes nu i Rds. Lokalhistoriske Arkiv, Randers.
Regnskab 1810 pakke 123 j
Regnskaber 1812-1815, 1820-1822, 1832-1841 pakke
123 S
Regnskaber 1841-1843 (reviderede) pakke 123 i
Regnskaber 1843-1845 pakke 123 j
Regnskabsbilag for 1844 og 1845 pakke 123 i
Forhandlingsprotokol 1810-1841 pakke 123 A
Kopibog 1810 - ca. 1843 (lakuner) pakke 123 A
Ansøgninger i pakkerne 123 g, 123 i, 123 j og 123 u.

TRYKTE KILDER:
Randers Amts Husholdningsselskabs Virksomhed
gennem 100 Aar 1810-1910, Randers 1910.
Historisk Aarbog fra Randers Amt 1969. Heri Vagn
Riisager: Randers-sølv i privat eje, s. 92-95.
C.A. Bøje: Danske guld og sølvsmedemærker før
1870. Illustreret folkeudgave redigeret af Bo Bram
sen. Politikens Håndbøger, 3. opl., 1969.
Erling Mortensen: De viste vejen, Kbh. 1969.
Denne bog indeholder en oversigt over de sølvbægre,
som Det Kongelige Landhusholdningsselskab, stiftet
1769, gennem årene har uddelt til enkeltpersoner i
hele riget.

Svenske sæsonarbejdere
på Djursland
Af Hanne Gjøl
Den meget store interesse for forskning i
udvandringen i sidste halvdel af forrige år
hundrede har i stor udstrækning sat forsk
ningen i andre vandringer i skyggen.
Igennem hele den periode, hvor udvandrin
gen fra Danmark var på sit højeste, skete der
samtidig en konstant tilvandring fra nabo
landene. De polske roearbejdere er vel
kendte, vel især på grund af det fremmedar
tede kulturindslag, de tilførte til det danske
samfund. Indvandringen fra de nordtyske
områder og nordslesvig efter 1864 var ligele
des stor. Men den største indvandring fore
gik fra det sydlige Sverige.
Der findes ganske få undersøgelser omkring
denne indvandring: Else Marie Boyhuus
arbejde om de svenske roearbejdere på Lol
land fra 1974 C) og den i 1983 udkomne bog
af Rich. Willerslev: Den glemte indvandring
(2). Især den sidste giver et bredt indblik i den
svenske indvandring, men med hovedvæg
ten lagt på de svenskere, som kom til det
østlige Danmark.

Den svenske indvandring til øerne springer
også umiddelbart i øjnene. Iflg. Folketællin
gen 1901 befandt der sig ialt 35.555 svenske
re i Danmark heraf 30.853 i den østlige del. I
Jylland levede kun 4.702 svenskere, men her
gør det specielle sig gældende, at Randers og
Århus amter havde 44,4% eller 2.090 af
samtlige svenskere i hele Jylland. Det tyder
på, at det har været nærliggende at rejse
netop til dette område i Jylland. Det har
sandsynligvis været turen over Kattegat, der
har været lettest for en del svenskere, som
kom fra de kystnære egne på den svenske
vestkyst. Denne formodning bekræftes af
kilderne så tidligt som i 1850erne, hvor en
fæsteagent i Århus, Busch, opgives i en ind
beretning fra Randers Amt som storimpor
tør af svensk arbejdskraft. Disse kom til
Randers og Århus Amter via Randers med
skib fra Sverige. I perioden 1852-56 ankom
ialt 2.745 svenskere til Randers amt, ca. halv
delen af dem som sæsonarbejdere, der rejste
tilbage (3).
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Sæsonarbejde var almindeligt. Udover de
mange svenskere, som rejste her til landet og
bosatte sig, rejste et stort antal arbejdere
frem og tilbage for at arbejde som landarbej
dere, teglværksarbejdere og anlægsarbej
dere. De første kan iagttages i folketællin
gerne, hvorimod sæsonarbejderne ikke umiddelbart kan registreres, da det ikke i
almindelighed noteredes i til- og afgangs
listerne (kirkebøgerne) om vedkommende
var af anden nationalitet. Derfor er det kun
muligt at finde svenskere i kirkebøgerne i det
omfang, de ankommer direkte fra Sverige.
Det er dog givet, at antallet af svenske sæson
arbejdere har været endog meget højt i perio
den fra omkring 1850-1900.
Den tilrejsende skulle tilmelde sig hos den
lokale øvrighed, før 1875 hos præsten. Det er
i kirkebøgerne muligt at finde svenskere på
kortvarigt ophold, senere i tyendeproto
koller og protokoller for tilsyn med rejsende
og fremmede. De sidste skulle føres af den
lokale sognefoged eller politimester.
Der er dog visse usikkerhedsmomenter. Til
og afgangslisterne blev ikke altid ført
omhyggeligt, og det er givet, at mange tjene
stefolk ikke tilmeldte sig, hvis de kun skulle
opholde sig i sognet nogle få sommermåne
der. I nogle tilfælde kunne man opholde sig i
sognet i mange år uden at blive tilmeldt. I
Fausing sogns kirkebog fik en svensk kvinde
for eksempel disse ord med på vejen af præ
sten: »Har opholdt sig i sognet siden 1846,
men først meldt sig til nu, da hun skal flytte«.
Hun rejste fra sognet i slutningen af halvtred
serne.
Kirkebøgerne kan altså give os nogle oplys
ninger, men vi må regne med, at antallet af
svenskere har været noget højere end regi
streret, i hvert fald i de sogne, hvor vi igen
nem folketællingerne kan se, at der har været
en del svenskere.
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Tyendeprotokollerne og protokollerne for
tilsyn med rejsende og fremmede, som skulle
føres fra 1875, giver mere detaljerede oplys
ninger. Her skulle nationalitet anføres, og i
særligt omhyggeligt førte protokoller er der
også mange gange oplysninger om hjem
sogn, herred eller len. Men her gør det
samme sig gældende som for kirkebøgerne:
Vi kan ikke regne med, at alle svenskere,
som opholdt sig i sognet også tilmeldte sig.
En helt speciel kilde, som giver et godt bille
de af indrejseaktiviteten, er de protokoller,
som førtes på herredsfogedkontorerne over
de udlændinge, som ønskede opholdstilla
delse i Danmark.
1. Juli 1875 trådte loven om tilsyn med rej
sende og fremmede i kraft, og iflg. denne
skulle alle udlændinge, som opholdt sig i
Danmark, være forsynet med en opholds
bog. Loven var tilbagevirkende, derfor skul
le alle udlændinge i 1875 have udskiftet evt.
vandrebøger og skudsmålsbøger med en op
holdsbog.
I protokollerne blev noteret indvandrerens
navn, fødselsdato, hjemland og i flere tilfæl
de hjemsogn og len/amt, dato for udstedelse
af opholdsbog, arbejdssted (sogn evt. gård
eller arbejdsplads) samt den fremviste legiti
mation (4).
Opholdsbogen fungerede som udlændingens
skudsmålsbog. Den blev udstedt for bestan
digt. Efter udstedelsen skulle den fremmede
melde sig hos myndighederne ved til- og fra
flytning, og de skulle have påtegnet deres
opholdsbog hos arbejdsgiveren. Til- og af
meldingerne blev ført i protokoller for tilsyn
med rejsende og fremmede eller i tyende
protokollerne.
Udlændingen kunne altså rejse ud og ind af
landet den ene gang efter den anden med
samme opholdsbog, og det er givet, at
mange, som blot kom til Danmark for at

arbejde nogle få sommermåneder, ikke fik
taget sig sammen til at tilmelde sig. Disse vil
derfor kun være registreret den ene gang i
protokollen over udstedte opholdsbøger.
Dog må det her indskydes, at i det omfang
protokollerne for tilsyn med rejsende og
fremmede samt tyendeprotokollerne findes,
er det muligt at nå frem til en rimelig reali
stisk opgørelse over antallet af svenskere,
som opholdt sig i et sogn.

Opholdsbogsprotokollerne blev, som nævnt,
ført på herreds- og byfoged kontorerne, og
de er desværre i lighed med mange andre
personregistreringsprotokoller, tyen deprotokoller, og lign, bortkommet i stort
omfang. På Landsarkivet for Nørrejylland
findes der kun opholdsbogsprotokoller fra
følgende herreder:
Fleskum, Hellum-Hindsted, SønderhaldRougsø-Ø. Lisbjerg, Hasle- V. LisbjergFramlev-Sabro, Andst - Slaugs-Jerlev og
Kolding.
Det er dog muligt, at en del skjuler sig i
protokoller for tilsyn med rejsende og frem
mede, som findes i ganske stort tal (5).
Det vil altså sige, at i opholdsbogsproto
kollerne blev alle udlændinge, som ikke op
holdt sig illegalt i landet, indskrevet, og vi må
formode, at det for svenskernes vedkom
mende, må have været det tilnærmelsesvis
totale antal, som blev forsynet med opholds
bog første gang, de kom til landet. De skulle
jo alle have mulighed for at komme tilbage
for at arbejde.
I forbindelse med en undersøgelse vedrøren
de den svenske indvandring til området Sønderhald Herred og Randers by, har jeg
gennemgået den opholdsbogsprotokol, der
blev ført i Sønderhald, Rougsø og 0. Lis
bjerg herreder. I denne får man et klart bille
de af det store antal svenske sæsonarbejdere,
som kom til området.

Iflg. protokollen ankom der i perioden 18751906 ialt 682 udlændinge, af disse var 564
svenskere. 96 af svenskerne var jernbane
arbejdere ved anlægget af henholdsvis Randers-Grenåbanen og Århus-Ryomgårdbanen (1875-77) og 147 var teglværksarbejdere,
som alle arbejdede på Floes teglværk i Vir
ring sogn.
Især teglværksarbejderne vækker interesse,
da de får udstedt opholdsbøger igennem hele
perioden 1875-1900, og næsten alle kommer
fra samme egn i Sverige.
I Danmark var der tradition for at anvende
fremmed arbejdskraft på teglværkerne. I
Axel E. Christiansen: Industrihistorie (6),
som slutter omkring 1870, nævnes arbejdere
fra Lippe-Detmold ved Hannover, som igen
nem mange år bemandede de danske tegl
værker. Her nævnes ikke svenskere.
Derimod fremgår det af forskellige skrifter
om den svenske indvandring til Danmark, at
et meget stort antal svenske arbejdere især
fra Småland rejste på sæsonarbejde til de
danske teglværker. De svenske teglværksar
bejdere må sansynligvis i en vis udstrækning
have afløst de tyske i løbet af 1870erne.

TEGLVÆRKSARBEJDERNE PÅ
FLOES TEGLVÆRK

Hvornår de svenske arbejdere begyndte at
komme til teglværket i Floes er uvist. Folke
tællingerne giver ingen oplysninger. Men i
1875 er der ialt 17 svenske arbejdere, som får
udstedt opholdsbog og i de følgende år indtil
1900 skete der en kontinuerlig udstedelse af
opholdsbøger til teglværksarbejdere.
Sognet, de kom til, Virring, var et udpræget
landbrugssogn, dog med lidt fiskeri og søfart
i Uggelhuse, hvor der ligeledes var lodseri på
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Randers fjord. Sognet havde i 1859 47 gårde
og 95 huse, og i 1875 var der 52 gårde, 63
huse med jord og 37 jordløse huse (7).
Teglværket i Floes nævnes i begge udgaver af
Trap: Danmark. I anden udgave nævnes det
som et stort teglværk med ringovn. Floes
teglværk var altså et industrielt drevet tegl
værk, som har haft masseproduktion. Ring
ovnenes indførelse var ensbetydende med en
stærkt forøget produktivitet. Disse ringovne
begyndte deres sejrsgang i 1860-erne (8).
I Trap: Danmark nævnes teglværket ikke
som nogen speciel næringsvej for beboerne,
selvom det må have givet arbejdspladser til
en del af den lokale befolkning.
Man må formode, at der i den udstrækning
teglværket har været i drift i vintermåneder
ne, hovedsageligt har været anvendt lokal
arbejdskraft.
Udover de mange teglværksarbejdere, som
vi finder i opholdsbogsprotokollen, var til
gangen af svenskere til Virring sogn ikke
specielt stor i forhold til befolkningstallet.
Ved en gennemgang af folketællingerne
1860-1911 kan det konstateres, at det sven
ske indslag i befolkningen kun er på om
kring 1%.

De svenske indvandreres erhvervsfordeling,
som den fremgår af folketællingerne, ligner
den, som findes i mange andre sogne i
området.

Det store antal teglværksarbejdere, som var
ansat på teglværket i Floes, afspejles ikke
nævneværdigt i folketællingerne. Dog får vi
den oplysning i 1901-tællingen, at bestyreren
var svensker, og at der dette år var tre sven
ske arbejdere ansat på teglværket. Det giver
os dog grund til at tro, at der var specielle
forhold omkring teglværket.
Det er kun gennem opholdsbogsproto
kollen, vi får oplysninger af væsentlig betyd
ning om de svenske teglværksarbejdere.

Den første oplysning, vi har, er fra 1875,
hvor 17 svenskere får udstedt opholdsbøger.
At der var tale om sæsonarbejde, må man
formode fordi de svenske teglværksarbejdere
ikke optrådte i folketællingerne i nævnevær
dig grad, og p.g.a. den kontinuerlige udste
delse af opholdsbøger til arbejdere, som
foregår hvert forår igennem en årrække.

Svenske indvandreres erhverv i Virring sogn.
Folketællinger 1860-1911
Erhverv
I860 1870 1880 1890 1901 1911

tjenestefolk
landarb./dagl/husmd.
boelsmd.
håndværker
stenhug./brøndgraver
teglv. arb.
teglv. bestyrer
husmoder
enke
alderdom, ust.
fattiglem
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3

2

2

2

1

3
1

2

1

3
1
1

5

5

1
1
1

3
1
5

1
1

1
2
1
1
1

Arbejdere på Floes Teglværk år o. 1900. Kulturhistorisk Museum, Randers.

I løbet af den periode, som opholdsbogspro
tokollen dækker, er der 2 teglværksarbejde
re, som har mistet deres opholdsbog og får
den fornyet. Den ene efter 17 års forløb og
den anden året efter udstedelsen af den første
bog. Dette tyder på, at i hvert fald en del af
teglværksarbejderne kom igen igennem flere
år.

Ialt 152 personer fik i perioden 1875-1902
udstedt opholdsbog i Virring sogn, heraf var
de 147 teglværksarbejdere.

Udstedelsen af opholdsbøger foregik jævnt
over hele perioden, dog med overvægt i den
første tiårs periode, hvor der blev udstedt 86
opholdsbøger.

Udstedelse af opholdsbøger til teglværksar
bejdere i Virring sogn - 5 års perioder.

1875-79
80-84
85-89
90-94
95-99
1900-02

47
39
10
28
14
9
147

Tilsyneladende vendte teglværksarbejderne
tilbage år efter år. De nye, som fik udstedt
opholdsbøger, udgjorde sansynligvis den til
førsel af ny arbejdskraft, som var nødvendig
for at erstatte den almindelige afgang.
Første gang teglværksarbejderen blev ansat
på Floes Teglværk, var han i reglen meget
ung. Det var store drenge i alderen fra 15-19
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år. Af samtlige, der fik udstedt opholdsbøger,
var denne gruppe størst.

Aldersfordeling blandt de svanske teglværks
arbejdere ved udstedelse af opholdbog. 18751902.
under 15 år
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-

6
69
37
15
5
3
2
0
2

De ganske unge drenge i alderen under 15 år
ankom alle, med undtagelse af en, i de første
år af perioden.
Denne arbejdsvandring som foregik i 25-30
år, viste det interessante træk, at det store
flertal af de svenske teglværksarbejdere kom
fra samme område i Sverige, de fleste fra det
samme sogn. Ialt 113 kom fra Vrå sogn og 15
fra nabosogne. Der har altså været tale om,
hvad man kan kalde en »ren« arbejdsvan
dring. Hvor arbejderne rejste fra hjemsognet
i forårsmånederne, sansynligvis samlet, lige
som de sandsynligvis er rejst sammen hjem
om efteråret.

Det er rimeligt at antage, at der blandt arbej
derne er foregået en form for selvsupplering,
ved at større brødre eller fædre har taget de
yngre drenge med sig, efterhånden som de
voksede til og kunne klare det meget ubeha
gelige og hårde arbejde i teglværket. Men
dette kan man kun få bekræftet ved at gå til
de svenske kilder.
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VRÅ SOGN.
Vrå ligger i Sunnerbo herred, Kronoberg len,
lige op til Hallandsgrænsen. Herfra kunne
man ad den gamle landevej nemt komme til
Halmstad, som lå mellem 35 og 40 km fra
sognet. Det har været nærliggende at tage
denne vej og videre med båd til Randers.
I Josef Rosenbergs: Ny Smålandsbeskrifning
1904 beskrives sognet som et af de fattigste
på egnen. Med et relativt primitivt landbrug,
hvis hovedindtægter var opfedning af smågrise til salg. Af det samlede areal på 13.724
ha var kun 560 ha opdyrket, 790 ha skov og
2.370 ha engarealer. Resten var udstrakte
lyngområder og mosearealer.
I en gammel skildring fra egnen hedder det:

»Man bär sin lott fast den är tung.
När man bland nakna hedars ljung
Sått tio skäppor och fått nio,
Så ger en tionde till prästen
Och njuter sedan lung resten«.

Der var ingen industri i sognet. Men i
sommertiden begav mange sig på arbejde til
teglværkerne i Danmark, andre til roemar
kerne i Skåne. Ikke så få penge blev sendt
hjem til sognet fra slægtninge i Amerika (9).
Afvandringen fra sognet var stor. I 1880 var
befolkningen på 1.375 indbyggere, og i perio
den indtil 1907 dalede befolkningen til 1.132
indbyggere (10).
Iflg. Svensk Opslagsbok var der i 1954 kun
749 indbyggere tilbage i Vrå sogn.
Det er sandsynligt, at den stærke trafik af
arbejdskraft bort fra sognet i sommermåne
derne sammenholdt med emigrationen har
virket hæmmende på udviklingen i sognet.
Dette har medført en yderligere intensivitet i
afvandringen.

SAMMENFATNING.

Denne korte analyse af de oplysninger, som
kan uddrages af protokollen over udstedte
opholdsbøger, rejser nogle spørgsmål, som
ikke umiddelbart kan besvares. Hvorfor rej
ste så mange svenskere til Danmark, dels
med bosættelse for øje og dels med kortva
rigt arbejdsophold som formål? Hvordan
blev de modtaget af danskerne? Og endeligt
hvilke virkninger havde disse vandringer på
hjemegnen og i de områder, som svenskerne
rejste til.
Der foreligger mange beretninger om de
meget fattige forhold, den svenske landarbej
derklasse levede under i det 19.årh. En af de
mest gribende og kendte er vel Vilhelm
Mobergs: Udvandrarsaga. Det var småbrugere og jordløse, som ikke kunne få det nød
vendige udkomme afjorden. En nærliggende
udvej var at rejse bort til andre områder,
hvor det var muligt at skaffe arbejdsind
komst.
For mange var løsningen emigration til
Amerika. Men denne løsning krævede, at det
var muligt at realisere ejendom, så man
havde penge dels til rejsen og ophold i den
første tid og dels til evt. køb af jord i Ameri
ka. Denne mulighed var ikke tilstede for de
mange, som var jordløse eller kun havde et
lille sted, som knapt kunne forsørge en fami
lie.
I Danmark, som i sidste halvdel af 19.årh.
gennemgik en hurtigere udvikling både i
landbrug og industri end Sverige, var der i
perioder stærkt brug for arbejdskraft især i
sommermånederne. Samtidig var lønniveau
et i Danmark noget højere end i Sverige,
både i industrien og i landbruget. Først i
slutningen af 19.årh. begynder lønningerne i
de to lande at nærme sig hinanden (n). Det
var altså en mulig udvej af fattigdommen at
tage til Danmark.

En klar opfattelse af, at de danske arbejds
givere var stærkt interesseret i svensk ar
bejdskraft, kan man få når det oplyses, at der
alene i Gøteborg fandtes 5 fæstebureauer i
1884, som fæstede arbejdsfolk til Danmark
(12). Den tidligere omtalte agent Busch fra
Århus er et udtryk for det samme.
I 1869 skriver V. Falbe Hansen følgende: »at
den svenske indvandring i økonomisk hense
ende havde sine lyse sider. Som følge af løn
trykket stimulerede den produktionen og
udvidede efterspørgslen efter arbejde, har
forholdet ofte udviklet sig således, at kun det
allergroveste arbejde udføres af dem, medens
vort folk leder arbejdet som arbejdskarle
eller som værkstedsbestyrere« (13).
Det var tilsyneladende en god forretning at
hyre svenske arbejdere. I hvert fald i slut
ningen af 1860-erne.
Hvordan blev de så modtaget af de alminde
lige danskere, som selv var tvunget til at
sælge deres arbejdskraft for at overleve.
I perioder, hvor der var arbejde nok, har der
sikkert ikke været store problemer. Men i
nedgangsperioder må de svenske arbejdere
have fremtrådt som en reel trussel for mange
danske arbejdere.
De mange svenske arbejdere kom jo til Dan
mark i en periode, hvor også mange danske
re blev ofre for de store omvæltninger, som
foregik i samfundet. Fattigvæsensudgifterne
steg på grund af de mange, som blev arbejds
løse i landbruget, også mange danske rejste
til Amerika for at få en bedre tilværelse.
Frygten for de mange udenlandske arbejdere
viser sig bl.a. i følgende citat fra et måneds
tidsskrift for udvandrere:
Forslag til en Lov angaaende Indvandring til
Danmark.
Enhver indvandrende Svensker eller Nord
mand (maaske også Tydsker), som tages i
Condition, maae for Sognets Politi, Sogne
foged eller Herredsfoged forevise et Bevis
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for, at han erlagt 10 rdl i Indvandringsskat;
forinden han antages.
Ingen Indvandrer maa gifte sig, medmindre
han stiller Caution for, at han er mægtig til at
forsørge sin Familie.
Naar indvandrende Mandfolk har været i
Landet eet Aar, bør de tjene i Armeen i 1 å 2
Aar og gjøre Vagttjenester i Fæstningerne.
Dersom indvandrende Fruentimmere faaer
Børn udenfor Ægtestanden, saa hjemsendes
de strax. (Emigranten, dec. 1869) (14).

Selvom man i dag kan antage, at det gik
forholdsvis gnidningsløst med de mange
svenske fremmedarbejdere, viser ovenståen
de, at der givetvis var en del problemer.
De svenske arbejderes fordel var dog, at de
umiddelbart kunne indgå i den danske be
folkning. De skilte sig ikke væsentligt ud fra
danskerne i udseende, og sprogligt og kultu
relt var der ikke mange forskelle. Der fandtes
da også mange blandede ægteskaber, som
det kan ses ved gennemgang af folketællin
gerne.

Det sidste spørgsmål. Hvordan virkningerne
var i de områder, hvor svenskerne kom fra,
og i de egne de arbejdede i, samt de oven
nævnte forhold ville med stort udbytte
kunne belyses i en nærmere undersøgelse af
arbejdsvandringen til teglværket i Virring
sogn. Vi har her en afgrænset gruppe svenske
arbejdere, som kommer fra samme egn i Sve
rige. Gennem undersøgelser i de to sogne
ville man kunne få værdifulde oplysninger
frem. Både om den økonomiske virkning af
arbejdsvandringen på de to sogne, og selve
arbejdsvandringen sociale karakter. De
svenske arbejderes relationer til den lokale
befolkning, hvem de var, og hvordan
arbejdsvandringen organiseredes.
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En sådan undersøgelse ville være et værdi
fuldt led i hele det arbejde, der for øjeblikket
bliver gjort for at belyse almindelige arbej
dende menneskers tilværelse i netop denne
periode, hvor alt var i forandring.

NOTER:
1. Else Marie Boyhus: Svenske sæsonarbejdere i
Rødby retskreds. Maribo 1975.
2. Rich. Willerslev: Den glemte indvandring Kbh.
1983.
3. Indenrigsmin. 1. dept. K 1143. 1857.
4. De svenske indvandreres legitimation blev udstedt
af hjemsognets præst. Hvis de flyttede endeligt fik
de et flyttebevis, ellers fik de en arbejdsattest, og
blev ikke udskrevet af deres hjemsogn.
5. Oplysningerne på landsarkivet.
6. Axel E. Christiansen: Dansk Industrihistorie bd.
III, 2.
7. Trap: Danmark 1. udg. 1859 s. 501 f.
Trap: Danmark 2. udg. 1875 s. 595 f.
8. Axel E. Christiansen: Dansk Industrihistorie bd.
III, 2. s. 188.
9. Josef Rosengren: Ny smålandsbeskrivning, Sunnerbo härad, s. 366 ff. Växjö 1904
10. Gustav Sundbärg: Utvandrarutredning, Bilaga V.
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11. Rich. Willerslev: Den svenske indvandring til
Bornholm. Scandia: bd. 46 årg. 1980 hft. 1.
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XX. Svenskarna i Utlandet, s. 79. Stockholm 1911.
13. Rich. Willerslev: Den glemte indvandring, s. 166.
14. Citatet fra »Emigranten« Månedsskrift for Ud
vandrere er forfattet af udvandreragent og læg
prædikant Mogens Abraham Sommer, som i en
årrække agiterede for at danskere skulle udvandre
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gav almindelige mennesker mulighed for at skabe
en rimelig tilværelse.

Et Egnscenter vokser frem
Havndal fra 1883 til 1901
Af Heino Wessel Hansen
Da det i 1881 blev besluttet at bygge en
jernbane til Randers’ nordligste opland, var
et af forslagene, at lade banen ende ved
Havndal. Det undrede mig. Jeg undredes
også over den beliggenhed, man gav Havn
dal station, da banen året efter blev udstuk
ket helt til Hadsund, og fik derfor lyst til at se
nærmere på de forhold, der dannede bag
grund for beslutningerne, og på Havndals
historie.

FØR BANEN KOM
Landbruget i den nordøstlige del af det tidli
gere Randers amt fulgte i 1870’erne nogen
lunde den almindelige udvikling fra udpræ
get kornavl til stadig mere kvæg- og svineavl.
Hans Henning Jørgensen på Fuglsøgård
skriver i sine erindringer (udgivet i 1915), at
på den tid kom der nye og driftige folk på
mange af egnens store gårde. De gik sam
men og stiftede i 1877 Landboforeningen for
den nordøstlige Del af Randers Amt, og her
fra udgik der et væld af initiativer, der bidrog
til at sætte gang i udviklingen.

Initiativerne kom især fra herregårdene
Overgård og Trudsholm og de store gårde
som Fuglsøgård, Charlottendal, Vellinggård
og Amaliegård, hvis ejere og forpagtere
kendte til udviklingen ude omkring og der
for sad i mange udvalg. Deres indflydelse var
stor, når der skulle træffes beslutninger.
Udbyneder var dengang egnens vigtigste
landsby med præstegård, skole, købmand og
nogle få håndværkere. Der kom postekspe
ditionen til at ligge, da det i 1877 var lykke
des at få oprettet personpostruten RandersUdbyneder, og Niels Stubberup Nielssen
blev ansat som postekspeditør. Han blev
meget vellidt og tog ivrigt del i udviklingen.
Kastbjerg og Udbyover var også betydelige
landsbyer med enkelte håndværkere og hø
kerhandel. Mellem Udbyneder og Kastbjerg
lå Klatterup med en lille samling af gårde og
huse, og nærmere ved Kastbjerg var der på
Udbyover Mark langs landevejen samlet en
halv snes små landbrug. Det var Havndal. Et
af de små husmandsbrug havde amtet opret
tet som bolig for jordemoder Engelund og
hendes mand, og Karen Rasmusdatter
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havde fået næringsbevis på høkerhandel i
Havndal i 1862, en handel der imidlertid
synes ophørt før 1880.
I 1880 nedsatte landboforeningen et kom
munikationsudvalg, der skulle arbejde for
bedre transportmuligheder for den stadig
øgede landbrugsproduktion. Bønderne var
for det meste henviste til at handle med køb
mændene i Randers, når de ville sælge kom
og kreaturer; men transporten var lang og
besværlig på de middelmådige veje. Person
postvognen brugte 3*/2 time på turen fra
Randers til Udbyneder. Søvejen havde der
for været foretrukket til varetransport, og
der var anløbsbroer både ved Nøddenæs og
Udbyhøj. Broen ved Nøddenæs fik aldrig
nogen stor betydning, men ved havnen i Ud
byhøj lå en købmandsgård, der fungerede
som handelscenter for egnens bønder. Jens
Peter Larsen drev købmandsgården fra 1858
(næringsbevisets udstedelsesår) og oprettede
også et møllebrug og bageri. Han kørte
rundt i landsbyerne med varer og handlede
med bønderne. Havneforholdene i Udbyhøj
gav dog grund til en stadig stigende util
fredshed, så landboforeningen støttede af al
magt bestræbelserne på at få en bane fra
Randers ud til egnen.
Mariager havde som handelsby også nogen
betydning for Udbyneder og Kastbjerg
sogne, men byens udvikling var gået i stå,
dels på grund af havneforholdene, og dels på
grund af konkurrencen fra Hobro og Had
sund. Købmændene i Mariager var dog ikke
uden initiativ. De oprettede filialer i den nye
handelsplads Hadsund for at få del i væksten
der. Bare i løbet af tiåret fra 1880 til 1890
voksede Hadsund fra 281 til 701 indbyggere.
Den 7. april 1880 havde landboforeningen
møde om trafikforholdene, og da kom det
for alvor til udtryk, at man følte sig dårligt
behandlet: Man havde ingen jernbane, kun
dårlige udskibningsforhold og de dårligste
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veje. På grund af de elendige forhold ved
Udbyhøj måtte slagtere og handlende sende
alt til Randers med deraf følgende forsendel
sesomkostninger. Formanden, Hans Hen
ning Jørgensen til Fuglsøgård, mente, at
ofrede man nu penge på jernbanen fra Ran
ders til Hadsund, ville alene stigningen i ejen
domspriserne på Udbyneder sogns 600 tdr.
hartkorn udgøre 600.000 kr. - det halve af
anlægssummen! Toldkontrollør Højer i Ud
byhøj gjorde et sidste forsøg på at bevare
Udbyhøj som egnens handelscentrum og
hævdede, at den lille stikbane til Udbyhøj,
som måtte komme, alene måtte kunne for
rente hele banen.
Optimismen var stor, men pengene små. Der
var kommet vanskelige tider for landbruget,
og rigsdagens »visnepolitik« virkede hæm
mende på nye initiativer.

KAMPEN OM HANDELEN

Trods alt kronedes anstrengelserne med
held. Et tilbud fra W. R. Rowan om at skaffe
halvdelen af anlægssummen, sætter fart i
sagen, og efter nogle stormfulde møder skaf
fes resten af pengene. Den 25. maj 1881 ved
tager regeringen loven om en jernbane fra
Randers til Hadsund. I februr 1882 begyndte
besigtigelsesforretningerne for baneanlæg
get, og kun et par måneder senere var
anlægsarbejderne i gang. Langs banelinien
melder adskillige sig for at udnytte de nye
muligheder.
Postvæsnet udser stationen ved Havndal
som postekspedition til erstatning for den i
Udbyneder, og det kan være årsagen til den
interesse, stedet er genstand for.
Entreprenør Jacob Heinrich Lorentsen fra
Århus køber et stykke hede omkring stati
onen (matr. nr. 12e) af Nicolaj Ratius Jen
sen, idet han vel regner med at stykke den ud

Nøddenæs

i byggegrunde. Her er uden tvivl et af de
bedste steder for en gæstgivergård, og amts
rådet modtager snart ansøgning fra entre
prenør Lorentsen om tilladelse til at bygge
og drive en gæstgivergård på den glimrende
byggegrund over for stationen.
Søren Julius Schjøtt, der havde været køb
mand i Udbyover, forhandlede med hus
mand Niels Jensen (matr. nr. 12b) om køb af
en strimmel jord langs banen, og han søger
også. Det bliver imidlertid en tredie ansøger,
der får bevillingen. Hestehandler og kom
missionær Martin Laage fra Randers sikrer
sig hos Niels Jensen et stykke jord nord for
landevejen så nær stationen som muligt - lige
op til Lorentsens ejendom. Martin Laage må
have kendt egnen og dens folk vældig godt

fra sine handelsrejser. Han bygger gæstgiver
gården, men er kun i Havndal i de sidste år
før sin død i 1913. De øvrige år er driften
forpagtet ud.
Laage vil knytte afholdelsen af faste årlige
markeder til sin gæstgivergård, men først
efter mange ansøgninger får han tilladelsen.
Der blev nu markeder alligevel, idet de hand
lende mødte op hveranden torsdag for at
handle med bønderne. I 1894 udlægger
Laage jorden omkring gæstgivergården til
markedsplads, og også en grund ud for bane
gården (matr. nr. 12x) indrettes til markeds
plads. Egnens landboere bliver således hur
tigt knyttet til den nye handelsplads.
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Tre købmænd ser, at den nye station må
blive egnens port til omverdenen. Allerede i
efteråret 1882 køber høkeren i Kastbjerg,
Jens Hansen, den 67-årige husmand Niels
Mortensens ejendom (matr. nr. 24 og 41a) i
den vestlige ende af Havndal. Måske havde
Karen Rasmusdatter i sin tid også haft sin
høkerbutik i denne ejendom. De halvthundrede indbyggere i den tids Havndal var må
ske tilstrækkeligt grundlag for en butik. Jens
Hansen ombygger dog ejendommen til en
lille købmandsgård og må have regnet med
handelen fra dem, der ville få ærinde på
stationen.

Han måtte dog konkurrere med købmænd
med større erfaringer i at drive købmands
gård. Søren Petersen forhandler på samme
tid om at købe en stor trekant, hvor vejen fra
Klattrup løber sammen med vejen fra Udby
over. Siden 1877 havde han været købmand i
Jens Peter Larsens købmandsgård i Udby
høj og kendte derfor den kundekreds, han
ville gøre til sin. Han må have haft en klar
fornemmelse af, at der var mere fremtid i
jernbanen end i søfarten. Placeringen af den
nye købmandsgård i vejgaflen mellem sog
nets to vigtigste færdselsveje viser tydeligt, at
han søgte omegnens bønder som kunder, og
købmandsgården anlægges da også på tradi
tionel vis med butik, pakhus, tømmerhandel
og gæstestald. I aviserne bekendtgør sagfø
rer Blegvad i Mariager, at der er løsøreaukti
on over købmand Petersens varelager i
Udbyhøj den 23. april 1883 - datidens op
hørsudsalg!
Den 1. juni annoncerer købmand Petersen:
»Fra Søndagen den 3die dennes har jeg flyt
tet min tidligere i Udbyhøj drevne Kolonialog Urtekræmmerforretning til min ny opfør
te Bygning ved Havndal Station, og tillader
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jeg mig at anbefale samme til saavel tidligere
som fremtige Kunder. En reel og billig Betje
ning skal stedse være mit Formaal. Opkjøb
af alle Landmandens Produkter til højeste
Dagspriser«.
Han var da allerede klar over, at han ikke
ville blive ene på pladsen. Hos gårdejer
Laust Andersen i Udbyover var konsul Sorwad i Mariager i gang med at købe et stykke
jord mellem banen og vejen - lige overfor
Søren Petersens butik. Det må have været
slemt at se en stor købmandsgård i to etager
rejse sig over for ens egen mere beskedne
ejendom - ikke mindst i betragtning af, at
ejeren, konsul Sorwad, var Managers største
købmand med produktkorn- og tømmer
handel foruden kalkbrænderi og brænde
vinsbrænderi. Sorwad var på den tid en af
Managers betydeligste mænd. Ikke alene
havde han den største indtægt i byen, men
også en række tillidsposter. Han var svensk
og norsk vicekonsul, havde sæde i byrådet
og vr formand for Mariager og Omegns Spa
rekasse. På dagen for banens indvielse, den
9. oktober 1883, slår Sorwad portene op for
sin købmandsgård, der bestyres af sviger
sønnen Viggo Dresing og skal drives som en
filial af virksomheden i Mariager.

Den hårde kamp om kunderne viser sig
blandt andet i en annoncekampagne i dag
bladene, for de to købmandsgårdes handel
med tømmer, brædder, tagspån, jern, sme
de- og husholdningskul og alle mulige urte
kram- og kolonialvarer, foruden tilbud om
opkøb af landmændenes produkter til de
bedste priser.

Efterhånden ebber kampagnen ud. Kampen
er for ulige. Trods vanskelige tider bliver der
dog plads for dem begge og for købmand
Hansen i en årrække.

Havndals udvikling illustreret ved hjælp af en optælling af bebyggede parceller. Billedet bliver kun tilnærmelsesvis
rigtig, da der ikke tages hensyn til antal boliger i husene.

DE FØRSTE HÅNDVÆRKERE

Ved jernbanens åbning består det nye Havn
dal således af to dele med åbent land imel
lem: købmandsgårdene nede ved vejgaflen,
og stationen med postekspedition og gæst

givergården oppe på bakken. Der skulle gå 8
år, inden de voksede sammen.

Den optimisme og tro på en fremtid med
hurtig udvikling, der herskede ved banens
åbning, afløstes snart af en sej vilje til at
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holde ud under de barske år for det lille
samfund på de lette hedejorde omkring stati
onen. En tendens til fremgang for landbru
get i 1883 afløstes året efter af tilbagegang og
store problemer. Da de første Havndalborgere var afhængige af landbrugerne, har
det spillet en stor rolle for byens begyndende
udvikling.
Postekspeditør Niels Stubberup Nielssen var
flyttet op til den nye postekspedition på stati
onen, og han fik også stillingen som stations
forvalter. Dermed var en mand med de
bedste forbindelser til såvel høj som lav på
egnen bosat i Havndal.
I gæstgivergården var der et par lejligheder
og en forretning. Den første forretningsdri
vende må have været Frederik Ferdinand
Eriksen, der allerede kort efter gæstgivergår
dens åbning forhandlede isenkram-, urte
kram- og manufakturvarer. Det gik ikke for
ham, og den 21. juli 1884 erklæres han kon
kurs.
Anton Harder i Mariager havde mere kapi
tal i ryggen, så han får forretningen op at stå,
da han starter en filial af sin manufakturfor
retning i gæstgivergården under Christian
Christensen Halds bestyrelse.
Med ændringerne i landbrugernes levevis
steg forbruget af håndværkerfremstillede
varer, så trods nedgangstiderne var der gode
muligheder for de mere traditionelle lands
byhåndværk, som skomagere, sadelmagere,
karetmagere, bødkere, murere, tømrere og
malere. Disse håndværkere prægede også
Havndal i tiden op til århundredskiftet.
I det gamle Havndal vest for stationen fand
tes kun to håndværkere, nemlig blikkensla
ger Niels Christian Olsen (i matr. nr. 21a) og
tømrer Anders Andersen Bugge (i matr. nr.
15c). Ellers boede her kun husmænd,
arbejdsmænd, en banearbejder, jordemoderen og købmand Jens Hansen. Her ændres
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erhvervssammensætningen næsten ikke i de
første 20-30 år, så det har god mening at
udskille ejendommene vest for matr. nr. 12b,
dvs. vest for stationspladsens vestgrænse,
som en bydel for sig selv under det meget
betegnende navn Gammel Havndal.
Den gamle lejebolig »Snurom«, der stadig
ligger nær vejgaflen ved købmandsgårdene,
hørte til Udbyovergården matr. nr. 13a. Den
blev ledig ved murer Hans Sørensens død, og
her flyttede murer Christian Laursen fra Kristrup ved Randers ind. Hans svigermoder,
Ane Mette Pedersen, enke efter smed Niels
Borup i Assentoft, købte ejendommen og
levede her sine sidste år. Christian Laursen
blev Havndals bygmester, men herom se
nere.

Langsomt får entreprenør Lorentsen gang i
salget af byggegrunde, og sommeren 1884
opretter han et lille teglværk ved sit hus nord
for Gaden for at få udbytte af nybyggeriet.
Den første køber er skomager Peder Laurits
Pedersen fra Randers, der formentlig kan
flytte ind i sit nye hus ved stationen i begyn
delsen af 1884. Hans pionerånd har uden
tvivl været den rette, og mange år senere, i
1903, tager han initiativet til at oprette
Håndværkerforeningen for Havndal og Om
egn og bliver dens første formand.

Samme år bygger bødker C. Schmidt ved
siden af skomageren, mens handelsmanden
Niels Sommer Sørensen fra Kastbjerg byg
ger en lille ejendom nede ved vejgaflen (matr.
nr. 12m). Sadelmager Niels Peter Herman
Sørensen slår sig ned i bødkerens hus. Han
behøvede ikke megen værkstedsplads, for
han lavede langt det meste arbejde på turene
rundt til egnens gårde.
Ved siden af bødker Schmidt køber sadel
magermester Niels Nielsen, Fiolstræde 3 i

Gaden i Havndal set mod vest. I forgrunden t.h. Christian Laursens bygning. - Postkort o. 1909.

København, 1000 kvadratalen jord. Prisen
var den sædvanlige: 35 øre pr. kvadratalen.
Han lader bygge et hus til bolig for sønnen
sadelmager Niels Sophus Nielsen, der flytte
de til Havndal fra Holbæk sogn i slutningen
af året. Han var en af de mere farverige
personer, fuld af ideer. Mange lejligheds
sange udgik fra hans hånd. Han lavede og
udgav Havndals første ugeavis i 1897, og
han oprettede Havndals brandvæsen og tog
titlen brandmajor, da han kom til penge ved
en arv.
Maler Marius Jensen fra Randers kom også i
1884 for at få del i arbejdet i de nye huse.
Mange af de første Havndal-borgere stod
den vanskelige start igennem og blev i byen i
mange år, men nogle måtte give op. I april

1885 overtager Julius Klagenberg fra Udbyover Schmidts bødkerforretning, og selv om
han senere atter flytter til Udbyover, får han
nok at gøre i Havndal, blandt andet som
mejeriets bødker. Samme år bygger bager
Markus Conradsen bagergården (matr. nr.
12z) og åbner et bageri og konditori; men
nogle måneder senere må bager Mogens
Christian Mogensen fra Randers overtage
bageriet og nogle ubetalte regninger.
I Ane Mette Borups søn, Jens Peter Borup,
får Havndal sin smed. Hans hus bygges op til
bagergården (matr. nr. 12ag). I de næste år
flytter urmager Niels Christian Møller ind i
matr. nr. 12n. Pottemager Anders Sørensen
bygger ved Klattrupvejen og drejer Søren
Juncher øst for købmand Petersen.
47

TRIUMVIRATET DRESING,
ROSENKILDE OG LAURSEN
I 1885 købte dyrlæge Christian Rosenkilde i
Auning hele Lorentsens ejendom med tegl
værket. Han stammede fra egnen (Enslev) og
havde nok fulgt udviklingen på afstand, før
han besluttede sig for at nedsætte sig som
dyrlæge i Havndal. Tiden i Auning kan have
lært ham et og andet om et stationsbysam
fund i udvikling, og teglværket passede fint
ind i hans planer. Rosenkilde udbygger tegl
værket og satser på at sælge de resterende
byggegrunde langs Gaden. I september 1885
annoncerer han i Randers Dagblad:
»Ved Havndal Station kan faaes gode
Byggepladser. Særlig savnes: Uhrmager,
Karetmager, Blikkenslager og Skrædder.
Man henvender sig paa Teglværket«.

Selv bygger Rosenkilde i 1886 lige over for
stationen (matr. nr. 12aa) og udvider året
efter huset med et karetmagerværksted, for
mentlig til brug for karetmager Mogens
Møller Mogensen, der var flyttet ind i rentier
Jens Hansen Larsens hus ved siden af Sorwads købmandsgård.
En anden af byens store var Viggo Dresing i
Sorwads købmandsgård. Som forretnings
fører for den tids byggemarked var han
impliceret i det meste byggeri i byen. Efter
hånden overtog han købmandsgården og
investerede også i byggegrunde i Havndal.
Murer Christen Laursen tegnede mange af
nybyggernes huse og murede dem op. Der
var nok at lave, og han havde svende og
lærlinge til hjælp. Efterhånden kunne han
også købe jord til udstykning (f.eks. matr.
nr. 13i ved Klattrupvejen).
I årene frem til århundredeskiftet hed det sig
derfor, at man blot kunne henvende sig til en
i triumviratet Dresing, Rosenkilde og Laur
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sen, så ordnede de resten med byggegrund,
husbyggeri og etablering. Meget tyder på, at
de målbevidst har arbejdet på at opbygge det
ny bysamfund- godt hjulpet af enkelte
andre, der ligesom de tre så fremtiden sikret
igennem en god udvikling af byen.

HAVNDAL 1890

Efter blot 7 års udvikling opfattes Havndal
med dens 222 indbyggere som et selvstæn
digt bysamfund. 65 af indbyggerne havde
hjemme i Gammel Havndal. Folketællingen
giver et godt overblik over byen og dens
beboere.
Husrækken på Gadens sydside mangler kun
et hus i at være fuldstændig; men det bygger
vognmand Anders Michael Nielsen allerede
året efter. På Gadens nordside har kun få
købt af byggegrundene. En af dem er Frands
Frederik Christian Martens, der var uldspin
der og dugmager i Randers, men som i 1889
drog til Havndal, hvor han efter sigende med
egne hænder byggede sin lille virksomhed op
med uldspinderi og farveri. Under en af de
senere udvidelser kom også et væveri til.
Regelmæssigt som efter en køreplan kørte
han, og efter ham sønnen Hans Martens,
rundt til folk på egnen i det højtlæssede præ
rievognslignende køretøj for at hente uld og
aflevere garn. For de fleste af den første tids
håndværkere og handlende er turene ud til
kunderne af afgørende betydning. Efter
hånden får Martens uldspinderi et sådant
format, at også en forretning i Randers
reklamerer med Martens varer. Oppe ved
stationen, hvor en markvej fører ned til
Rosenkildes hus og teglværk, ligger den nye
sparekassebygning. Formanden for Udbyneder-Kastbjerg Kommunes Laane- og Spa
rekasse var postekspeditør Nielssen, og det
var nok ved hans fremsynethed, at sparekas-

V amr\
0$, WXxàdabr'xk
bringes i Publikums velvillige Erin
dring med alt til Faget henhørende,
saasom

Sarberstue.
Min Barberstue er daglig aaben til
Kl. 10 Formiddag og fra Kl. 5 Efter
middag.
Barberknive modtages til Slibning.

Hel Hulslibning 2 Kr.
Halv
do.
1 — 50 Ore.
Kvart
do.
75 —

Uld og Klude
til Kartning og Spindning, Vævning og
Farvning, til meget billige Priser.

f. Martens.

Kvertér i „Havndal Rvis“

J. C. Hagensen,
Barber.
Man kjøber bedst og billigst alle
Bygningsmaterialier, Kakkelovne og Kom
furer, samt alt Bygnings$tobegods fra
Svendborg og Schmiths Jernstøberier.
Korn og Foderstoffer, analyseret Mark
frø, Kunstgjednihg, Kolonial-, Glas- og
Isenkramvarer, Reb m. m. m. i

2. K Sorwads filial

Skomager N. Nielsen,
Havndal.
/

anbefaler sig med alt

■

.
til Faget lienlmrende.

Herre- Dame- og Børnefodtøj,
alt af bedste Materiale og eget Ilaandarbejde. — Solidt og godt Arbejde
skal altid være mit Formaal.

i Havndal.
Friskbrændt Glatved Kalk haves stadig

paa Lager. Alle Produkter modtages
til højeste Dagspriser.

C. H. Sorwads Filial,
j_______

i

'

Ænders Rommers
Træhandel,
Havndal,
leverer altid Træsko i alle Størrelser,
samt alt til Træhandelen henhørende.

Gode og solide Sager.
Annoncer fra Havndal Avis 27. 3. 1897

A. Sommer.
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sens ekspedition blev flyttet til Havndal i
egen bygning. Huset er tegnet af arkitekt
Rosen i Randers. Nielssen tog sig af ekspedi
tionerne på den ugentlige åbningsdag. I et
lokale på første sal blev der holdt tingsted og
rettergang en gang månedlig, og maler Mari
us Jensen fik også bolig i bygningen.
I Rosenkildes ejendom over for sparekasse
bygningen har den 19-årige Jens Nielsen en
lille træhandel. Nogle år senere afhænder
han træhandelen og bliver kendt som tapper
og forhandler af øl fra Thor bryggerierne i
Randers. Den tidligere Udbyover-købmand
Søren Julius Schjøtt har bygget over for den
gæstgivergård, han ikke fik bevilling til, og
angives som bogbinder. Han bor sammen
med skomagersvend Niels Daniel Hansen.
Der må have været trangt med plads i den
lille stationsbygning. Her bor Niels Stubberup Nielssen med sin kone, deres 7 børn, 2
tjenestepiger og posteleven Carl Elias Amstrup.
De fleste, der var flyttet til Havndal, var
yngre mennesker, der havde endt deres
uddannelse og for en dels vedkommende
netop var blevet gift.

Udover træhandler Niels Nielsen er de tre
købmænd og Hald i Harders filial i gæstgi
vergården stadig de eneste handlende. Post
ekspeditionen var udgangspunkt for flere
landpostruter, så en del landpostbude slog
sig ned i Havndal. Man kunne ikke leve af at
være landpostbud, men folketællingen oply
ser kun sjældent, hvordan landpostbudene
fik nok brød på bordet. Jernbanen synes
endnu kun at have givet beskæftigelse til
stationsforvalteren og banearbejder Hans
Christian Johansen, der var kommet til
Havndal før baneanlægget. Som langt de
fleste arbejdere boede han i Gammel Havn
dal.
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HVOR KOM DE FRA?

Folketællingerne er også en god indgang til
en undersøgelse af, hvorfra Havndals mange
tilflyttere er kommet. Desværre er en del af
oplysningerne i 1901-tællingen, hvor spørg
smålet skulle besvares, mangelfulde eller for
kerte; men supplerer man med oplysninger
fra andre kilder, kan man rekonstrueres.
Ca. 25% af Havndals befolkning er født i
Kastbjerg og Udbyneder sogne, og kan siges
at have foretaget en almindelig kort flytning.
Mange har Vindblæs som fødesogn, især
blandt arbejderne. En del af dem havde dog
boet et andet sted, f.eks. i Kastbjerg, før de
kom til Havndal. Det var måske svært at
finde arbejde i sognet, da blandt andet
tegværksdriften gik tilbage. Cementfabrik
kerne »Cimbria« og »Dania« var store
arbejdssteder, og flere af de arbejdere, der
kom til Havndal i slutningen af 1890’erne,
søgte arbejde der trods den store afstand,
som de mest tilbagelagde til fods.
Andre henved 25% er født i de øvrige sogne
omkring Havndal, men en del af dem har
arbejdet eller været i lære i købstæderne
Mariager og Randers, inden de kom til
Havndal. De er åbenbart trukket mod det
sted på hjemegnen, hvor udviklingen var
størst, og som derfor bød på de bedste mulig
heder. Sammenlignes befolkningen i 1890 og
i 1901 ses det, at denne udvikling stadig for
stærkes. Noget af personalet til købmænde
nes filialer i Havndal kom fra Mariager,
mens tallene lader dog ane, at Randers domi
nerede egnen mere og mere på bekostning af
Mariager. Randers var især gennemgang for
folk, der kom fra sogne langt fra Havndal.
Bemærkelsesværdigt få er kommet fra sogne
nord for Mariager fjord, så fjorden må have
dannet et stærkt befolkningsskel indtil Hadsundbroen kom i 1905.

Endnu i 1890 er relativt mange født i Hjør
ring amt. De kom til egnen i 1870’ernes
begyndelse, da mange fra det nordligste Jyl
land søgte arbejde på Udby neder egnens
store gårde som tjenestekarle. I samme
periode kom en del svenskere til egnen - både
tjenestekarle og -piger. I Havndal boede kun
én svensk indvandrer, nemlig Karen Troils
datter fra Skåne, der i 1876 havde giftet sig
med en tilvandrer fra Hjørring-egnen, Hans
Christian Johansen.

DE GODE VÆKSTÅR I 1890’ERNE

Efter en kort stilstandsperiode tager Havn
dals udvikling atter fart i 1892, hvor andels
mejeriet »Havndal« står færdigt. I Norup og
Dalby over havde der været andelsmejerier i
nogle år, men det var vanskeligt at finde
tilstrækkeligt med køer til driften af et mejeri
ved Havndal, måske fordi Overgård og Vellinggård længe havde haft mejeridrift. Ved
postekspeditør Nielssens særlige indsats lyk
kedes det dog at finde de manglende køer, og
driften begynder i november. Peter Christian
Laursen fra Støvring-egnen var en dygtig
bestyrer gennem de første 40 år, men Klagen
berg fungerede som bødker. Murermester
Laursen havde bygget mejeriet på et ledigt
hjørne nær stationen på en af Rosenkildes
byggegrunde. Den ældste mejeribygning var
ret lille og i én etage, men den blev ombygget
og udvidet flere gange. Med mejeriet fulgte
også oprettelsen af et vandværk.
Omkring 1895 gør en ændring af erhvervs
mulighederne sig gældende. Der bliver plads
til adskillige detailhandlere, som rykker ind i
flere af håndværkerhusene og laver små
butikker. Enkelte håndværkere flytter til nye
huse. Skomagerne bliver flere, så de har vel
begyndt salg af fodtøj ved siden af arbejdet i
værkstedet.

Nye erhverv kommer til. 1 1893 var to gartne
re ved at etablere sig og købe jord til gartneri.
I 1896 får fotograferne Lave Hansen Gram
og Marie Olsen atelier i bager Mogensens
nye ejendom ved Klattrupvejen (matr. nr.
12ap). Byen har nu to snedkere, og service
funktioner varetages blandt andet af barber
og landpost Hagensen og strygejomfruerne
Gertrud og Marie Christensen. Da Henrik
Ørslef i juni 1898 kom til byen, blev Havndal
også hjemsted for kommunelægen. Ellers var
en stor del af tilflytterne arbejdere, der fandt
beskæftigelse ved banen, på cementfabrik
kerne; hos byens håndværkere og i landbru
get. De tog bolig i de nye huse ved
Klattrupvejen og i Gammel Havndal.

I 1898 skifter Gadens nordside karakter.
Murermester Christen Laursen køber Niels
Posts gamle ejendom (matr. nr. 12m), river
den ned og bygger en stor toetagers bygning
med 2 forretninger ud mod Gaden og lejlig
heder ovenpå og i sidebygningen. Her bor
der 28 i 1901. På den anden side af Martens
uldspinderi viser han sin byggekunst i en
endnu mere imponerende bygning, afholdshotellet, hvor han kort efter selv bliver vært
og flytter ind med sine lærlinge.
Der bygges også enkelte huse syd for banen,
og byggeperioden afsluttes i 1900 med opfø
relsen af en toetagers skole i den østlige ende
af Havndal, hvor der ikke er for langt at gå
for børnene i Udbyover.

KULTURLIVET
Forandringerne i 1890’erne gjaldt ikke bare
befolkningens sammensætning og erhvervs
muligheder. Kulturlivet antog bymæssige
former med foreningsliv, teater og kroballer.
Bagermester Christian Mogensen er for51

Havndals bebyggelse og beboere 1890. Udarbejdet på grundlag affolketællingen afforf.
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HVOR KOM DE FRA , HAVNDAL-BORGERNE
Sidste bopæl
før tilflytninger

Fødested

1890 )?0l
1 lu viidal

Udbyneder sogn

Øvr iqe Jel cif

Hciijlbjei g sogn
Ild by neder - Kastbierq

soqn i alt

Vindblces sogn

Fålblev Sogn

5em sogn
F’ns lev sogn
Dalbyover sogn
Dalby neder sogn

5ødi mg sogn
Nabosognene
i

Manager

alt

landsogn

sogn

Hern

Kcerby sogn
Gjerlev

sogn

Øster ”lønslev

Då by

-Segn

sogn

(heraf

Ud by

Udbghjøj)

sogn

Holbæk sogn
Ørsted sogn

Nærliggende Sogne i alt
Mariager

Hjebstæder i alt

Øvrige del af Randers omt
Hadsund

Ålborg

(y.ve og Viborg sogne)

amt

i alt

Hjarrring amt
firhus og Skanderborg

Viborg

amt

7,6
1,6

5,4
0,8

1,6

°,8

4,7
2,0
0,4

1,6

1,6

2,3

3,9

0
0,8

0

18,6

16,0

1 1,7

13,0

1,5
2,2
0,8
1,5
4,5
1,5

0,4
0,8
0,8
0,8
2,0

0

(0)

(0)

0
0,8
1,5
14,3

0,8

0,8
2,3
0
0,8
3,1
5,4
( 1,6)
0
2,3
0,8

(1,6)
0
0,4
0,4

15,5

10,2

6,2
11,6

14,5

2,8

0

0,8
9,2

2,8
4,0

1,2

75 8,0
10,5 13,9

0,4.

tf

0
0,4
2,3
V

3,1

0
0
17,8 20,0
9,3 9;O

3,o

1,6

16

0,8

4,5

3,6
5,2

1,6
3,2
3,1
3,1

0,8
b6

2,3
0

3,9
0,4

0/8
o

7,8

2ß

2,4

2,3
5,3

3,6
2,0

København

1,5

Øvrige del af Danmark

2,3

Udlandet

1,5
0,8

Uoplyst

2,0
2,3
17,8 20,3
6,6
4,4 12,4
22,6 32,5 28,9
15,0

0,8
1,6
1,6
',2

7,3
6,0
omt

1890 1901

3,2

6,8
1,5
2,2
1,5
0,8
4,5
1,5

2,2
4,5
0,8

"R o n d e rs

Hobro
Nærliggende

1,5
12,8
7,5
21,8

0,8
4,6

0,8

2j0
1,2

0
2,0

Fødested:
Beregningen erforetaget på grundlag af byens voksne befolkning ( 15 år eller ældre). 11890 manglede op
lysning på 0,8%, i 1901 på 4,6%).
Sidste bopæl før tilflytningen, beregnet udfra de oplysninger om den voksne befolkning, som er angivet ifolketællingen
1901 eller ud fra andre oplysninger. Hvor oplysninger mangler er fødestedet brugt som sidste bopæl før tilflytningen.
Det er ofte for unge mennesker oplysningerne mangler. 11890 mangler alle oplysninger på 0,8% og i 1901 på 2,0% af
indbyggerne.

54

Skuespillerne i Bogerforeningens dilletantstykke »Den tredie« opført 1898.
Siddende: læge Ørslev, fru Ørslev, frk. Johanne Nielsen, postekspeditør Nielsens datter fru Rosenkilde, postekspeditør
Nielsen.
Stående: Manufakturhandler Louis Schou, frk. Ellen Rosenkilde, frk. Thora Rosenkilde, dyrlæge Rosenkilde,
frk. Rigmor Dresing, fru Nielsen og fru Dresing.
Stående på en stol: Købmand Viggo Dresing.

mand for foreningen »Enigheden«, der i
1892 annoncerer om baller i »Udbyover
Sal«.
Der dannes også en borgerforening, men
desværre synes et billede fra en dilettantfore
stilling at være det eneste, men megetsigende
vidnesbyrd. Er navnene på skuespillerne
angivet rigtigt, blev den tegnet af byens mere
velstillede borgere som Rosenkilde og Dre
sing. Naturligvis har egnen også sin Skytte
forening, der ofte mødtes i Havndal.
Afholdsbevægelsen fik i Jens Christin Ha

gensen et medlem, der gik varmt ind for dens
virke i Havndal. Foreningen i Havndal blev
stiftet i 1893, og indtil pladsen blev for trang,
blev møderne holdt i Hagensens hjem. Forat
få egnede lokaler arbejdede især Anton Niel
sen Bach på at skaffe en byggekapital.
Oprindelig havde man udset sig en grund syd
for banen ved stationen; men afholdshotellet
»Håbet« får en fornem plads på Gadens
nordside og står færdigt i september 1899.
Grundprisen var 2,50 kr. pr. kvadratalen.
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Der var vældig grøde i foreningslivet. En
nøje gennemgang af avisernes annoncespal
ter og de sparsomme mødereferater ville
uden tvivl forlænge rækken af foreninger,
hvor Havndals beboere dyrkede interesser
og samvær. I husmandsforeningen kæmpede
Havndals husmænd for en rimelig økonomi
for brugerne, mens gymnastikforeningerne
havde baggrund i de gode tider og i det vok
sende antal unge. Kulturlivet bar naturligvis
også præg af, at lærer Egens højskole i
Dalbyneder lå så nær. Dilettantforestillinger
spillede man allerede i 1892, hvor også en lille
revy »Havndal på kryds og tværs« stod på
programmet. Mon ikke sadelmager Sophus
Nielsen havde en finger med i spillet her.
Havndals sydside bar stadig præg af den bar
ske natur, indtil byens pengestærke mænd:
købmand Dresing, farver Martens, postek
speditør Nielssen, karetmager Møller og
murermester Laursen i 1896 gik sammen om
at købe banearbejder Morten Skovs store
grund syd for banen. De planter den til, og
Plantagen opstår. I 1916 køber landbofor
eningen Plantagen til dyrskueplads.

HAVNDAL VED VÆKSTPERIODENS
SLUTNING I 1901

forretning i gang i bager Mogensens gamle
ejendom (matr. nr. 12z) købte han en gård i
Kastbjerg. Tiden var i det hele taget ved at
rinde ud for de store købmandsgårde. Køb
mand Petersen havde længe haft vanskeligt
ved at klare sig i konkurrencen, og hen på
året må han give op. Typisk for udviklingen
overtager en Randerskøbmand, S. J. Westergaard, forretningen, men uden at få den til at
gå, og i 1906 overgår den til den nystiftede
brugsforening.
Dresing var ejer af den store købmandsgård
inden konsul Sorwads død i 1899 og driver
den dygtigt, indtil en vældig brand i 1906
lægger den i aske. Så rykker den nye tid også
ind her i form af andelsselskabet »Merkur«
med landbrugere som interessenter. Køb
mandsgården genopbygges i en ny form.

Forandringerne spores også gennem dannel
sen af Haandværker- og Industriforeningen
for Havndal og Omegn i 1903. Der var allere
de en Håndværkerforening for den nordøst
lige Del af Randers Amt, men den nye
forening af målbevidste Havndal-håndværkere skulle støtte udviklingen af håndværk
og handel ved Havndal og styrke sammen
holdet. Imod den nye stærke forening kunne
borgerforeningen ikke klare sig.

I 1901 er Dresing, Rosenkilde, Laursen og
Martin Laage store grundbesiddere. Bygge
riet langs Gaden er sammenhængende fra
gæstgivergården til øst for Dresings køb
mandsgård, kun afbrudt af enkelte huller på
nordsiden, og der er nu forretninger i flere af
husene. Langs Klattrupvejen er der opstået
et lille arbejderpræget kvarter.

De store på egnen blev nu andelsforetagen
der, kædeforretninger og Randers-virksomheder. Byens vækst var stilnet af, men
bysamfundet Havndal udviklede sig videre i
forsøget på at bedre forholdene for borgerne
og opretholde pladsen som egnens handels
center.

Jens Hansen er ophørt, efter at hans køb
mandsgård brændte i 1891 sammen med Ole
Nielsens gård. Efter et forsøg på at få en

ET TILBAGEBLIK
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Havndals udvikling til et bysamfund adskil-

Havndal Station, set fra nord, o. 1905. Postkort på Jernbanemuseet.

Bagside af ovenstående postkort. Stationsforstander Hougaards beskrivelse af stationsbygningens indretning.
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Havndals bebyggelse og beboere 1901. Udarbejdet på grundlag affolketællingen afforf.
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1er sig nok ikke meget fra den, der kendes fra
andre stationsbyer, men den er koncentreret
om et temmelig lille område både i tid og i
areal. Omkring 1880 var egnen i en udvik
ling, der skabte behov for et nyt handels
center. Anlægget af Randers-Hadsund ba
nen virker som en slags katalysator for
centerdannelsen og bestemmer også stedet,
hvor den kan ske.
Var postekspeditionen placeret på Dalbyover station, sådan som mange ønskede det i
1880’erne, var udviklingen nok gået væsent
lig anderledes, for der var betingelserne for
en centerdannelse omtrent som ved Havn
dal. Imidlertid må Havndal siges at være
placeret hårfmt på stedet, hvor interesses
færerne for Randers, Mariager og Udbyhøj
overlappede hinanden. Desudagtet var det
nok Jørgensen på Fuglsøgård, Arenstorff på
Overgård og det initiativrige sogneråd i det
store Udbyneder sogn, der gennemtrumfede
flytningen af Udbyneder postekspedition til
Havndal station. Den ret hurtige udvikling i
Havndal skete til en vis grad uafhængigt af
konturerne i landets økonomiske udvikling,
indtil stilstanden indtræder år 1900. I de føl
gende år var der overalt en afdæmpning i
byernes udvikling, men for Havndals ved
kommende kommer udviklingen aldrig rig
tig igang igen. Den dækker egnens behov
som den er. Med industrialiseringens gen
nembrud koncentreres de store handels- og
fabrikationsvirksomheder i Randers, og ba
nen bringer ikke større virksomheder til
egnen. Ankerstjernes teglværk på Lille
Bjellerupgård slår Rosenkildes teglværk ud,
og Havndal bliver i det hele taget kun hjem
sted for småindustrier, som f. eks. Theilgaards maskinfabrik »Kronjyden« og de
struktionsanstalten »Dan«.

Derimod bliver gamle ønsker til virkelighed,
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da dyrskuet flyttes til Havndal, og der opret
tes en teknisk skole. Det antyder, at tiden,
der fulgte efter den bydannelsesperiode, som
det her har været formålet at skildre, kende
tegnes ved, at centerfunktionen styrkes.

Banen og dens telegraflinie bragte egnen i tæt
kontakt med resten af landet. I 1884 fik
landboforeningen opstillet en vejrsignalmast
oppe ved stationen, så landbrugerne ude
omkring kunne aflæse vejrmeldingerne end
nu samme dag, som de blev udsendt.
Toget bringer den 2. juni 1885 5-600 menne
sker til det formentlig første store folkemøde
i Havndal, hvor 1500 samles om at protestere
mod Estrup-politikken. I 1888 får sadelma
ger Sørensen telefonforbindelse til Randers.
Købstaden er for alvor rykket nær på
Havndalborgerne.
På gæstgivergården holdes kroballer med
jævne mellemrum, og den er stedet for politi
ske, oplysende og underholdende foredrag.
Efterhånden holder egnens foreninger også
nogle af møderne der. I 1896 udbygges den
med en større dansesal, hvor der også kan
spilles teater.
Det er meget vanskeligt at få overblik over
det foreningsliv, der vokser frem i 1890’erne.
Avisavertissementerne giver indtryk af en
vældig aktivitet med hyppige møder.
»Fremskridtsforeningen for Havndal og
Omegn« er sandsynligvis dannet kort før
1892 og fik lokaler i Rosenkildes ejendom
ved stationen (matr. nr. 12aa). Medlemmer
ne var venstremænd og socialdemokrater,
der vendte sig mod det herskende højreregi
me. Foreningens lokaler, hvor der var
udskænkning, bar navnet »Sutten«, og vær
terne fik ofte navn efter lokalerne - således
»Sut-Markus«, der i 1901-folketællingen står
som foreningsvært Markus Nielsen.

Udgaar foreløbig hver Uge.

Hvis stor Tilslutning finder Sted vil

75 Øre Kvartalet.

Bladet udkomme oftere.

Nf 10. ][

1. Aarg.

Kvarta I skiftet!
Db det nu lakker efter et nyt
Kvartal og enhver Redaktør anbefaler
sit Blad som Landets ældste og mest
nbredte Blad og Avertissemeutstidende,
og ligeledes gjør Opfordring til ikke
alene de gamle Holdero, men ogsaa
til andre om at prøve et Kvartal, saa
er der et lille Blad, der hedder »Havndal
og Omegns Avis% som jeg vil anbefale,
skjøndt jeg ikke er Redaktør af Bladet;
men jeg har dog en lille Smule til
overs for det, og ikke mindst for vor
gode Redaktør, der vist ikke har høstet
Frugter af sit lille Blad i den Tid, det
harudgaaet. Jeg for mit vedkommende
har ligefrem ventet med Længsel efter
d_£n„Jilp' Avi® for der. har io i Region
været en lille Smule oplivende deri
baade for Unge og (himle, og jeg er
overbevist om, ut baade lir. S. og
lians Medarbejder K. og liere bar gjort
alt muligt for al Bladet kunde blive
saa interessant som muligt; men det
or for ungt, og kan som ungt Barn
ikke gaa alene, men maa støttes. Den
bedste Støtte for det unge Barn er, at
vi alle er med til at give det en rigelig
Næring, og Næringen bestaar i. at vi
alle, der har holdt Bladet siden det
saa Dagens Lys, vedblivende vil holde
det, og tillige virke for Bladets Ud
bredelse, og ogsaa en Gang imellem
— hvad enten det er lidt eller meget
— avertere deri, da Avertissementerne
ere billigere end i andre Blade. Det
er ganske vist ikke saa meget udbredt
endnu, men det har jo Tiden for sig,
i Fald det ikke nu til Kvartalskiftet
skal dø af Mangel paa Næring. Jeg
vil derfor give den lille »Havndal Avis«
min bedste Anbefaling, og haabende
der er mange af samme Mening som
jeg, vil jeg ønske Bladet en større
Udbredelse i det kommende Kvartal.
i-

I Aarhundreder igjennem har der
være foretaget betydelige Arbejder paa
at forbedre Lundets Industri,
<Tésuagtet har det herhjemme hos os
stadig ladet meget tilbage at ønske;
det har gaaet langsomt, under suveræne
Regenter har alt staaet som i Statppe.
Det har set ud til, aJ Kongens
Hof tirrede for meget til, at Jer kunde1
blive noget tilovers til Folket. Men
da Kong Frederik den VI kom ti|
Roret, blev der draget Omsorg for, at
der blev foretaget et mægtigt Skridt
henimod et stort Maal, og det var
Stavnsbaandets Løsning. Dette store
Foretagende gav et mægtigt Stød til
en Ild n.d L><iiiii.io.<ls<id^ inning, iic/
pusledo nyt Liv i Befolkningen, og
naturligvis har det så rlig gavnet Land
boerne, men Ilaandvierkerstanden ei
det dog ogsaa kommet til Gode.
Velstandskilden i en Stat maa søges
i en virksom Daad ude hos hele Folket,
enhver Industrigren bør fremmes, og
spørges der, hvorledes har Stænderne
hver for sig fundet Fremskridtstanken?
Det er sket ved Samvirken med
fremmede Stater, og ved at lære af
Fremmede. Den Gang drog Studenter
til andre Lande for at studere, men
senere blev der dannet et Universitet.
Efter Kristian den VIII Regering,
da Frederik den VII besteg Danmarks
Trone, vaagnode der nyt Liv over det
hele. I Fortiden maatté Haand værkeren nødvendig rejse til fremmede
Lande for at uddanne sig, og derfra
er 3et vi har vuudet Fodfæste her
hjemme, og Udviklingen er derved
bleven fremmet. Uden teknisk Ud
dannelse er et Haandværk for intet
at regne, derfor tænker man overalt
paa at fremme Kundskaberne efter
bedste Evne. Vi staar for Øjeblikket
paa et godt Standpnnkt, da der siden
hine Dage er fremstaaet betydelige

Forbedringer paa alle Omraader. * For
var det næsten en Skam at være
Haandværker, men nu er det endogsoa
saaledes, at selv fornemme Folks Børn
blive sat i Haandværkslære, der er
i det Hele tagot ikke noget, der kan
sætte Plet paa hæderlig Vandel;.den.
som vil skamskjœndç en anden for
sin Gjerning, or ikke værd at regnes
blandt intelligente FolkX Ethvert godi
og nyttigt Fremskridt vil sprede Lys
og Glæde ud over Befolkningen, derfor
gjælder det om at naa saa langt frem
som muligt; men dertil høyer Ædrue
lighed, og dertil fordres Statens Bistand :
thi før Spiritus bliver fjernet soii.
Drik, er der stadig noget hæmmende
tilstede. Først naar Værtshusene blive
Værksteder, og Varieteerne forsvinde,
e;
• V:!k:V- .s-hujde
under
Villien fri som hærdet Staal,
Viser Vej til Stordaads Maal.
5. Nielsen.

£n Bjergbestigning.
Toint de Charment.

Ingen, som ikke har været paa
Rejser i Bjergegnene, kan gjøre sig
noget Begreb om, hvor dejligt det er
at vandre i Bjergene.
Det Punkt, jeg nu vil fortælle om,
er et af de højeste Punkter i Bjergkjæden Alperne; det kaldes i daglig
Tale »Sukkertoppen«.
At sé en Solopgang er altid smuk,
men at se den fra en Bjergtop, er
noget ganske andet, at tænke sig en
saa storslaaet Herlighed, der omgiver
Beskueren, er umuligt. Jeg har selv
været lidt i Udlandet, og har set deu
storslaaede Natur ved Gøteborg og
Trollhätta-Kanalen, og foretaget Van
dringer i Norges Fjælde; men Alpernes
Klippenatur er noget ganske andet.
En saadan Vandring er det jeg vil
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Den grundtvigske
»gårdmandsreligion«
jubilerer
Af Peter Østergård og Siliam Bjerre
Professor P. G. Lindhardts: »Vækkelse og
kirkelige Retninger« vakte ved sin frem
komst 1951 berettiget opsigt. Her blev
sociologien om ikke forspændt Helligån
dens ildvogn - så dog bundet til bagsmæk
ken.
Lindhardts utraditionelle historietænkning,
som ikke blændes af glorier, har siden da
været genstand for både ros og ris - og en hel
del eftertanke.
Redaktionen har i anledning af 200-året for
N. F. S. Grundtvigs fødsel tilskyndet Peter
Østergård og Siliam Bjerre til at måle Melle
rup og Norddjurslands valgmenigheder på
de professorale alen.
Var den grundtvigske vækkelse virkelig den
gårdmandsreligion, som det var hævdet?
Mønstret er ikke entydigt, hvad professor
Lindhardt selv erkender i erindringsbogen:
»Sådan set...« med ordene: »- bogen er da
også fuld af huller«, (s. 118) Men incitamen
tet til at se vækkelserne fra gulvet, var givet.
Det sociologiske perspektiv anfægter ikke
de vaktes tro eller gode vilje. Men Lind
hardts pirken ved »åndeligheden« er set

med historikerens øjne en vinding. Her
skærpedes den lokalhistoriske interesse for
vækkelsernes forudsætninger og frugter.
Bunken blev vendt på en anden måde, hvad
disse artikler også vil overbevise læserne
om.

Henning Hall

BAGGRUNDEN FOR DANNELSEN
AF MELLERUP VALGMENIGHED

af Peter Østergård
Da Mellerup Valgmenighed i vinteren 188990 blev stiftet, hed det sig, at årsagen var en
strid mellem sognepræsten Axel Bülow i
Støvring-Mellerup og højskoleforstander
Jens Bek i Mellerup, idet sognepræsten
havde nægtet at stille kirken til rådighed for
en sær-gudstjeneste, hvor Jens Bek havde
ønsket valgmenighedspræst Jørgen Teilmann, Bering som prædikant. Sognepræ
sten motiverede sit afslag med, at Teilmann
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1 1890 kom cand. teol. Jakob
Knudsen fra Askov til valg
menigheden i Mellerup. Familie
billedet taget på omtrent samme
tidspunkt, viser præsten og
forfatteren sammen medhustruen
afførste ægteskab og deres tre
børn.

i den politiske valgkamp var stiller for den
radikale venstre-kandidat dr. phil. J. V. Pin
gel, der var jøde og kristendomsfjendsk.
Jens Bek, der allerede i 1876, mens han var
lærer i Halling, havde løst sognebånd til
Jørgen Teilmann, tog afslaget som en udfor
dring til at danne en valgmenighed.
I første omgang løste kredsen sognebånd til
Teilmann; men nogen tid efter besluttede
man at danne valgmenighed.
Randers Dagblad bragte d. 2. jan. 1890 føl
gende meddelelse:
»Valgmenigheden for Mellerup og Omegn
har valgt cand, theol. Jacob Knudsen, As
64

kov til sin præst. Der er købt jord til kirke og
præstebolig, og der bliver taget fat på at
opføre begge dele, der ventes færdige til
efteråret. Kirken får en smuk beliggenhed
ved Mellerup Friskole og med udsigt over
fjord og havn.«
Valgmenigheden fik ministeriel anerkendel
se d. 17. nov. 1890, og d. 14. dec. s. å.
indviede man den nybyggede kirke, der i
folkemunde blev kaldt: »Den røde kirke« - i
modsætning til den nærliggende sognekirke,
der benævntes: »Den hvide kirke«.
Og betegnelsen blev muligvis tillagt andet
og mere end blot murfarven, idet der i lands-

byen var delte meninger om kirkesyn og
døgnpolitik.
Dermed stemmer dannelsen af valgmenig
heden ikke ganske overens med det mønster
som prof. P. G. Lindhardt opstiller i sin
bog: »VÆKKELSE OG KIRKELIGE
RETNINGER«, Hvor det i afsnittet om
Grundtvigianismen gennemgående antydes,
at de grundtvigske valgmenigheder var gård
mandenes lukkede miljø, der satte sociale og
kulturelle skel mellem gårdmand og hus
mand. Det nævnte afsnit sluttet (side 126)
med konklusionen: - »Grundtvigianismen
var og forblev gårdmandens religion; det
var en mægtig styrke at have rod i en klasse
bevidst stand, styrket af økonomisk opgang
og socialt fællesskab.«
Nu burde man jo nok for retfærdighedens
skyld indskyde her, at påstandens argumen
tation vist egentlig gælder alle bevægelser og
retninger - og ikke er specielt grundtvigi
ansk.
Når - eller hvis - valgmenigheden opfattedes
som et lukket miljø, var den reelle årsag
snarere den uundgåelige, at det jo kostede
penge at være medlem af valgmenigheden.
Trods evt. lyst og sympati var der måske
ikke råd til det. Og et økonomisk og til dels
også socialt-kulturelt skel mellem gårdmænd og husmænd var der jo tydeligt i for
vejen - af helt andre årsager end kirkepoli
tiske.

Udover bedriftsstørrelsen spillede faktorer
som: foretagsomhed, forretningssans, land
brugsfaglige kvalifikationer og held sikkert
også en rolle - samt naturligvis de udefra
bestemte betingelser - bl. a. dampskibe og
den store opgang i landbrugseksporten,
som P. G. Lindhardt meget rigtigt anfører
(side 53). Hvorimod andelsbevægelsen -

»der umuligt kunne være den folkelige
grundtvigianisme fremmed«, ikke skabte
»lukkede mejerimenigheder« som antydet
på side 120; men tværtimod gennem andel
stankens idé og personlige stemmerets-ind
flydelse uanset antal malkekøer bidrog til at
udjævne skellet mellem gårdmænd og hus
mænd.
Det kan i denne forbindelse have interesse
at se på den erhvervsmæssige fordeling i
Mellerup Valgmenighed.
Skødet på det i 1890 erhvervede areal til
kirke og præstebolig er tinglyst ved Randers
Herredsret d. 7. 1. 1891 og er af gårdejer
Mads Sejersen udstedt til:
»Medlemmerne af Mellerup Valgmenig
hed«. Ialt 42 personer.

Heraf er:
24 gårdejere (kun 10 fra Mellerup)
13 husmænd og arbejdsmænd
3 selvstændigt erhvervsdrivende d. v. s.
(møller, vognmand og dyrlæge)
2 lærere (fra højskolen og friskolen)
Selvom gårdmandsstanden mønstrede godt
halvdelen af medlemmerne ved Valgmenig
hedens oprettelse, kan man dog ikke med
rette kalde den en karakteristisk gård
mands-menighed.
Desværre findes den første forhandlings
protokol ikke mere, så en nøjagtig med
lemsliste fra de første år i Valgmenighedens
historie kan ikke opstilles. Men ministerial
bogen giver gennem tilførte antal kirkelige
handlinger et ganske godt billede af valg
menigheds trivsel i det første 10-år.
Ialt blev fra 1890 til 1900:
125 børn døbte.
75 blev konfirmeret.
22 ægtepar blev viet.
53 personer døde, hvoraf en del dog blev
begravet på bopælsognets kirkegård.
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Den første, der blev begravet på Valgmenig
hedens kirkegård var forøvrigt højskole
forstander Jens Bek, valgmenighedens stif
ter, der døde d. 7. juli 1893 - 48 år gammel.
Ministerialbogens dåbs-tilførelser giver og
så et billede af den geografiske fordeling af
valgmenighedens medlemmer. Godt halv
delen boede i Mellerup, omtrent 20 % var
hjemmehørende i Øster Tørslev og Tørring,
- og et lignende antal i Linde, Lindbjerg og
Harridslev, - nogle få var fra Støvring og
enkelte fra fjernere liggende sogne bl. a.
Ørsted og Randers.
En erhvervsmæssig fordeling efter ministe
rialbogens oplysninger viser, at i den før
nævnte periode udgør:

Gårdmænd....................................... 42,5 %
Husmænd og arbejdsmænd........... 15,0 %
Småhåndværkere - (stenhuggere, fiskere,
bagere, snedkere, tømrer, bødker, sko
mager, træskomager og
banevogter)..........................................18,0 %
Fastlønnede - (lærere o. 1.)............... 24,5 %
100,0 %
Alt ialt en folkeligt set bred repræsentation
af de sociale lag i et landsogn. Hvilket ikke
bekræfter prof. P. G. Lindhardt’s påstand i
»Vækkelse og kirkelige retninger« (side 126)
- »Netop fordi grundtvigianismen socialt set
var bundet, trak skellet sig skarpt mellem
den og de andre samfundsklasser.«
P. G. Lindhardt medgiver da også (side 125)
at der var »ikke så få småkårsfolk med i
bevægelsen«, - men tilføjer: »var der end
altid småfolk, som talte med i bevægelsen,
så var det på alle måder gårdmændene, som
vejede til.«
Og det er uden tvivl også rigtigt for nogle
valgmenigheders vedkommende; - men og
så her i Mellerup Valgmenighed en und
tagelse. I de første 40 år af dens historie var
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Højskoleforstander i Mellerup, Jens Bek, 1880-1893.

der 4 formænd, hvoraf de 2 første var gård
ejere, men nr. 3 var tømrer og senere direk
tør i Husmandskreditforeningen, og nr. 4,
der havde den længste formandsperiode var
friskolelærer og bømehjemsforstander.
Det var højskolen, der bar valgmenigheden
og var dens kraftcenter og økonomiske støt
te.
Jens Bek, der tegnede Mellerup Højskole
fra dens oprettelse i 1880, havde fra sin
lærergerning i Halling mødt »bjørnbak
kerne« på denne egn og gjort front imod
dem - og sluttet sig til den grundtvigske
højskolebevægelse.
Gennem hans personlighed og foretagsom
hed i det folkelige oplysningsarbejde fik
hans højskole meget stor betydning for Mellerup-egnen, der i forvejen var stærkt præget
af den grundtvigske vækkelse.

Og derfor har førnævnte sognepræst Axel
Bülow sikkert ret, når han i et håndsktift til
Støvring Præstearkiv beretter om sin andel i
oprettelsen af Mellerup Valgmenighed: » at der engang måtte komme en valg
menighed i Mellerup var jo allerede da klart.
Der var en naturlig jordbund for en sådan.
Den omtalte nægtelse var derfor heller ikke
årsagen til valgmenighedens oprettelse, men
kun den ret tilfældige anledning.«
Vedrørende denne nægtelse af Jens Beks
anmodning om at få valgmenighedspræsten
Jørgen Teilmann som prædikant i Mellerup
sognekirke - skriver pastor Bülow videre:
»Fra forstander Bek modtog jeg et vredt
svar, og snart efter løste hele hans parti sog
nebånd fra mig til Teilmann.«
Udtrykket - hele hans parti - er en interes
sant afspejling på lokalt plan - af det for
hold, som Lindhardt skildrer (side 107 og
108) om Grundtvigianismens opdeling i 2
fløje: - en højreorienteret kirkelig fløj og en
folkelig fløj domineret af høj- og friskole
folk.
Og her er Mellerup næsten et klassisk ek
sempel på hele dette udviklingsforløb fra
den grundtvigske vækkelse, bevægelsens op
blomstring og udfoldelse til den indre spalt
ningskrise, der indirekte også medførte en
krise for Mellerup Valgmenighed i 1896-97,
da Jakob Knudsen indgik i sit 2. ægteskab,
hvor den nygrundtvigianske Valdemar Brü
cher fra Aagaard frimenighed medvirkede,
(jvnf. Lindhardt’s bog side 122-127)
Pastor Chr. Slamberg, der i sin studietid var
med i Vartov-menigheden og her hørte og
blev grebet af Grundtvigs forkyndelse, var
sognepræst i Støvring-Mellerup fra 1858 til
1887 og medvirkede til en grundtvigsk væk
kelse i Mellerup - støttet af den grundtvigske
lærer Vendt i Mellerup og impulser fra kred
sen i 0. Tørslev, hvorfra valgmenigheden jo
senere fik god tilslutning.

Den grundtvigske bevægelse fra 1860erne,
der i Mellerup ikke havde nogen modpol i
andre kirkelige retninger, blev da også bag
grunden for oprettelsen af højskolen, som
den gammelgrundtvigske pastor Slamberg
med begejstring ofrede tid og kræfter på.
Det var ham, der holdt åbningstalen, da
højskolen blev indviet i okt. 1880, og han
var medstifter af Mellerup Forsamlingshus i
1883 og blev som emeritus i 1887 nabo med
højskolen.
Men trods al sympati for de folkeligt-kulturelle aktiviteter her -hørte han dog til på

Sognepræst Hans Chr. Slamberg, med hustruen af 2 ægte
skab Johanne Marie Rindom og sønnen Lorents. Slamberg,
som døde umiddelbart før valgmenighedens tilblivelse, hørte
til på grundtvigianismens hejrefløj - og var så vist ikke at
finde i »venstre-bøndemes rækker.« Hans udgangspunkt var
inspirationen, han havde hentet i Vartovmenigheden under
Grundtvigs prædikestol.
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den højreorienterede kirkelige fløj og kunne
i længden ikke følge Jens Bek, der klart
bekendte sig til den folkelige fløj og politisk
markerede sig venstre i Provisorieårene og
da også i 1886 kom på Estrups »sorte liste«
og mistede statstilskud til højskolen.
Pastor Slamberg og Jens Bek repræsente
rede således på lokalt plan grundtvigianis
mens yderfløje - og har begge haft deres
tilhængere i den fælles lejr.
Imidlertid findes der ikke korrespondance
eller anden skriftlig dokumenkation derfor,
idet Slamberg døde i 1889 - før valgmenig
heden blev dannet.

Men et fingerpeg har man dog: Efter sigen
de tilbød den gamle, afholdte pastor Slam
berg at stille sig til rådighed som midlertidig
præst for en valgmenighed, fordi Teilmann
ikke turde påtage sig at betjene de mange
sognebåndsløsere fra Mellerup, da han i for
vejen havde den store menighed i Bering.
Jens Bek ønskede at danne en frimenighed
udenfor Folkekirken. At han ikke fik sin
vilje igennem kunne tyde på, at Slambergs
kirkelige fløj, der (jvnf. Lindhardt side 108)
»fastholdt folkets lydighedspligt overfor
øvrigheden«, har vejet godt til mod den radi
kale venstrefløj.
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Og heri kan man måske også ane en slags
forklaring på, at valgmenigheden stod split
tet i spørgsmålet om Jakob Knudsens
afgang eller förbliven i embedet efter bryl
luppet d. 17. nov. 1896. Uroen var så vold
som, at en opløsning truede.
Jakob Knudsen opgav som bekendt sin stil
ling, hvorved krisen klaredes, - skønt en del
medlemmer udtrådte af menigheden.
Dansk Kirketidende kunne i martsnumme
ret 1897 meddele:
»Sognepræst Ingerslev i Haasum har fået og
modtaget en opfordring til at være valgme
nighedspræst i Mellerup. Omtrent 50 fami
lier vil søge anerkendelse med ham som
præst. De øvrige (omt. 25 familier) har
endnu ikke truffen afgørelse om deres frem
tidige stilling«.
På baggrund af den gennemlevede krise,
hvor Mellerup valgmenighed en årrække
var Danmarks mest kendte og omtalte valg
menighed, modtog man med glæde Jakob
Knudsens forsonende hilsen til menighe
dens 25 års jubilæum i 1915 - og følte den
som en opmuntring og anerkendelse.
Mellerup Valgmenighed var og forblev
»Jakob Knudsens gamle valgmenighed«.

Peter Østergård

BAGGRUNDEN FOR DANNELSEN AF
NORDDJURSLANDS VALG
MENIGHED.

af Siliam Bjerre.
Norddjurslands valgmenighed (idet fig. be
nævnt NV) begyndte sin virksomhed 11. juli
1948. Den er den sidste af de mange valg- og
frimenigheder, der siden 1866 er oprettet i
Danmark.
Her skal gives en kort beskrivelse af, hvorfor
NV blev oprettet og om medlemsskarens
sociale sammensætning. Det sidste har inter
esse - ikke mindst i relation til professor

Lindhardts synspunkter i så henseende - se
herom i den foregående artikel om Mellerup
Valgmenighed.
Årsagen eller årsagerne til oprettelse af en fri
menighed skifter selvfølgelig eftpr tid og
sted, men fælles for alle er, at der forud er
gået en folkelig og kristelig vækkelse, hvis
virkning har samlet sig i kravet om frihed og
selvbestemmelse - med det sigte at kunne
samles om dåb og nadver og en forkyndelse
udfra det grundtvigske syn på menighedsli
vet.
Nu og da vil man finde, at en stærk indre
missionsk vækkelse har været medvirkende
til en valgmenigheds dannelse. Det gælder

Fjellerup Kirke. Et dramastisk præsteskifte i Fjellerup-Glæsborg pos torat 1947 var blandt de omstændigheder, som førte
til valgmenighedens oprettelse.
Den på flere sogne spredte menighed holder i dag fortrinsvis sine gudstjenester i Vivild og Vejlby sognekirker, men også
tidvis i Fjellerup, Gjesing og Nørager.
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også i nogen grad for NV. Mens Vilh. Beck
var præst i Ørum, var der i Gjesing en lærer
Clausen, der sagde til børnene: »Børn, hvad
I end bliver, så bliv aldrig grundtvigianere,
for det kan blive vanskeligt at vende tilbage
igen«. (Hvad han jo nok kunne have ret i). I
1881 begyndte et indre missionsk søndags
skolearbejde i Vivild, fire år senere blev der
dannet en KFUM-forening, (kaldet Ynglin
geforeningen) og i 1887 blev der bygget et
missionshus i Vivild. Det bør nævnes, at der
har været betydelige indre-missionske præ
ster på egnen, mest kendt er nok vækkelses
prædikanten Im. Bang, der i 1909-21 var
sognepræst i Vivild-Vejlby, senere sogne
præst i Haslev.
Samtidig med dette var der et lige så stærkt
folkelige og grundtvigsk arbejde i gang på
Vivild-egnen. (Da jeg har skrevet derom (i
årbogen 1980 s. 60 f,) skal det ikke gentages
her).

I 1910 kom der en ung lærer til Vivild, den
senere så kendte forstander for Vivild ung
domsskole og formand for De danske Ung
domsforeninger, Rasmus Nielsen. Kort efter
sin ansættelse i Vivild løste han sognebånd

til nabopræsten, og allerede da omgikkes
han med tanken om at få oprettet en frime
nighed, men forstod hurtigt at tiden endnu
ikke var moden. Først i 1947 var betingelser
ne tilstede, aktualiseret ved et præsteskifte
(derom senere), og nu blev Rs. Nielsen en af
de stærkest ledende kræfter, sagens primus
motor. Der fortælles, at han for at tegne
medlemmer til NV tog rundt til alle de hjem,
hvor der blot var den svageste mulighed for
at de ville være med. (Han kom således
engang ud til et hjem, hvor der var selskab.
Inden han tog derfra havde han tegnet dem
alle som medlemmer).
Vedrørende de historiske forudsætninger
for oprettelsen af NV er det så heldigt at Rs.
Nielsen har skrevet en artikel derom i nr. 10
af Højskolebladet for 1948. En del af dette
førstehåndsmateriale gengives her.
»Ved et Møde paa Vivild Ungdomsskole
den 9. Januar blev det bestemt at prøve paa
at faa dannet en Valgmenighed for VivildVejlby og nærmeste Omegn.
Der er tegnet ca. 600 Enkeltmedlemmer
foreløbig, men der kommer sikkert en Del
flere, naar den først er i Gang. Vi har ikke
agiteret hverken i Pressen eller paa anden

»Vi står i dette arbejde med
livets ret« skrev ungdomsskole
forstander Rasmus Nielsen,
pioneren ved oprettelsen af
Norddjursiands Valgmenighed.
(Foto o. 1950)
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Maade, da det maa være en fuldkommen
frivillig Sag, om man vil med eller ej.
Det er jo ikke almindeligt nu til Dags at
danne Valgmenighed. Naar det alligevel er
ved at blive Virkelighed her, er det selvfølge
lig ikke en flygtig uovervejet Indskydelse,
men en Frugt af en lang Udvikling.
Gennem snart 50 Aar er Bevægelsen vokset
frem fra en lille Begyndelse midt i en stærk
Indre Mission, som havde besat omtrent alle
ledende Stillinger i Kommunen. Standpunk
terne stod i mange Aar ret skarpe overfor
hinanden, men det er min Overbevisning, at
det mere var Trang til Liv end Lyst til Strid,
der skabte Spændingen, selv om Liv og
Kamp hører sammen. Der er ikke Spor af
Tvivl om, at de to kirkelige Retninger har
gavnet hinanden ved at holde hinanden
vaagne, og derfor er der ingen Grund til at
være bange for at tage sit Standpunkt. Og vi
tror, at det, der nu er ved at ske, vil virke
vækkende paa begge Parter.
En lille Flok Mennesker, præget af den
danske Folkehøjskole, skabte omkring Aarhundredskiftet den første Begyndelse. Man
samledes en Gang om Ugen til Oplæsning,
Samtale og Sang, og jævnt og stilfærdigt
sluttede man Aftenen med en opbyggelig
Betragtning, Trosbekendelsen og Fadervor.
I 1903 købte Kredsen den gamle Børnesko
le, og oprettede Vivild Højskole, nu Vivild
Ungdomsskole. Der var dengang her paa
Egnen en Del betydelige, grundtvigske Præ
ster, som Kredsen kom i Forbindelse med
og fik til at holde Gudstjene en Gang om
Maaneden. Men det var ikke saa nemt den
gang. I nogle Aar måtte man til hver Guds
tjeneste gaa rundt og skaffe ti Underskrifter
for at faa Lov til at bruge Kirken.
Men man gav ikke op. Et Ungdomsarbejde
kom i Gang, og i 1918 stiftedes en Kirkelig
Samfunds Kreds i Vivild, senere en i Allingaabro. Folk fra Omegnen søgte saa til disse

Kredse eller begyndte et selvstændigt Arbej
de.
Af kendte, grundtvigske Præster, som i de
første Aar var med til at præge Arbejdet,
skal nævnes Clausen-Bagge, dengang i 0.
Alling, Provst Winther, Ørsted, samt Au
gust Christensen, 0. Tørslev. Senere kom
Pastor M. Ring, som afløste Winther i
Ørsted, og Edv. Petersen, dengang i Grenaa,
samt Mikkelsen, Kristrup, Aage Møller,
Mellerup, Bjømbak, Randers, og Jakob
Busk, Mygind. Disse Mænd har gennem et
halvt Hundred Aar gjort et uegennyttigt,
godt Arbejde ved Møder og Gudstjenester
her i Kredsen. Der blev også afholdt større,
kirkelige Møder og Efteraarsmøder, som fik
deres store Betydning ud over Egnen.
Den økonomiske Side af Sagen har aldrig
voldt Vanskeligheder. Vi har saa at sige
aldrig manglet Penge, og der har endda
været Midler til at række en hjælpende
Haand til godt folkeligt og kirkeligt Arbejde
andetsteds.
Vi har gerne brugt den samme Præst gen
nem flere Aar, saa der er kommet et person
ligt Forhold mellem Præst og Menighed.
Foruden disse Gudstjenester har der været
afholdt store Folkemøder paa Egnen. Pas
tor Ring, denne virksomme og varmhjertede
Præst, fik ud fra »Grundtvigsk Konvent« de
store Møder i Gang i Støvringgaard Skov og
Porsbakkerne i Auning, og Kredsen i Fjelle
rup skabte det store Folkemøde paa Hegedalsbakken. I nogle Aar samledes op til
1000-1500 Mennesker til disse Stævner.
Men efterhaanden, som Tiden gik, blev
Egnen fattig paa grundtvigske Præster. De
frie Menigheder tog en Del af dem. ClausenBagge kom til Ringkøbing, Edv. Petersen til
Odense og Busk til Lemvig. Andre fik bety
delige Stillinger andetsteds. Provst Winther
kom til København, og Ring til Næstved. De
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faa, der blev tilbage, blev overbebyrdet med
Arbejde, og mange Kredse staar nu i Fare
for at sygne hen. For mig at se staar det
grundtvigske Kirkefolk her paa Egnen i en
Krise. Enten maa vi handler eller ogsaa se
paa, at det grundtvigske Menighedsliv og
Folkeliv lidt efter lidt forsvinder. Det er vort
Ansvar i Dag og overfor kommende Slægter
her paa disse Egne«.
Disse månedlige gudstjenester, som Rs.
Nielsen omtaler, blev som regel holdt om
aftenen - men som en højmesse med dåb og
nadver og med overordentlig god tilslut
ning. For at undgå vrøvl med en »uvenlig«
sognepræst blev anmeldelse om dåb til kir
kebogen undertiden først givet, når dåben
havde fundet sted. Og i den gode tid med
grundtvigske præster på egnen skete der
ofte, navnlig af hensyn til konfirmationsfor
beredelse, sognebåndsløsning til disse.
De gamle i menigheden omtaler aftensam
menkomsterne i hjemmene med bibeltimer,
oplæsning, samtale og sang med megen
glæde og taknemlighed.
Som man skønner af det forannævnte var
ønsket om en valgmenighed en frugt af en
lang udvikling. Men det som pludselig gjor
de spørgsmålet påtrængende aktuelt er den
såkaldte »Fjellerup sag«. En sag som det i
dag er noget vanskeligt at redegøre for. Her
skal den refereres så nøgternt som kilderne
tillader.

rådet: »Hvis I kan sætte jeres mand på før
stepladsen med 7 stemmer mod 6, så skulle
der ikke være nogen tvivl om udnævnelsen«.
Det skete: 7 stemmer mod 6.
Men nu gjorde Indre Mission et uventet
modtræk. De lod deres favorit til stillingen
falde og indstillede i stedet en mand, A. M.
Jensen, som i 12 år havde været sømands
præst i Newcastle. En præst, der i længere tid
har gjort tjeneste som sømandspræst eller
lignende, vil som regel have en fortrinsstil
ling, når han kommer hjem.
For at redegøre for den nye situation, der
var opstået ved indstillingen af nævnte
sømandspræst, rejste en deputation til Kø
benhavn for at tale med Hermansen. Hvor
dan samtalen med kirkeministeren er forlø
bet kender vi i dag ikke i enkeltheder, men
sikkert er det, at deputationen kom hjem
med den sikre forvisning, at deres mand ville
blive kaldet. Og derfor blev skuffelsen så
meget større, da det ikke skete. Ikke alene
var skuffelsen stor i Fjellerup-Glæsborg,
men også i de omkringliggende sogne, hvor
man havde glædet sig til påny at få en grund
tvigsk præst til egnen.
Det skal også nævnes, at sagen med rette
Vakte megen opsigt i grundtvigske kredse
rundt i landet. »En hån mod menighederne
og deres råd« blev den kaldt.

Gennem mere end 50 år havde der i
Fjellerup-Glæsborg pastorat siddet indre
missionske præster. I 1947 stod man overfor
et præsteskifte, og da flertallet i menigheds
rådet den gang var grundtvigske, var der
grund til at håbe på at få en grundtvigsk
præst. Så meget mere, som den daværende
kirkeminister Carl Hermansen (tidligere
valgmenighedspræst i Ryslinge) skal have
udtalt til den grundtvigske fløj i menigheds

Man undrede sig over Hermansens afgø
relse, og han burde utvivlsomt have handlet
anderledes, selv om der også var gode
grunde for hans beslutning, der selvfølgelig
var lovmedholdelig.
Det skal lige nævnes, at Indre Missions
daværende formand Chr. Bartholdy også
gav sit lille skub til valgmenighedens dan
nelse - gennem et angreb på landsindsamlin
gen til køb af Vartov.
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Valgmenighedens første fastansatte præst Jon Juul sammen med konfirmander og dele af menigheden udenfor Vivild
kirke en første aprildag 1951.

For at forstå det sidste må det erindres at
Kirkeligt Samfund gennem mange år havde
betydet overordentligt meget for de grund
tvigske kredse på egnen.
Men både Fjellerup-sagen og Bartholdys
vrangvilje er dog kun ganske sekundær med
virkende til NV.s oprettelse. Det var det
grundtvigske menighedsliv gennem to men
neskealdre, der var det bærende. Som Rs.
Nielsen skrev: »Vi står derfor i dette arbejde
med livets ret«.
Den 19. marts 1948 blev NV endelig stiftet.
Præstebolig blev købt. Cand, theol. N. J.

Juul blev kaldet til præst. Og som nævnt
begyndte NV sin gerning 11. juli samme år.
Medlemstallet har gennem årene ligget mel
lem 600 og 550.
Denne medlemsskare er hejmmehørende i
sognene:
Vivild-Vejlby, Gjesing-Nørager, Fjellerup,
Fausing og Auning.
Tillige er der ca 15 medlemmer fra andre
sogne.
Gudstjeneste holdes skiftevis i Vivild og
Vejlby Kirker, (opr. også nu og da i Gjesing,
Nørager og Fjellerup).
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Hvordan er den sociale fordeling af disse
medlemmer?
Heldigvis foreligger der en medlemsliste fra
1948, så det er muligt at svare på spørgsmå
let. Den procentvise fordeling fremgår af
nedenstående oversigt:
Gårdejere, forpagtere og lign...........
18%
Husmænd og boelsmænd.................
14%
Gartnere, frugtavlere, fiskere...........
2%
Arbejdere, vejmænd..............................
9%
Medhjælpere, landbrug, hus
assistenter .......................................
3%
Håndværkere, frisører......................
13%
Handlende, købm., uddelere...........
12%
Fastlønnede (Lærer, konsulent, meje
rist, dyrlæge, bankdirektør m.v.).
10%
Vognmænd.............................................
4%
Rentier og husejere...........................
5%
Enker og andre enlige kvinder. ...
5%
Titel - ikke angivet................................
6%

Aldersfordelingen
70 år og derover................................
12%
mellem 60 - 69...................................
17%
- 50 - 59.................................... 21%
- 40 - 49....................................
19%
30 - 39....................................
11%
- 20 - 29....................................
14%
under 20 år............................................
6%
bemærk: at aldersgrupperne over og under
50 år er akkurat lige store. Også at 6% er
under 20 år.

Kilder: Højskolebladet 1947, nr. 49) og 1948, nr. 10),
Menighedsbladet 1947, (nr. 47, 48, 49 og 50), 1948,
(nr. 1). Tillige brevveksling med lederen af lokalhisto
risk forening. Svend Friberg og med Gdr. Jac. Boels
mand - samt personlige oplysninger fra samtaler med
ældre medlemmer af NV - og navnlig har valgmenig
hedens nuværende præst Jens Simonsen ydet mig
værdifuld hjælp.

101%

At procentallet ikke er hundrede skyldes, at
deltallene - for anskuelighedens skyld - er
afrundede til det nærmest liggende tal.
Som det klart fremgår af denne oversigt gæl
der Lindhardts påstand om »gårdmændenes
lukkede miljø« i hvert fald ikke denne valg
menighed. Tværtimod: Medlemmer kom
mer fra alle sociale lag.
(Det kan i denne forbindelse have sin inter
esse at anføre: at de, der stiftede Sdr. Nærå
valgmenighed på Fyn var: 6 gårdejere, 9 hus
mænd, 4 vævere og 3 friskolelærere).

En medlemsliste for NV fra 1959 gør det
muligt at opgøre medlemmernes aldersfor
deling på daværende tidspunkt:
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Valgmenighedspræster:
Pastor Jon Juul,.....................
Pastor Peter Thomsen,...........
Pastor Hans Kryger Olsen, ..
Pastor Erik Balling,...............
Pastor Arne Ørhed,...............
Pastor Jens Ørberg Simonsen,

1948-1955
1955-1957
1957-1963
1963-1976
1976-1982
1982-

Randers-gaven
til Prins Christians bryllup
1898
Af Bredo Grandjean
Den 27. marts 1897 skrev borgmester Stemann til Den Kongelige Porcelainsfabrik
for at forhøre om mulighederne for at få
udført en bestilling som gave til Prins Chri
stians forestående bryllup. Brevet er ikke
bevaret, men af svaret fremgår, at man
forestillede sig 12 tallerkener med Randersprospekter og en opsats, kopieret efter
Niels Ebbesen-statuen.
Direktør Philip Schou skriver bl.a. om
denne: »Jeg tør idag ikke udtale mig nær
mere idet vor kunstneriske Direktør Pro
fessor Krog har bedet om at maatte
overveje denne Sag nogle Dage« (Brevkopi
29/3). Med Fabrikens brev fulgte et par
tallerkenprøver, herunder en ornamenttal
lerken med 6 medailloner, tegnet af H. O.
B. Olrik 1871. Man synes mærkværdigt
nok at have taget lidt nonchalant på den
ærefulde bestilling, Krog tog på en rejse til
udlandet og den 28 maj rykkede Stemann
for et svar; dette fulgte den 31 maj og lød
således: »...Jeg har konfereret omstænde
lig med Professor Krog, som for kort Tid
siden er vendt tilbage fra sin Rejse til Lon
don og Paris. Resultatet af vore Overvejel

ser, baserede paa hvad hr. Krog nu har set i
Udlandet og paa hans store kunstneriske
Erfaring, er det, at vi maa fraraade at fast
holde Tanken om en Porcelains Opsats
som Del af Brudegave. En saadan er det
næsten umuligt at komponere saaledes at
den kan tilfredsstille De Herrer i Komi
teen, Fabriken selv og gandske særlig det
høje Herskab som skal modtage og bruge
den. Hvad der kunde lade sig gjøre i Metal
kan ikke udføres i Porcelain...Vi beder der
for den ærede Komite at overveje Sagen
paany og navnlig at tænke paa om Gaven
ikke kunne bestaa i 24 Tallerkener af den
først bestemte Form (Olriks)... og dertil to
lavere og to højere Frugtskaale i samme
Stil«. Stemann har øjensynligt foreslået en
specielt komponeret tallerken, for det hed
der videre i svaret, at modelstuen er stærkt
optaget af bestillinger og at fabriken ikke
kan sige noget om, hvornår en sådan vil
kunne blive færdig. Ikke desto mindre er
det næste brev (af 4. Juni) en anerkendelse
af bestilling af »24 stk. nykomponered Tal
lerkener med tildels gjennembrudt Kant...
samt to mindre dertil svarer særlig kompo-
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Randersstellet fotograferet ved udstilling på Teknisk Skole i påsken 1898.
Fra v. øverst: Menighedshuset LI. Voldgade, Charlottenlund (vasen), Tinghuset
Fra v. nederst: Vestergrave, Helligåndshuset, Museet, Teknisk Skole.

Andre ikke her gengivne Randers-prospekter lader sig identificere på stellet:
Dragonkasernen, Niels Ebbesens gård, Rådhustorvet, Tinghuset, Tepavillonen på Skovbakken, To udsigter fra Skov
bakken, To partier fra Tøjhushaven.
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Fra v. øverst: Ridehuset. »Im Gelben Sande« Landslot i Mecklenburg (vasen), Randers bro
Fra v. nederst: Parti af Gudenåen, Havnefronten, gård i Torvegade, hvor Kong Christian X boede, som prins, under op
holdet i Randers, Set. Mortens kirke.
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nerede Gjenstande enten til Blomster eller
til Dekoration alene....Landskabsmaler
Orth vil paa Tirsdag den 8de rejse til Ran
ders for at gjøre Skitser til Prospekterne.
Han vil melde sig hos Hr. Borgmestere
men saafremt dette ikke maatte være belej
ligt, vil han bo paa Hotel...«.
Et par dage efter fulgte Krogs skitser i fuld
størrelse til tallerken og vase hvorom det
hedder »Denne er væsentlig componeret
som en Art Alegori paa Gudenaaen med
sine Vandplanter, Frøer etc. Paa Midten
hæver sig en Blomstervase, der dannes af
Siv og Muskedonner...Skaalens Hoved
form er nærmest tænkt at virke som en
Pram eller fladbundet Baad. Paa begge
Sider er af Hensyn til eventuel Inskription
anbragt to Skjolde i Form af Aakandeblade omgivne af Fisk (Lax) og Siv«.Teg
ningerne er ikke bevaret. Komiteen har nok
med blandede følelser studeret dette natur
monstrum og en og anden synes at have
nævnt Bing & Grøndahl som et alternativ.
Orth, der var kommet til Randers, nævner
dette i sine utrykte erindringer (Manu
skript fra 1914 i fabrikens arkiv) hvori det
hedder: »....... Jeg skulde være i Borgmester
Stemans Hus- traf dem ikke hjemme før
ved 9 Tiden og da jeg ikke hele Dagen
igennem havde nydt noget kan man vel
forstaa at jeg vandrede ud i Byen og fik min
Sult stillet. Da jeg saa kom tilbage og traf
dem fik jeg en Overraskelse idet nemlig
Borgmesteren sagde mig at det endnu slet
ikke var afgjordt og beklagede Schous
Storsnudethed for mig, men sagde han, De
er velkommen og saa telegraferer vi. Fru
Steman var Datter af Arkitekten Meldahl,
var rare Mennesker men vældig aristokra
tiske. I dette Hus havde Prindsen Kjørindhan gik jo sin Militærskole igjennem i
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Randers. Dog sagde hun ikke at bryde sig
om det, der følger jo meget med. Dagen
derpaa vandrede Borgm. Frue og jeg ud
for at tage Partierne i Øjesyn og tage
Bestemmelse, saa kom der Svar fra Fabr.
at skulde det naaes maatte Tegningerne
gjøres og jeg tog fat i hvor vel intet var
afgjordt endnu; rejse tilbage vilde jeg nødig
og Sagen var den at Bing & Grøndal også
havde faaet en Finger med, hvad jeg kom
efter, og der blev saa berammet et stort
Møde, Krog var kommen til og lod dem
vide at Konkurs med Bings indlod Fabr.
sig ikke paa - enten eller; og det gik saa i
Orden«.
En anden version findes i et brev fra
Arnold Krog til hans gode Ven Pietro
Krohn, Bing og Grøndahls kunstneriske
leder, hvori det hedder»...i hele denne Uge
har jeg maattet føre en hidsig Kamp med
de Randers Bedsteborgere, hvis Kunst
sands og Smag er altfor udviklet for mine
fattige Ideer. Nu er imidlertid disse og min
Taalmodighed udtømte og nu har jeg intet
tilbage end at rejse derop (til Randers) og
forsøge paa at faa disse strenge Kritikere
talte til Fornuft. Lykkes det ikke, skal jeg
uden smaalig Jalousi overlade Dig og
B&G Æren for Løsningen af denne
smukke Opgave....«1). Brevet er dateret 15.
juni 1897, samme dag Krog afsendte et
telegram til borgmester Stemann såly
dende: »Kommer Torsdag Morgen. Krog«.
Han har dog næppe undt B&G opgaven ej
heller som Orth refererer sat sagen på
spidsen.

På mødet blev det besluttet at sætte den
nye tallerken i arbejde samt at udskifte
gudenåallergorien med 3 milieux de table
(iflg, brevkopi af 19.6.), i et nyt brev af 3.7.
ændret til 2, til en samlet pris af 3.200 kr.;

♦

•

«

Slanbt be <S a o e r, fom overtalte#
©8. !gl. tøøifceber i ©ag, et ©eåfat»
fteHet fra ÜJÎœnb og Roinber t IRan»
ber 8 Sp.
©en Deputation, fom «»'‘’•lebwebi
®aben, . beftaar af fru ß i r f t i n e
Sapet, gru Sinna SBeftergaarb,
f ottetningSføret Saper, IRebaftør,
canb. polit. C l m e n t) o f f og Sorg»
mefter, Rammerjuntet o. ® t e m a n n
meb fibftnceonte fom Drbføret.
©il ©tellet pøter 24 tunftnerif! ub»
førte ïaUcrtencr meb forfljellige 'Bro»
fpctter fra 5Ranber8 famt 2 milieux de
table (Safer).
Sibftnæonte ere 16
Sommet pøie og af en noget firfantet
form. fßaa ßaaget fibber en ®entu8,
poïbenbe et ®tjolb, poorpaa formælings«
bagen og Siaretal, omflpnget af en SRprte»
guirlanbe. tøerunbct finbeS en gjennem«
brubt frife, bet fearer til ©a Herten erne«
gjennembrubte ßant. Unber ßaaget paa
feloe Safen flpnget fig ®uitlanbet af
©arbtnia (bet bøte SrubeparS gnbltng#«
blomfi), frit mobellttebe i pett ^Relief.
URibierpartiet banned af et ftørre Stjcïb
meb Rtone, tjborpaa Srubepartrte IRavne«
træt Saa ben mobfatte ®ibe bet famme

Stjolb meb bet banffe og bet mectlen*
borgfte IRtgSvaaben. ©i«fe ©tjolbe ere
inbtammtbe af Sgc» og Søgegrene i
^Relief, fiœrtt forgplbt. ©e unberfte 2
feltet ere ubfplbte meb 43tofpcftet af
penpoIbSbid Sparlottenlunb og bet med«
lenborgfte ßar.bflot „3m gelben Sanbe"
famt Slmalienborg og JReflbenSflottet i
©cpiverin. Saa Safene ©ibe ere an«
bragte fjante, bannebe af Delfiner, ber
imellem fig bære fRunbcr# Spe Saaben.
faroerne ere be famme fom paa ï a (let
tenerne, ®rønt, £>oibt og ®ulb. ®ro«
fpetter og Saaben i penpolbsvis natur«
lige og peralbifle farvet. Det pele et
ubført effet ïegning af ®rofc8for Sit«
nolb Rtogp; Sålerne ere f?tanb«
mobeHerete af SRobelløreme ®. S tel»
f e n og frøfen SI. ® e t e r f e n ; \'rofpefterne ere malebe af ßanbffabSma’et
011 p efter perfonlig af pam tagne
©titbier paa ©tebet; ben øvrtge Deto«
ration, (Sulbftnffertngen, Saohenmalerict
m. m. er ubført af SorcfUæ”«’nalerne
SI. ßarfen og fR. SB e f t p p a 1.
Den tgl. SorceHænSfnbrtf par SSre
af gjennem bette ©tel paantj at aflægge
SibneSbprb om bet tjøie ©tanbpuntt i
funfttnbuftriel føenfeenbe, fom ben banfle
SorceHænSinbnftri tnbtager.

Referat af overrækkelsen af gaven i Randers Amtsavis
den 28. 5. 1898.
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Krog skriver i sidstnævnte brev bl.a. »...de
tvende Vaser som skulle danne Milieuet
har jeg gjort en Del større end oprindelig
tænkt og endvidere forsynet dem med
Laag saa at de, naar de ikke anvendes ved
Taflet, kunne anbringes som Kaminpry
delse e.l. Anvendt ved Taflet vil de kunne
anvendes som Blomstervase. Iflg. Aftale er
der paa de tvende Hovedsider anbragt hen
holdsvis Brudeparrets Navnetræk og Vaabenskjolde i Relief. Paa de to andre Sider
findes Randers Byvaaben, hvis Omgivelser
danner Vasens Hanke. Under Navnetræk
ket er anbragt et Prospekt af Charlottenlund Slot, paa den modsatte Side et Billede
af Prindsessens Barndomshjem. Som Top
figur tænkes anvendt en Amorin holdende
et Skjold hvorpaa Dato og Aarstal paa
Bryllupsdagen, dette er omslynget af en
Myrthekrands. Yndlingsblomsterne (Gar
denier) ere anbragte i Guirlander paa
Vasens Overkant«.

Formen til tallerkenen blev skåret af
modelløren Jacob Aall Heuch i september
og vasen udført af modellør Erik Nielsen i
august-december 1897. Den malede deko
ration klarede Orth (prospekterne) og brogetmalerne A. Larsen og R. Westphael
(våben, blomster, staffering og guld) i
januar-april 1898, Formene blev ikke
senere benyttet; der blev lavet 3 vaser, den
ene som reserve, den revnede i branden og
er nu i fabrikens museum. Vasen er et
typisk produkt af den historisme som Krog
også repræsenterede, barokt i sin grund
form og med detailler hentet fra rokoko
(delfinhankene), nyklassicisme (fascespro
filen f.o. og de rudemønstrede flader) og
renaissance (løvemaskerne og de fligede
skjolde, der, for at gøre stilforvirringen
komplet, indrammes af naturalistisk mo
dellerede ege- og bøgegrene). Lad gå som
dekorationsstykker, men umulige til smukke
blomster.

NOTER:
') Kgl. Bibi. Ny Kgl. Saml. 4102 4°
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Modstand og flugt
Glimt fra besættelsestidens Randers

AfEjvind Jacobsen
fhv. skoleinspektør, Grindsted v. Aalborg
I efterkrigstiden har historikere og forfattere
gransket i de motiver, der fik mennesker til at
gå ind i modstandsbevægelsen. Historikerne
har især hæftet sig ved den politiske baggrund
for kampen mod nazismen.
Det er vel forståeligt, at jeg ud fra min
baggrund finder, at man i for ringe grad har
været opmærksom på den holdning, der
prægede en stor del af befolkningen, den
samme, der var bærende i ungdomskorpsene
og den bedste del af højskolebevægelsen.
Det er således karakteristisk for modstands
bevægelsen i Nordjylland, at et meget betrag
teligt antal af dem, der i begyndelsen kom til at
præge det illegale arbejde, ideologisk set
havde rod i spejderbevægelsen og FDF.

FRA PASSIV TIL AKTIV MODSTAND

Nogen tid efter, at jeg var vendt tilbage til
Randers, flyttede jeg ind i en lejlighed på
Solsortvej i det ny boligkompleks »Drossel
haven« . Denne lejlighed blev et samlingssted
for mange af drengene i min væbnerdeling.
Især Knud, Peter, Erik og Ivan, som jeg i 1939
havde været på cykeltur med i Sverige og
Norge, var hyppige gæster.
Samtalerne drejede sig meget ofte om tysker
ne og om, hvad vi kunne gøre for at genere
dem. Det var ikke gode ideer, det skortede på.
Viljen og lysten til at bringe dem til udførelse
manglede heller ikke. Når vi veg tilbage var
det, fordi vi på det tidspunkt ikke kunne vide,

Ejvind Jacobsen, senere skoleinspektør i Aalborg, kom i 1937 til Randers. Efter nogle år som
vikar og timelærer blev han i november 1940 indkaldt til civil arbejdstjeneste i militær
nægterlejren i Kompedal. Efter 21 måneders tjeneste vendte han tilbage til byen og fik nu
ansættelse på Hadsundsvejens skole. I hele denneperiode havde han samtidig været delingsfører
i FDF 1. kreds. En del af de drenge og unge, som han der arbejdede sammen med, kom til at
indtage en fremtrædende plads i modstandsbevægelsen. Herom fortæller han i en udførlig
beretning, som han har overladt Randers lokalhistoriske Arkiv. Desværre har årbogsredaktio^nen af piodshensyn, men med forfatterens tilladelse, måttet foretage en kraftig beskæring.
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hvor alvorlige tyskernes repressalier ville
blive. Rygter om deres reaktioner i andre
besatte lande opfordrede ikke til letsindighe
der. Min delingsassistent, Alfred, og min
førerkammerat, Carl, aftjente deres værne
pligt. Alfred kom derefter på kornetskolen i
Næstved, medens Carl vendte tilbage til
Randers og blev ansat som politiaspirant eller
»føl«, som var den gængse betegnelse, da de
almindeligvis fulgtes med ældre kolleger.
Gennem ham kunne vi ofte få oplysninger
om, hvad der foregik bag kulisserne, ting, der
ikke kom offentligt frem.

Den 29. august 1943 kom som en lettelse for
os. Det var det endelige brud med tyskerne.
Nu måtte man også i den frie verden kunne se,
at Danmark ikke blot var en tysk vasalstat.
Hæren var interneret i nogen tid, inden den
hjemsendtes. Alfred vendte tilbage til Ran
ders midt i oktober. Han havde på kornetsko
len lært en af modstandsbevægelsens pione
rer, stud. teol. Christian Ulrik Hansen, at
kende. Det skulle få afgørende betydning for
os.
FDF - stambogsblad for Alfred Nielsen

FORÆLDRES STILLING:

FØDT

PRØVER

og

MÆRKER:

3. Kl. PRØVEN:
I. VÆBNERPR.:
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Selv om Alfred ikke talte om det, havde vi en
fornemmelse af, at han havde forbindelse
med den illegale byledelse og deltog i den
begyndende sabotage.
En dag i slutningen af oktober fortalte Alfred
mig, at Chr. Ulrik ville komme til byen den
følgende dag. Han optrådte naturligvis under
dæknavn, så jeg anede ikke, hvem han i
virkeligheden var.
Han ville medbringe forskellige våben og give
instruktion i brugen af de sprængstoffer, som
man på det tidspunkt havde modtaget fra
England. Prøverne befandt sig i en stor
kuffert, som han ikke gerne selv skulle
transportere fra og til stationen af sikker
hedsmæssige grunde. Kunne vi sørge for
transporten, og kunne mødet holdes i min
lejlighed?
Alt blev ordnet. Jeg kan ikke huske, hvor
mange af drengene der var til stede. Carl og
Alfred var der i hvert fald. Men jeg glemmer
ikke den oplevelse, det var at være sammen
med Chr. Ulrik.
Han havde - efter hvad Alfred senere fortalte
mig - været meget deprimeret over den
holdning, Danmark havde til tyskerne, og
havde tænkt på at foretage sig noget, der uden
tvivl ville have ført til en hårdere kurs.
Vi andre mærkede ikke noget til hans ned
trykthed, men fik et stærkt indtryk af hans
personlighed. Vi kunne ikke vide, hvor langt
ud i fremtiden han ville sætte sig sporgennem
de breve, han skrev, mens han i juni 1944
ventede på at blive henrettet.
Det næste par uger gik i spændt venten på,
hvad der nu skulle ske. Så en aften sad Alfred i
en af mine to lænestole og så alt andet end
tilfreds ud. Hans nerver var ved at slå klik. Det
havde ikke været let for ham at træffe den helt
rigtige beslutning, at han måtte holde en
pause, om ikke for sin egen så for kammera
ternes skyld.
Ville jeg træde i stedet for ham? Der var

planlagt en aktion mod Langåbroerne. Jeg
skulle om aftenen den 17. november mødes
med de andre medvirkende ved adjunkt Kai
Hoffs bopæl, Vester Altanvej 44. Der var
ingen grund til at skjule hans navn for mig, for
jeg kendte ham særdeles godt. Han undervi
ste i engelsk på et faglærerkursus, som jeg
deltog i.(!) Han vidste derimod ikke, at den
»Erik Ravn«, der skulle komme i stedet for
Alfred, var mig.
Aktionen blev heldigt gennemført, selv om
jeg var noget bekymret over ikke at have hørt
det brag, der skulle have forkyndt sprængnin
gen en halv times tid efter, at vi havde forladt
Langå.
Det var en stor lettelse for mig, da en kollega,
der boede ud til Gudenådalen, næste morgen
kunne fortælle mig, at han var blevet vækket
af en eksplosion, der fik huset til at ryste. En
elev, hvis far var ansat ved statsbanerne,
kunne fortælle, at al togtrafik var standset. I
et af frikvartererne lyttede vi på lærerværelset
til den svenske radioavis. Det var utroligt, at
svenskerne kunne vide besked om, hvad der
var foregået i Langå, og kunne meddele re
sultatet, før vi selv vidste noget. At spræng
ningen havde fundet sted langt senere end
beregnet skyldtes den lave temperatur, der
havde forsinket sprængblyanternes reakti
onstid. Alle sprængladningerne skulle også
være eksploderet samtidig, da de var indbyr
des forbundne. Det var ikke sket og måtte
skyldes en eller anden fejl under anbringelsen.
Vi manglede nok lidt erfaring. Heldigvis var
hver af ladningerne forsynet med en tidsbly
ant, så de sprængtes da efterhånden, den
sidste af dem næsten i hovedet på nogle tyske
officerer.
Men aktionen kom til at koste dyrt. Sven
Johannesen og Oluf Kroer blev henrettet.
Violinist Ole Hovedskov blev arresteret af
Gestapo og døde efter et ophold i en tysk
koncentrationslejr.
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Den 30. november om formiddagen kom min
skoleinspektør, Sigrid Koch, med en kort
telefonmeddelelse til mig. Hun skulle blot
sige, at Carlo var syg.
Hun havde måske en anelse om, at der lå
noget alvorligt i meddelelsen, for hun spurgte
straks, om jeg ikke hellere måtte gå hjem.
Hun ville så sige, at jeg var blevet syg. Jeg
mente, det nok var det bedste, og kunne helt
stole på, at hun holdt sine anelser for sig selv.
Carlo var dæknavnet for adjunkt Hoff. At
han var syg kunne kun betyde, at han var
taget af Gestapo. Jeg tog ikke hjem til min
lejlighed, men skjulte mig et sikkert sted. En
times tid efter erfarede jeg, at Carlo var død.
Senere på dagen var jeg i forbindelse med
Carl. Han havde haft vagt på politistationen
og var derfor underrettet om, hvad der var
sket. Det var ham, der havde advaret mig. Jeg
var ikke den eneste, Carl havde advaret. Ved
et lykkeligt tilfælde var han i Vestergade løbet
på Chr. Ulrik Hansen, som tyskerne mere end
nogen anden måtte være interesseret i at få fat
i. Han havde en aftale med Hoff, som han var
på vej til uden at vide, at Gestapo sad i hans
lejlighed og ventede på, at nogen skulle gå i
fælden. Da Chr. Ulrik lige var kommet til
byen med toget, var han uvidende om, hvad
der var sket.
Tyskerne var kommet tidligt om morgenen
og havde arresteret Hoff. Han var blevet ført
til Thorsgades kaserne, hvor han blev an
bragt på en belægningsstue. Der måtte han
stå med oprakte arme med ansigtet mod en
væg, bevogtet af to tyske soldater.
Man kan kun gætte sig til de tanker, han har
gjort sig, men han stod der og ventede. Et var
sikkert. Tyskerne ville dømme ham til døden.
Inden han blev henrettet, ville de prøve at få
oplysninger fra ham med alle midler.
Den eneste mikroskopisk lille chance, han
havde, var at prøve at flygte, mens han endnu
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havde kræfter til det. Gik det ikke godt, ville
han lide en hurtig død, inden Gestapos tortur
havde gjort det af med ham.
Idet han sprang bort fra væggen, fik han
væltet den ene vagt, men inden han nåede
vinduet, blev han ramt af et skud fra den
anden vagt og sank bevidstløs om.
Mens han lå og forblødte, sendte tyskerne
bud til politistationen med oplysning om,
hvad der var sket, og forlangte, at politilægen
skulle indfinde sig på kasernen. Politiet
alarmerede Falck, der imidlertid blev tilbage
vist. Det var politilægen, man havde sendt
bud efter. Da der ikke fandtes nogen sådan,
alarmerede man fra politigården kredslægen
og bad ham optræde som politilæge. Da han
ankom til kasernen, var adjunkt Hoff død.
Overalt i Randers gik flagene på halv stang.
Begravelsen fandt sted samme aften. I mørke
og omgivet af tyske soldater med opplantede
bajonetter stedtes Kai Hoff til hvile. Det
kunne ikke holdes skjult, hvor graven var.
Næste dag valfartede befolkningen i Randers
dertil. Snart var graven og den tilstødende del
af kirkegården dækket af rød-h vide blomster.
Vi sendte med en pålidelig blomsterhandler
som mellemmand en krans, på hvis rød-hvide
bånd man kunne læse et vers fra en illegal
digtsamling, skrevet af den norske digter Ar
nulf Øverland:

Om mange af os faldt
ogflerefølger efter,
så har vi indre kræfter,
vi overlever alt!

To gamle sabotører, overlæge Jørgen Røjel og artikel
forfatteren (th.) 40 år efter på vej over sporterrænet i
Langå, hvor de i sin tid sneg sig frem for at sprænge
broerne.
Foto: Torben Stroyer.

KONTAKT MED ROYAL AIR FORCE
Gestapo havde rettet et hårdt slag mod mod
standsbevægelsen efter sabotagen i Langå.
Foruden Johannesen og Kroer blev tre andre
henrettet den 2. december.
En af dem var Otto Christiansen, der i mange
år havde været medlem af FDF i Randers.
Den måde, de unge mænd mødte døden på,
aftvang respekt. Den tyske feltpræst, der talte
med dem inden henrettelsen, udtalte, at med
sådanne unge mænd ville Danmark altid have
en fremtid. Deres holdning var også med til at
ændre manges syn på modstandsbevægelsen.
Det var ikke let at vide, hvor mange oplysnin
ger Gestapo sad inde med. Foren sikkerheds
skyld fik alle, der havde haft forbindelse med
aktionen i Langå, herunder også Alfred,
ordre til at flygte til Sverige. Da ingen af dem,
der traf denne afgørelse, vidste, hvem jeg var,
slap jeg for at drage i landflygtighed i denne
omgang. Hvis tyskerne havde fundet frem til,
at der også havde været en deltager, der hed
Erik Ravn, kunne de ikke have nogen fornø
jelse af denne viden.
Nu manglede der imidlertid folk til at tage sig
af nedkastningerne. Muligvis ved Chr. Ulriks
mellemkomst satte nogle af de lokale mod
standsfolk, der var blevet her i landet, sig i
forbindelse med os. Det blev aftalt, at vi skulle
overtage nedkastningerne.
Hidtil havde vores gruppe ikke haft faste
rammer. Jeg var overbevist om, at de drenge,
der plejede at komme sammen i min lejlighed,
allesammen ville være ivrige efter at komme i
gang med opgaven. Problemet var at be
grænse tilgangen. Jo flere, der var med, jo
farligere var det.
Carl og jeg mente, det var klogt at begynde
småt. Det blev derfor Knud, Ivan, Peter og
Erik, der kom til at danne kærnen i gruppen.
Vi kunne vente vores første nedkastning ved
næste fuldmåne, hvis det samtidig var klart
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Knud
Ingemann
Christensen
Nu: Stamhus
Født 7. april 1925. Dengang, Vester Altanvej 24.

vejr. Aldrig har vi været så spændt på vejrfor
holdene, som da tiden nærmede sig.
En speciel vending ved afslutningen af BBC’s
nyhedsudsendelse ville markere, at vi kunne
vente nedkastningen samme nat mellem kl.22
og kl.2.
Lørdag den 11. december sad jeg og lyttede
spændt, da kodemeddelelsen kom. Peter og
Erik havde stået ude på trappeopgangen
under slutningen af udsendelsen, der gik klart
igennem trods de tyske støjsendere. De ville
ikke ringe på af frygt for, atjeg skulle gå glip af
speakerens afsluttende bemærkninger. »Vi
hørte det!« var det eneste, de sansede at sige,
da jeg lukkede dem ind.
Lidt efter dukkede Carl op og noget senere
Knud og Ivan. Carl havde aftale med vores
kontaktmand om, at fire andre ville komme
og være behjælpelige under vores første ned-

Ivan
Jensen
Født 25. maj 1925.
Dengang, Vinkelvej 2.

Født 19. april 1925. Dengang, Lervangen 7.

kastning. De ville også medbringe de fire
stavlygter. Vi skulle fremtidig klare opgaven
alene, ligesom vi skulle finde nye, egnede
pladser, da det var for risikabelt at anvende
samme plads for ofte.
Jeg uddelte små flasker med salmiakspiritus.
Hvis det værste skulle ske, og vi blev overra
sket af tyskerne, der for det meste havde
hunde med, ville nogle dråber salmiakspiritus
i vores fodspor hindre hundene i at snuse sig
frem til os. Med vores kendskab til alle smut
veje ville vi have en lille chance for at slippe
bort.
Et par timer senere stod vi i skovkanten ved
nedkastningspladsen i nærheden af Fussingø.
Fuldmånen lyste klart. Det var frostvejr, så
containerne ville ikke efterlade spor på den
oppløjede mark. Vi stod og småfrøs, men med
alle sanser vågne. Det var en mærkelig opløf-

Erik
Pedersen

Født 2. juni 1924.
Dengang, Rypevej 7.

tende fornemmelse at stå der og vide, at en
maskine var på vej fra den frie verden til en lille
flok mennesker midt i et besat land. Klokken
var 20 minutter i 12, da vj i den stille nat hørte
luftalarmen inde fra Randers.Tyskerne skulle
bare vide, hvilken tjeneste de gjorde os. Om
ca. 10 minutter ville vi kunne vente maskinen.
Vi gjorde klar til modtagelsen.
Vi hørte først maskinen, nogle få sekunder før
den strøg ind over pladsen. Den kom lige over
trætoppene og synede enormt stor. Den fulgte
skovkanten. Nogle af skærmene ville måske
være havnet i træerne, hvis de var blevet kastet
under den første indflyvning. Vi så den dreje
bort.
Næste gang kom den lige over positionslyse
ne. Containerne blev kastet. Skærmene nå
ede lige at folde sig ud i lav højde overjorden.
Samtidig med at de nåede ned, var maskinen
ude af syne.
Containerne var landet nøjagtigt som bereg
net, så der var heldigvis ikke langt til det
forberedte skjulested. Men de var så tunge, at
vi måtte hjælpes ad allesammen for at bære
hver enkelt af dem. Så skønt vi arbejdede som
bæster, tog det alligevel det meste af en halv
time, inden vi enkeltvis kunne forlade plad
sen.
Efter nedkastningen ved Fussingø kom Hans
og Egon med i gruppen. De var med i den flok,
der plejede at samles hos mig. Senere kom
Knuds far, Ingemann, til som den tredje voks
ne og hen på foråret endnu en af drengene,
Orla, som var et år yngre end de andre. Endnu
i begyndelsen af 1944 var der kun ned
kastning, når det var fuldmåne og klart vejr.
Der var derfor ikke store chancer for at mod
tage noget i vinter- og forårsmånederne, hvor
vejret ikke altid var det bedste.
Vi var altid på jagt efter velegnede pladser.
Det var en stor hjælp for os, at vi havde et godt
kendskab til omegnen gennem vores virk
somhed i FDF.
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Der stilledes mange krav til en nedkastnings
plads. Signallygterne måtte ikke kunne ses af
uvedkommende. Stedet skulle helst ligge højt
og være let at finde fra luften, hvor landemær
ker som veje, søer, skove og fjorde skulle lette
orienteringen under indflyvningen. Der skul
le desuden være mulighed for at skjule contai
nerne på stedet, hvis de ikke kunne fjernes
straks ved nedkastningen. Det kunne de nor
malt ikke, da der altid var tyske patruljer på
vejene om natten, når der havde været
overflyvninger.
Vi havde længe haft kig på området i nærhe
den af Værum en halv snes kilometer syd-syd
vest for Randers. Carl tog derud en dag, da
han havde fri. Han stillede cyklen i en skov og
begyndte at gå rundt på en græsmark i nærhe
den. Her løb han på den landmand, der ejede
jorden. Han spurgte Carl, hvad han lavede
der. Jo, han var da kunstmaler og var ude for
at søge efter motiver til et maleri. Indende var
færdige med at snakke med hinanden, havde
Carl måttet love, at han en dag ville komme
ud og male et billede af landmandens gård.
Jeg er bange for, at han stadig skylder ham at
indfri dette løfte.
Det vigtigste var imidlertid, at Carl fandt en
god plads. Den fik - som naturligt var - navnet
Carl. Efterhånden som nedkastningerne tog
til i omfang, var det nødvendigt at give plad
serne navne.
Alle, der har oplevet besættelsestidens sidste
år, vil kunne huske de mystiske særmeldinger
med hilsener til Sørine, Peter, Karen osv. Selv
om en del af navnene blot var et led i nervekri
gen mod tyskerne, kunne der ind imellem
komme navnet på en nedkastningsplads,
hvor man samme nat kunne vente en maski
ne.
Når et velegnet sted var fundet, skulle det først
godkendes af Royal Air Force. Markeringen
af pladsens beliggenhed var let nok. Man
benyttede det almindelige kort i bogform,
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som de fleste bilister kender. I kode telegraferedes en melding, hvoraf det fremgik,
hvilken side i bogen det drejede sig om, og
hvor pladsen lå.
Dropping Headquarters fik herefter sagen til
overvejelse. Sagde R AF ja, var sagen i orden,
og bekræftelsen telegraferedes tilbage. »Carl«
blev godkendt, og vi lyttede spændt til særmel
dingerne, da det igen var ved at blive fuldmå
ne. Vi var nu henne på foråret. Nætterne var
lysere og risikoen for opdagelse større. Det
havde et par dage været skyfrit, næsten forårs
agtigt vejr, så det kom ikke som nogen overra
skelse for os, at »Carl« var med i særmeldin
gen en aften.
Vi samledes i skoven, der afgrænsede pladsen
mod nordvest. Hans og Egon var med for
første gang, men vi andre var ikke mindre
spændte, da vi ikke tidligere havde været alene
om en nedkastning. Carl havde vagt og kunne
ikke være med.
Af en eller anden grund gik vi ud fra, at alt ville
gå godt. Selv om vi ikke glemte alvoren bag
det, vi foretog os, så mindede situationen til en
vis grad om de natorienteringsløb, som vi ofte
havde deltaget i, og som også havde trænet os i
at færdes lydløst i terrænet. Vi følte os på
hjemmebane.
Pladsen var betydeligt mere åben end den ved
Fussingø. Det betød, at vi ville kunne se
maskinen - og den os - nogen tid før indflyv
ningen. For at vi ikke skulle forveksle den
med en tilfældig tysk maskine, var det aftalt,
at den skulle blinke et morsesignal, inden vi
tændte lygterne. Vi skulle besvare det ved at
blinke et d (-..).
Vi hørte ikke, at der blev blæst luftalarm i
Randers, da maskinen nærmede sig. Men vi
hørte den og så den blinke det aftalte signal. Vi
besvarede det og tændte straks lygterne.
Maskinen fløj denne gang noget højere, men
virkede alligevel enorm. Skærmene dalede i
det stille vejr ned, nøjagtigt hvor de skulle.

Carl Pedersen, som lagde navn til nedkastningspladsen
i Værum.
Billedet er taget efter, at han blev interneret i
Frøslevlejren.

Den var kommet fra sydvest og havde været
synlig mod månelyset. Nu svingede den øst
over for at styre fri af Randers og opslugtes af
mørket, mens vi fik travlt med at få skærme og
containere - i den nævnte rækkefølge - af
vejen.
Vi skulle være mere end heldige, hvis ikke en
af de mange tyske observationsposter havde
set nedkastningen. På den anden side havde vi
ingen mulighed for at transportere contai
nerne bort, så vi måtte tage chancen for, at de
ikke blev fundet i det tætte grankrat, der var
udset til skjulested.
Vi skiltes og begav os ad forskellige veje til

Randers. Jeg havde forinden samlet pistoler
og stavlygter. Da jeg var kommet forbi
Værum, skjulte jeg dem i nogle sammenrul
lede snehegn, der lå ved vejen. Det var for
risikabelt at have dem på mig, hvis jeg skulle
blive standset undervejs.
Nedkastningen havde fundet sted lørdag den
8. april. Søndag formiddag travede nogle
stykker af os til Værum. Carl havde sin kone,
Gertrud, med. Det virkede altid mindre mis
tænkeligt, når der var piger med. Formålet
med turen var at hente de ting, der var skjult i
sneskærmene.
I den følgende uge cyklede Carl og jeg til
Værum. Vi ville finde ud af, om der var nogen,
der havde bemærket nedkastningen, og om
der havde været tyskere i området.
Det rigtige sted at samle oplysninger var hos
bageren. Man kunne være sikker på at få alle
nyheder uden at behøve at spørge ham ud. Vi
slog os ned på bænken i bagerforretningen og
spiste noget af det brød, vi havde købt, mens
bageren snakkede løs.
»Jo, kan I så tænke jer - for nogle dage siden,
ja, det var sent på aftenen, var jeg ude i et skur
for at lede efter noget. Jeg havde min lomme
lygte med. Og lige som jeg står der, så kommer
der flyvende en kæmpestor maskine. Det må
have været en englænder, og han blinkede lige
ned til mig. Naturligvis blinkede jeg igen».
Vi var lykkelige over, at vi havde blinket først,
så bageren ikke ved en fejltagelse havde mod
taget hele sendingen.
Da vi kunne forstå på bageren, at der ikke
havde været tyskere i Værum, begav vi os til
det sted, hvor containere og skærme var ble
vet efterladt. Vi gik i gang med at skille de 6
containere ad. Vi fjernede de anordninger,
der holdt de enkelte dele sammen, så de ville
være lettere at håndtere, når de skulle tran
sporteres bort.
Den følgende mandag, altså godt og vel en
uge efter nedkastningen, skulle der komme
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nogle mennesker på besøg hos mig. Det kom
derfor noget på tværs, da jeg klokken fem om
eftermiddagen fik besøg af Svend Aage
Frederiksen, der var en af vores forbindelser
til hovedkvarteret. Han meddelte, at hele sen
dingen samme dags aften skulle ekspederes
videre til Århus.(2)
Carl havde vagt, og jeg kunne ikke uden at
vække mistanke aflyse aftenens besøg. Kun
ne drengene ordne det alene?
Jeg fik fat på dem. De var ikke i tvivl om, at de
kunne klare opgaven. Den ville ikke blive
særlig behagelig. Det skiftevis regnede og
sneede, og der var kraftig modvind derud.
Ved 19.30 tiden tog de af sted. Kl. 21 skulle de
ved en bivej i nærheden møde en mand med en
lastbil. Han skulle bede dem om ild til en
cigaret, og de skulle spørge, om han kunne
bruge en æske Tordenskjold tændstikker. Jeg
tror, jeg må have virket lidt fraværende den
aften. Mine gæster gik ved 23 tiden, ogen halv
time senere vendte de første af drengene hjem.
Selvom de var snavsede ogforkomne, vardei
strålende humør.
De havde truffet manden med lastbilen. Men
skovvejen, der førte op til skjulestedet var
bundløs efter regnen, så de havde været nødt
til at slæbe det hele et par hundrede meter.
Heldigvis var containerne som nævnt deltop i
sektioner. Disse var forsynet med remme, så
man kunne have dem på ryggen. Men vægten
svarede til, hvad en voksen mand kunne bære
på en jævn vej.

væsentlige var et ønske om ro, mens et net af
militærgrupper, fordelt regionsvis, blev op
bygget. Der var meget divergerende meninger
med hensyn til, hvad disse grupper skulle
bruges til.(3).
Desuden var de allierede i gang med forbere
delser til invasionen. Når de gik i land på
Europas fastland, ville der være brug for en
slagkraftig modstandsbevægelse, der kunne
forsinke tyske troppebevægelser. Man ønske
de derfor ikke at give Gestapo anledning til at
rive modstandsbevægelsen op, inden der for
alvor blev brug for den.
Vi kunne nu ikke holde os helt i ro, mens vi
ventede. Det var en torn i øjet på os, at mange
vognmænd i Randers tjente sig rige ved at
køre for tyskerne, der var ved at anlægge den
store flyveplads ved Tirstrup. Dag efter dag
kørte de arbejdere dertil og deltog i kørsel
med jord på pladsen.
Vi besluttede at give dem en forskrækkelse. Vi
var klar over, hvor lastbilerne stod parkeret
om natten. Vi havde gennem nogle dage fulgt
dem på cykel, når de vendte hjem fra Tirstrup.
En del af dem stod på Markedspladsen. Det
var let at komme til dem, da de stod ube
vogtet.
Andre stod i et garagekompleks i nærheden af
Sønderbro ca. 50 m. fra et Morris depot, som
tyskerne havde beslaglagt. I depotets gård
holdt tyske biler, og der gik vagt udenfor.
Garagerne var aflåst, så det var vanskeligt at
komme til vognene der. Endelig stod der
nogle biler i private garager. De skulle heller
ikke undgå deres skæbne.

SABOTAGE
I begyndelsen af 1944, netop da forsyningerne
af sprængstof begyndte at vokse i omfang,
kom der en anmodning fra London, som
kunne synes mærkelig. Man bad os holde igen
med sabotagen.
Der kunne være flere grunde til det. Den
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Vi fordelte opgaverne mellem os for at sikre,
at ødelæggelserne fandt sted på samme tid. I
garagerne ved Morris depotet ville vi benytte
plastisk sprængstof (PE2). Det var betydeligt
mere velegnet end det sprængstof, der var
brugt i Langå, og havde den fordel, at det var
blødt og kunne formes, så det lagde sig tæt ind

til det, der skulle sprænges. 100 g. var nok til,
at en motor blev effektivt ødelagt.
De andre steder ville vi benytte brandbomber,
der også anrettede stor skade, når de ellers
virkede.
Tidspunktet blev bestemt, og vi gik hver til sit.
Ingemann og Erik tog sig af den mest risikable
opgave. De var nødt til at bryde porten til
garagekomplekset op med et brækjern. Det
skete ikke lydløst. Men den tyske vagt mar
cherede uforstyrret frem og tilbage.
Carl og jeg stod og baksede med en garage
port ved et hus på den sydlige side af åen. Da vi
i nogen tid havde prøvet at brække den op,
opdagede vi, at vi kunne komme om til bagsi
den af garagen ved at klatre over et hegn. Der
var et vindue på den side af garagen. Det var
for lille til, at vi kunne komme igennem det,
men stort nok til, at vi kunne kaste en brand
bombe gennem det og ind bag i lastbilen.
Desværre røg den ene af Carls handsker med.
Han var noget betænkelig ved det, da den var
en del af den beklædning, han havde fået
udleveret som politibetjent. Men vi blev enige
om, at der nok ikke blev meget af den tilbage,
hvis bomben virkede.
Ved 23 tiden lød der et brag, der kunne høres
over hele Randers. Det var bilerne i garage
komplekset, der røg.
Vi andre syntes jo, at det ville have været
naturligt, at den vagt, der gik 50 m. derfra,
havde ringet til det tyske hovedkvarter og
fortalt, hvad der var sket. Det gjorde han ikke,
og tyske patruljer brugte en masse benzin og
tid på at finde ud af, hvor sprængningen
havde fundet sted.
Det var ikke alle brandbomberne, der havde
virket. Kun nogle få af bilerne på Markeds
pladsen havde lidt overlast. Da arbejderne
næste morgen skulle af sted i de vogne, der
ikke fejlede noget, opdagede en af dem plud
selig en bombe, der lå i vognen bag førerhuset.

De fik så travlt med at komme ud, at en af dem
i skyndingen brækkede et ben. Så nogen virk
ning fik forsagerne da foruden den psykologi
ske.
I den følgende tid lod vi ikke bilerne i fred. Det
blev ikke rigtigt populært at tage til Tirstrup,
og tyskerne nåede aldrig at gøre flyvepladsen
færdig.
Det skyldtes også, at man andresteder, f.eks. i
Grenå, havde fået samme gode ide.

GESTAPO SLÅR TIL

I april og maj 1944 slog Gestapo igen til i
Randers. Det var sket flere gange i løbet af
vinteren og foråret. Ofte havde man været
nødt til at udskifte ledelsen, efter at en bølge af
arrestationer var gået hen over byen.(4) Den
ne gang var det bl.a. distriktsledelsen, det gik
ud over. Der blev arrangeret et møde mellem
Toldstrup, Carl og mig i læge Mogens Lang
balles lejlighed i Drosselhaven. Der var kun
os til stede. Toldstrup bad os om i fællesskab
at overtage ledelsen af distriktet, der omfatte
de grupper mellem Hobro og Århus. Det var
grupper, der tog sig af nedkastninger, sabo
tage og videresendelse til Sverige af allierede
piloter og eftersøgte modstandsfolk. Det var
de såkaldte S-grupper (S for sabotage). Mgrupperne, der stod under kommando af offi
cerer, havde vi ikke noget kendskab til. Denne
opdeling af den illegale virksomhed gav des
værre anledning til stor uenighed, bl.a. med
hensyn til fordelingen af våben og spræng
stoffer.
Toldstrup havde været Flemming Junckers
nærmeste medarbejder, efter at Chr. Ulrik
Hansen den 27. februar var blevet arresteret.
Under forhørene blev Chr. Ulrik klar over, at
Gestapo var helt på det rene med, at Juncker
var den centrale skikkelse i modstandsbevæ
gelsen i Jylland. Det lykkedes ham at få smug
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let en meddelelse ud af fængslet, hvori Jun
cker blev advaret.
Da Juncker nu ydermere kunne konstatere,
at han var stærkt eftersøgt af Gestapo, måtte
han via Sverige flygte til London. Her blev
hans betydning for modstandsbevægelsen
ikke mindre, end da han selv arbejdede »i
marken«.
Han havde bedt Toldstrup videreføre arbej
det. Hans lederevner, mod og beslutsomhed
bevirkede, at nedkastnings- og sabotagegrup
perne havde ubetinget tillid til ham og var
solidariske med ham, da der opstod divergen
ser mellem ham og den militære ledelse, bl.a.
fordi Toldstrup ikke ville acceptere, at en
betragtelig del af de våben, der med megen
risiko var nedkastet og modtaget, blot skulle
skjules i et depot til senere brug, når de grup
per, der var i aktion, manglede både det ene og
det andet.(5)
Vores første opgave som ledere af distriktet
var at genskabe forbindelsen til grupperne.
Det lykkedes i løbet af et par dage. For at
komme rundt til dem måtte vi hyre en gengasdrevet bil.
Af sikkerhedsmæssige grunde og for at spare
tid havde vi tilrettelagt ruten således, at grup
perne ikke fik besøg af os begge. Det betød
ganske vist mere kørsel, idet bilen hele tiden
måtte vende tilbage for at hente en af os. Vi
valgte neutrale steder, hvor vi blev sat af, så
vognmanden ikke kunne vide, hvem vi besøg
te.
Selvfølgelig opstod der problemer undervejs.
Vi havde ingen optegnelser til at støtte hu
kommelsen. Det var apotekeren et sted og
præsten et andet og ikke omvendt. Et sted
opsøgte jeg den forkerte præst.
Det gav anledning til en meget besynderlig
samtale. Den gode præst, som jeg havde bedt
om at komme til at tale med i enrum, fattede
absolut ikke nogen af de hilsener og mystiske
hentydninger, der over for den rigtige præste-
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forbindelse skulle bevise, at jeg kom fra ho
vedkvarteret. Efter som »samtalen« skred
frem, kunne jeg se på ham, at han tydeligvis
betragtede mig som utilregnelig.
Da jeg omsider nåede frem til den præst, jeg
skulle have talt med, pastor Jul-Rasmussen i
Galten ved Hadsten, var mine vanskeligheder
ikke slut. Han havde regnet med, at jeg som
legitimation ville benytte den såkaldte dato
kode, og de hilsener jeg havde med fra formo
dede fælles bekendte, hjalp ikke på forståel
sen. Han betragtede mig med synlig mistillid
og kaldte på sin voksne søn, der kom ind med
højre hånd i bukselommen, hvor man tydeligt
kunne se omridset af en pistol.
Jeg kom nu i forhør og ville naturligvis ikke
afsløre navne og begivenheder, der ville vise,
at jeg ikke var en stikker, men samtidig være et
brud på kravet om sikkerhed.
På et tidspunkt ville de se mit legitimations
kort. Jeg forsikrede dem om, at det, jeg havde,
var falsk, og at de ikke fik mit rigtige navn at
vide. Hvis jeg virkelig var stikker, havde de for
længst sagt tilstrækkeligt. Det var muligvis
det, der gjorde udslaget, så vi skiltes i bedste
forståelse.
I Klejtrup skulle vi besøge Walther Lonsdale.
Han var ikke hjemme. Vi fik senere at vide, at
han havde været på vej med en nedstyrtet
engelsk pilot, så han havde været lovligt und
skyldt/6)
Da vi efter vores rundturs sidste dag vendte
hjem til Randers sent om aftenen, havde vi et
godt billede af situationen i distriktet. Hvor
når tror I, det får ende? var det spørgsmål, vi
gang på gang blev stillet overfor. Vi forstod
længslen efter fred. Mange af dem, vi besøgte,
havde mistet venner eller familiemedlemmer
eller havde dem siddende i tyske koncentrati
onslejre, hvorfra det var uvist, om de ville
vende tilbage.
For os at se var det værste igen. Et var imidler
tid sikkert. Den længe ventede invasion måtte

snart komme. Djursland nævntes som en
mulig invasionsskueplads. I så fald ville ho
vedkvarteret vide besked nogle timer før og
foretage alarmeringen af distriktet over min
telefon, Randers 3206.
Som alle ved, kom det ikke til at gå således.
Men resultatet af invasionsforberedelserne i
Danmark var, at tyskerne, når de havde pres
set oplysninger ud af arresterede modstands
folk, traf forkerte afgørelser, der bandt både
mandskab og materiel langt fra det sted, hvor
invasionen var planlagt.
I forbindelse med disse forberedelser lykke
des det os at låne en benzindrevet bil, og vi fik
også »organiseret« en stor dunk benzin, der
foreløbig blev anbragt under vasken i mit
køkken.

Invasionen kom den 6. juni. Vi fulgte spændt
begivenhederne gennem nyhedsudsendelser
ne fra BBC og Sverige. Vi havde ikke modta
get særlige ordrer, men regnede med, at der
snart måtte ske afgørende ting, også hos os. Vi
havde heldigvis ikke kendskab til, hvad de
allernærmeste dage ville bringe.

FLUGTEN
Det var Carls fødselsdag den 8. juni. Han
fyldte 25 år, og de fleste af os var i aftenens løb
ude at ønske ham til lykke i lejligheden på
Mariagervej, hvor Gertrud og han boede. Vi
havde som sædvanlig nok at tale om, men det
var ligesom snakken var blevet lidt alvorligere

Her ses en af de store faldskærme på jorden - Randersgruppen modtog flere våbensendinger tilrettelagt af Commander
Hollingworth og nedkastningschefen Group-Captain Wood. R. A.F.
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efter det, der var sket i de sidste dage. Vi
undrede os over, at vi ikke havde fået med
delelse om, hvad vi skulle foretage os. Der
måtte være et eller andet, vi kunne gøre for at
forhindre, at tyskerne førte forstærkninger
fra Danmark og Norge til fronten. Men det
stod os også klart, at det var mere vigtigt end
nogen sinde, at der var en central styring af
begivenhederne. Foreløbig måtte vi derfor
stille os afventende.
Drengene vidste, at Carl og jeg havde været
rundt i distriktet for at besøge grupperne.
Mere vidste de naturligvis ikke. Men det var
klart, at gruppen ville få særlige opgaver, nu
da vi var blevet ledere af distriktet.
Ville vi blive ved med at have heldet med os?
De, der havde været byledere eller distriktsle
dere før os, havde ikke haft nogen langfunkti
onstid. På den anden side kunne vi ikke se,
hvordan Gestapo skulle finde frem til os. De
få modstandsfolk, der var vores forbindelse til
hovedkvarteret, var gået underjorden. Hvis
en af dem blev arresteret, ville vi vide det med
det samme. Politiet vidste næsten altid besked
med, hvad Gestapo foretog sig, så Carl ville
kunne advare os.
I hovedkvarteret vidste man, at de fleste i
gruppen var meget unge, men ingen havde
nogen anelse om, hvem der var med. Carl og
mig kendte man kun under dæknavnene
Christiansen og Ravn. Mit telefonnummer
kendte man, men da det var så nyt, at det ikke
var optaget i telefonbogen, ledte det ikke
umiddelbart til afsløring af, hvem jeg var. Og
der var ingen grund til at antage, at det skulle
blive opgivet, hvis den, der kendte det, kom i
kløerne på Gestapo.
Alligevel havde vi en fornemmelse af, at der
før eller senere måtte være noget, der gik galt.
Det var værst at tænke på, hvis der skulle ske
drengene noget. De var så unge. På den anden
side kendte vi dem godt nok til at vide, at de i
alle tilfælde ville være havnet i illegalt arbejde.
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Det blev sent, inden jeg tog hjem til min
lejlighed i Drosselhaven. Det var en 2 værel
ser. Den lå på 2. sal i hovedfløjen. Vinkelret på
denne var der to sidefløje. Mellem bygninger
ne var der anlagt en park. For enden af den var
der en mur mellem sidefløjene, så parken var
helt lukket.
Jeg boede i dagligstuen og havde lejet sovevæ
relset ud til en ung mand, Thorup Lading.
Han var også fører i FDF. Han kunne ikke
undgå at vide, at der sketeet eller andet illegalt
i lejligheden. Men han var absolut pålidelig.
Vi havde den aftale, at hvis der nogensinde
kom besøg af Gestapo, så skulle han lukke op.
De kom gerne kl. 6 om morgenen, når de var
ude for at arrestere folk. Derfor satte jeg altid
mit vækkeur til at ringe klokken kvart i seks.
Med lidt held skulle jeg have en chance for at
slippe fra dem. Der var ingen bagtrappe, og
det havde nok heller ikke hjulpet, om der
havde været en. Men på min altan, der vendte
ud til parken, havde jeggjort et reb fast til en af
jernstiverne i den vandrette stang, der afslut
tede den lukkede altan. Nu var det ikke til at
skaffe rigtigt reb under krigen. Derfor havde
jeg købt to tøjsnore. De var af papir. Jeg
havde lagt dem dobbelt og havde med
mellemrum bundet dem sammen, så de virke
de som ét reb, der var stærkt nok til at holde
min vægt.
I en blikdåse på altanen lå en håndgranat.
Hvis tyskerne havde sat vagt ved den side af
bygningen, skulle den bane vej for mig. Ende
lig havde jeg min Colt revolver. Den lå altid på
en stol inden for rækkevidde, når jeg sov på
min divan i stuen. Ved siden af den lå der et
ekstra magasin. Alt i alt et ganske karak
teristisk billede af illegalt dagligliv under
besættelsen.

Tyskerne er, som Steinbeck udtrykker det,
»a time minded people«. Man kan næsten
stille sit ur efter dem. Men den 9. juni 1944

var de det desværre ikke. Klokken var kun
tyve minutter i seks, da Gestapo ringede på
entredøren. Ringede, som kun Gestapo ville
finde på at ringe.
Jeg sprang op og fik et par bukser på. Jeg
hørte Thorup Lading lukke dem ind i entré
en. Han kunne nok se lidt forvirret ud, når
han ikke havde briller på, så det tog lidt tid,
inden det gik op for tyskerne, at det ikke var
ham de skulle have fat på.
Så blev der dundret på min dør, der var låst.
»Hvem er det?« spurgte jeg forundret. »Det
er det tyske sikkerhedspoliti. Luk op!« svare
de en stemme på dansk. Nå, ja, selvfølgelig
havde de en stikker med. Jeg havde i mellem
tiden fået min skjorte på. »Jeg skal lige have
et par bukser på«, svarede jeg, idet jeg greb
Colt’en. »Det skal være med det samme!«
lød den bydende stemme. »Ja, jeg skal nok
tage dem på med det samme«, svarede jeg.
Netop da begyndte vækkeuret at kime. Sjæl
dent har et vækkeur været så velkommen.
Jeg løb i mine morgensko hen til altandøren.
Der var mørklægningsgardin både for den
og for vinduet. Det gik helt ned til gulvet ved
døren, men jeg fik det løftet op, åbnede
døren og lukkede den igen efter mig.
Jeg kastede et blik ned i anlægget. Det var
mennesketomt. Jeg stoppede håndgranaten
i den ene lomme, Colt’en i den anden. Der
var ingen tid at spilde. Jeg skrævede over
altanens jernrækværk og gled ned ad rebet.
Jeg ventede hvert øjeblik at høre døren til
min stue blive sprængt.
Et papirreb med knuder er ikke det mest
velegnede, når man skal skynde sig. Det gik
godt nok til 1. sals højde, men så var rebet
filtret sammen og nåede ikke længere. Jeg
var klar over, at det var nu eller aldrig, så jeg
lod mig falde resten af vejen.
Resultatet var, at jeg havnede temmelig vold
somt på en terrasse med fliser. Hvis jeg

havde haft almindelige sko på, var der
næppe sket noget ved det. I løstsiddende
morgensko er det noget andet.
Jeg mærkede et jag af smerte i højre fod, da
jeg landede forkert. Først flere måneder efter
fandt man på »Vanföreanstalten« i Stock
holm ud af, at den var brækket.
Jeg humpede ned ad grusgangen de ca. 5o m
til muren, der var høj og ikke beregnet til at
klatre over. Hvordan jeg kom over, ved jeg
ikke. Måske hjalp det, at jeg hørte Gestapo
sprænge døren.
Jeg befandt mig nu på vejen. På den anden
side af den lå der nogle villaer. Til venstre for
mig forbi et vejkryds var man ved at opføre
nogle boliger til pensionister. Hvor jeg nu
befandt mig, kunne jeg ikke ses fra det sted,
hvor jeg regnede med, at tyskernes bil holdt.
Men hvis de havde en vagt ved bilen, ville
han måske opdage mig, når jeg smuttede
over krydset.
Det gik tilsyneladende godt. Nu var det om
at komme af vejen i en fart. Så snart tyskerne
fandt ud af, at jeg var flygtet, ville de sikkert
køre rundt i de nærmeste gader, og så ville
det være let for dem at finde mig, hvis jeg
ikke forinden var nået over på Skovbakken,
en park, der lå i nærheden. Som min fod
havde det, syntes jeg, at der var langt nok.
Jeg havde for længst planlagt min flugtrute,
men ikke forudset, at det skulle være på en
brækket fod.
På det sidste stykke vej inden parken lå der
nogle etageejendomme. Endnu havde jeg
ikke set noget til mine forfølgere. Jeg kunne
ikke vide, hvor tåbeligt de bar sig ad. Ud fra
et af husene kom en togbetjent. Han var
endnu ikke kommet op på cyklen, da jeg
forklarede ham, at Gestapo var efter mig, og
spurgte, om jeg kunne låne hans cykel. Sva
ret var nej. Han ville ikke rodes ind i noget,
og han skulle nå sit tog.
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Jeg nåede ind mellem parkens træer. Der var
jeg nu heller ikke i sikkerhed. Skydepavillonen, som jeg kunne se mellem træerne, var
taget af tyskerne. Her gik der vagt. Ganske
vist ville han ikke foretage sig andet end det,
han havde fået ordre til. Men hvis mine for
følgere spurgte ham ud, kunne det blive ube
hageligt nok, hvis han havde set mig. Jeg
havde efterhånden vanskeligt ved at bevæge
mig. Jeg drejede til venstre langs skovkanten
og hen langs nogle villahaver, der stødte op
til parken.
Min plan havde set meget fornuftig ud. Jeg
skulle ganske vist løbe en kilometers vej,
inden jeg nåede mit bestemmelsessted, Christiansborgvej 31, hvor Knud og Ingemann
boede. Men det var ad stille villaveje, hvor
Ejvind Jacobsens flugtrute gennem Randers nordøstby tuberkuloseafdeling.
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jeg havde gode muligheder for at skjule mig.
Som min fod havde det, begyndte jeg at
tvivle på, at det var en god ide at fortsætte.
Foran mig så jeg indgangen til en stor villa.
Jeg besluttede mig til at tage chancen for at
blive gemt der, til den værste fare var drevet
over, eller måske låne en cykel, så jeg kunne
komme videre.
Jeg kom med besvær op ad stentrappen til
hoveddøren og ringede på. Fruen lukkede
op. Hun var i morgenkåbe. Hun ville øjen
synlig ikke indlade sig på letsindigheder og
gik ind for at vække sin mand.
Han kom omsider ud. Jeg forklarede ham,
hvad der var sket, og bad ham hjælpe mig.
Mens jeg stod neden for trappen, og han stod
i døren, begyndte han at holde et længere
ovenfor Skovlyvej: - Amts - eller centralsygehusets

foredrag om, at jeg måtte forstå, at jeg
befandt mig i en farlig situation. Tyskerne
kunne jo komme, og så kunne der jo ske
både det ene og det andet.
Jeg gjorde ham opmærksom på, at det nær
mest var derfor, jeg havde bedt om hjælp.
Han rystede forstående, men opgivende på
hovedet og lukkede døren.
Næste gang, jeg stødte på hans navn, var lige
efter krigen. Der var byrådsvalg. Det viste
sig, at han var et fremtrædende medlem af et
politisk parti, der i hvert fald i ord gik ind for
Gud, Konge og fædreland.
Amtssygehuset, der blev opført de sidste år
under besættelsen, lå på min vej. En af afde
lingerne - jeg tror, det var tuberkuloseafde
lingen - var taget i brug, men ingen svarede
på min banken. Det havde ellers været en
god mulighed for at komme af vejen. Nu var
jeg nødt til at prøve at gennemføre min
oprindelige plan.
Jeg besluttede mig til at skyde genvej over en
mark, hvor nogle køer så søvnigt på mig, og
over noget jord, der tilhørte et gartneri. Jeg
kunne nu ikke længere støtte på foden. Jeg
kravlede på alle fire over en mark med jord
bærplanter og nåede omsider frem til en tjør
nehæk, der dannede den bageste afgræns
ning af de haver, der stødte op til Christiansborgvej. Nr. 31 lå på den modsatte side af
vejen. Jeg var omtrent ud for huset, men for
at komme derover måtte jeg først over hæk
ken, så gennem haven, og endelig måtte jeg
over vejen uden at blive set.
Hækken oversteg mine kræfter. Jeg lå lidt og
sundede mig. Hvad tænker man på i sådan
en situation? Ja, først og fremmest på den
forbandede tjørnehæk, der lige var klippet.
Jeg var kravlet hen over nogle af de grene,
der var klippet af, og det føltes ikke behage
ligt. Dernæst husker jeg tydeligt, at jeg, mens
jeg var på vej over marken, spekulerede på,
hvad en tilfældigt forbipasserende på vejen

ville tænke ved at se mig komme kravlende
over en mark og gennem et jordbærbed i
skjorte, bukser og morgensko.
Der var nogen, der puslede omkring i haven.
Det var en kolonihave med et hønsehus. En
mand var tidligt på færde. Han var vist ved
at fodre hønsene. Jeg havde intet valg. Han
måtte hjælpe mig over hækken.
Han var ejer af en slagterforretning. Jeg
kendte ham af udseende. Hurtigt satte jeg
ham ind i, hvad der var sket. Guderne må
vide, hvordan han fik mig over hækken, men
over kom jeg. Jeg blev anbragt i hønsehuset,
mens han gik over vejen til nr. 31. Jeg havde
givet ham meget nøje besked på, hvad han
skulle gøre. Han skulle ringe på, men kun tre
korte klemt. Hvis han ringede anderledes,
ville man måske tro, det var Gestapo, og han
kunne risikere at blive skudt gennem døren.
Han skulle bede Knud om at tage en stok
med.
Slagteren var helt all right. Han gjorde, som
det var sagt. Og hvad mere var, han holdt
mund med sin usædvanlige oplevelse.
Knud havde undret sig noget over, hvad jeg
skulle med en stok, men han forstod det, da
han så mig. Foden var svulmet stærkt op, og
jeg havde besvær med at komme over vejen
og op på 1. sal.
Fra nu af kunne jeg overlade min videre
skæbne til gruppen. Knud kom på cyklen og
alarmerede Carl og Gertrud. Hun fik fat på
kredslægen. Han parkerede sin bil på en vej i
nærheden og kom til fods til huset uden at
vække opsigt.
Nu var klokken efterhånden blevet mellem
syv og otte. Knud skulle den dag til studen
tereksamen i biologi. Han var heldigvis ikke
blandt de første, der skulle op, så han nåede
at give besked til de andre i gruppen. Men da
han omsider fik tid til at tænke på, at han
skulle til eksamen, havde det meste af holdet
været oppe.
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Han henvendte sig til rektor Prip og forkla
rede ham, hvad der var sket. Det blev ordnet
sådan, at han skulle holde sig skjult, til alle
de andre havde været oppe, hvorefter han
kunne komme til. På samme måde foregik
det med de andre fag, han manglede, idet
både han og Ingemann mente, det var bedst,
at de gjorde sig usynlige for en tid. Knuds
søster, Inger, skulle møde i skolen kl. 8. Hun
var lige rykket op i realklassen. For at ingen
skulle opdage noget, måtte hun af sted.
Kort efter kom Gertrud i en taxa. Vi havde
vores egen forbindelse hos Taxa, men det
havde været umuligt at få fat på ham. Hun
havde derfor bestilt en tilfældig vogn. Da vi
ikke kendte chaufføren, turde vi ikke fortæl
le ham, at det gjaldt om at undgå tyskerne.
Carl fremskaffede falsk legitimationskort til Ejvind
Jacobsen fra Randers Politistation -men ellers havde
modstandbevægelsen selv folk til dette specialarbejde

Kredslægen var der endnu, da Gertrud kom.
Han kunne se, at det var vigtigere at få mig af
vejen end at få foden under behandling,
hvad den ellers nok kunne trænge til. Han
gav mig noget, der kunne stille smerterne.
Jeg fik en hat og et par briller på og begav
mig ned ad trappen, idet jeg støttede mig til
stokken. Taxaen holdt ikke ved nr. 31, men
et par huse derfra. Ved Gertruds hjælp hum
pede jeg gennem nogle haver bag om de
nærmeste huse og kom ud til den ventende
vogn.
Chaufføren fik opgivet en adresse i Vogn
mandsstræde , en smal og stejl gade lige over
for sideindgangen til Søren Møllersgades
skole.
Der var vist ingen af os, der havde tænkt på,
at den korteste vej gik ad Hadsundvej, hvor
fra vi et kort øjeblik kunne se hen til Drossel
haven og konstatere, at det vrimlede med
tyskere. Der stod vagter med maskinpistoler
på gadehjørnerne og standsede al trafik til og
fra bygningerne.
Tyskerne mente vel, at jeg havde søgt tilflugt
hos en eller anden i Drosselhaven eller gemte
mig i et kælderrum eller på et loftværelse.
Det var ikke uforsigtighed fra min side, der
havde sat tyskerne på sporet. De havde den
foregående dag arresteret lederen af Spejder
nes og Væbnernes Hjælpekorps. Jeg havde
ikke sat arrestationen i forbindelse med, at
han var leder af korpset, men nu så det altså
ud til at de var gået videre og var kommet til
rumvagtsinspektørerne.(7)
Da tyskerne kom, var hoveddøren til gaden
låst. De havde vækket journalist Haurum,
der boede i stuen og havde soveværelse ud til
gaden. Med pistol i hånd havde de tvunget
ham til at låse op. Det må have været en
lettelse for ham, at det ikke var ham, Gesta
po søgte. Han var selv stærkt engageret i
illegal bladvirksomhed.
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Da de brød døren op ind til min dagligstue,
kunne de se, at fuglen var fløjet. Først rev de
mørklægningsgardinet ned fra vinduet. Da
der ikke stod noget vindue åbent, fik de
fjernet mørklægningen ved altandøren. De
blev hurtig klar over, at jeg måtte være klat
ret ned ad rebet.
Selv om de havde to biler tilrådighed, opgav
de at lede efter mig på de nærliggende veje.
Derimod ringede de efter forstærkning fra
kasernen.
Soldater omringede bygningerne og under
søgte alle lejlighederne, medens beboerne fik
travlt med at skjule illegale blade og andet,
som tyskerne ikke måtte se.
Imens var Gestapofolkene travlt optaget af at
måle, hvor langt rebet var, hvor langt der var
fra det sted, hvor jeg var sprunget ned og ud til
gaden, til hushjømerne og til muren.
Mens dette skete, kørte jeg forbi på vej til mit
foreløbige skjulested. Jeg kom forbi Hadsundvejens skole. Det var fristende at vinke til
et par kolleger, der var på vej ind, men jeg lod
være.
Vi nåede strædet, der gik langs Søren Møllers
gades skole. Gennem gitterporten, der førte
ind til skolegården, så jeg børnene på vej ind til
1. time.
Jeg humpede ved Gertruds hjælp over det
smalle fortov og kom ind i en port. Herfra
førte en trappe op til 1. sal og loftetagen over
den købmandsbutik, der lå på hjørnet af
Søren Møllersgade.
Jeg mente, jeg var kommet ind i porten, uden
at nogen havde set mig. At det ikke var
tilfældet, var jeg foreløbig lykkeligt uvidende
om.
Med stort besvær fik Gertrud hjulpet mig op
på et loftværelse. Her skulle jeg blive, indtil
Carl og Gertrud fandt ud af, hvad der videre
skulle ske med mig.
Både mit rigtige og mit falske legitimations
kort lå i lommen på min jakke, som hangi min

Tyske soldater forhører sig om en flygtet mod
standsmand

lejlighed. Det var nødvendigt, at jeg fik et nyt.
Det var ikke noget problem at få fat på et
legimationskort. Vi havde både kort, stem
pler og underskrifter. Men der var også brug
for et pasfoto.
Jeg havde fået lavet en mappe med »stam
bogsblade« for alle førere og drenge i min
væbnerdeling. Hos en fotograf havde vi fået
taget billeder af hver enkelt, og de var klæbet
ind sammen med oplysningerne. Da alle dren
gene fra gruppen var med i mappen, ville det
have været en katastrofe, hvis Gestapo havde
fået fat på den.
Jeg havde derfor bedt en af mine kolleger om
at opbevare den for mig, og det var jeg glad
for.
Carl måtte passe sit arbejde på politigården.
Alligevel fik han klaret legitimationskortet.
Men ikke nok med det. Han fik udstedt papi
rer, hvoraf det fremgik, at Gertrud og jeg lige
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var blevet gift. Ideen var, at vi skulle på
bryllupsrejse som ægteparret Nielsen.
Et par af Carl og Gertruds gode venner havde
lejet et sommerhus, lige da vi fik brug for det.
De gik uden tøven med til, at Gertrud og jeg
delte huset med dem. Det lå ved Begtrup Vig
på Djursland nogle få meter fra stranden.
Købmandsfruen kom på et kort besøg med
noget mad, men ellers var jeg overladt til mig
selv.
Klokken halv fire kom Gertrud, denne gang
sammen med vores normale taxaforbindelse.
Endnu en gang måtte jeg over fortovet, ind i
vognen og af sted.
Klokken fire kom Gestapo med stor udryk
ning. Huset blev gennemsøgt. Da tyskerne
ikke fandt mig der, fortsatte de eftersøgnin
gen på det nærliggende by sygehus. De var
nemlig blevet klar over, at der var noget i vejen
med min ene fod. De forlangte at se dagens
sygejournaler. Hvis jeg endelig havde været
der, så ville der i hvert fald ikke have stået
noget om mig der. Men den tanke er nok ikke
faldet dem ind.
Når det var lige ved at lykkes for Gestapo, var
det, fordi jeg var blevet set om morgenen, da
jeg ved Gertruds hjælp humpede over forto
vet.
Heldet syntes foreløbig at være med mig. Vi
kørte ud af Randers ad Grenåvej uden at vide,
hvor tæt Gestapo havde været i hælene på os.
Chaufføren boede i samme hus som Hans,
der gik i gymnasiet. Gestapo havde haft mis
tanke til Hans, inden han kom med i gruppen.
De mente, han havde haft med illegale blade
at gøre. Men de havde ikke kunnet bevise
noget og havde ikke arresteret ham.
Da Hans havde opgivet alt andet illegalt
arbejde, regnede vi med, at der ikke skulle
være nogen risiko for, at gruppen skulle blive
afsløret, fordi Gestapo kendte hans navn.
Chaufføren fortalte, at han havde rådet Hans
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til at gå underjorden, da tyskerne første gang
havde mistanke til ham.
Jeg bad ham sige til Hans, at det ville være
klogt, om han og hans bedste kammerat i
gruppen, Egon, gjorde sig usynlige for en tid.
Jeg kom nemlig i tanker om, at der i inderlom
men på min jakke, som tyskerne naturligvis
havde undersøgt, lå to brevkort. Det ene var
til Hans, det andet til Egon.
Der stod ikke noget mistænkeligt på kortene,
med mindre man kunne gætte sig til, at det
møde i »bibelkredsen«, som jeg indkaldte
dem til, ikke havde noget med bibelkreds at
gøre.
Men alene det, at det var til Hans, kunne være
skæbnesvangert. Kortene skulle have været i
postkassen aftenen før. Når det ikke var sket,
var det, fordi jeg tænkte, at de måske ville
dukke op til Carls fødselsdag. Da jeg sent om
aftenen gik hjem, havde jeg glemt alt om
kortene.
Ulykkeligvis blev Hans senere taget. Kortene
var en del af bevismaterialet. Han blev sendt
til Frøslevlejren og derfra til en tysk koncen
trationslejr. Han kom hjem efterkrigen, men
havde lidt meget under Gestapos forhør og
opholdet i fangelejren.
Vi gjorde et kort ophold i nærheden af Mørke
station, hvor Gertrud gik ind og købte to
billetter til Grenå. Hvis chaufføren skulle
blive udsat for et forhør, ville han kunne
hævde, at han havde sat os af ved stationen.
Stationsforstanderen ville måske kunne hu
ske, at han havde udstedt to billetter, selv om
han ikke havde set os tage med toget.
Der var en svag chance for, at Gestapo ville
tage forklaringen for gode varer og således
tabe sporet.
Jo længere vi kom bort fra Randers, jo mindre
var risikoen for, at vi skulle blive taget. Heldet
syntes stadig at være med os. Vi vidste lykke
ligvis ikke, at tyske vogne var på jagt efter mig
på alle veje, der førte fra Randers -byen med

de 13 landeveje. Tyskerne var blevet klar over,
at jeg vidste så meget om modstandsbevægel
sen i hele distriktet, at de ville være i stand til at
rette et meget alvorligt slag mod den, hvis de
kunne pågribe mig og få mig til at tale. De
midler, de havde til det, kunne give enhver
mareridt.
Vi nåede vejen, der førte ned til stranden.
Herfra kørte vi de sidste 500 m ad et par
hjulspor hen til sommerhuset. Det lå temme
lig frit i nærheden af en lille plantage med små
graner. Der ville ikke være nogen mulighed
for at slippe derfra, hvis Gestapo blev klar
over, at jeg var der.
Ved middagstid den næste dag var jeg alene
ved huset. Jeg sad omme i læsiden, hvor jeg
ikke kunne ses fra andre huse, og spekulerede
på, hvordan det var gået kammeraterne i
Randers.
Som jeg sad der, hørte jeg en bil komme
kørende i stor fart ad vejen hen mod huset.
Hvis det var Gestapo, var spillet ude.
Bilen standsede med et ryk. Det var Carl og en
mand, jeg ikke havde set før.
Ved et mærkeligt tilfælde var Toldstrup kom
met til Randers dagen efter min flugt. Carl
havde sat ham ind i situationen. Det så ud til,
at Gestapo ville forhøre samtlige taxachauf
fører i byen for at finde ud af, hvem der havde
kørt mig bort senere på dagen.
Toldstrup mente derfor, at mit skjulested ikke
var sikkert. Han havde sendt Carl af sted i
Hans Holtze
Født 13. janu
ar 1925, blev
taget af
Gestapo og
sendt til tysk
koncentrati
onslejr

»Rosalie«, en gengasdrevet bil, som Told
strup havde benyttet de sidste måneder. Tage,
der var hans chauffør, havde været med til lidt
af hvert og kendte alle smutveje. Han fortalte,
at tyskerne stadig kørte en masse benzin op i
håb om at få fat på mig. Han mente nu nok,
han kunne styre fri af dem.
Det var blevet bestemt, at Gertrud, Carl ogjeg
skulle med »Rosalie« til Langå. Derfra skulle
de tage toget til Randers. Toldstrup ville
møde os i nærheden af stationen.
Så begyndte en spændende tur. Vi undgik
hovedvejene og nåede i god behold til Langå,
hvor Toldstrup ventede. Han skulle have
været i Frederikshavn for at tale med lederne
der, men ændrede nu sin plan.
Toldstrup hørte til den type mennesker, der
aldrig var i tvivl om, hvad han ville, og som
man ikke sagde imod.
»Så kører vi«, var alt hvad han sagde. Og det
gjorde vi. Vi undgik hovedvejene, men om
kring Viborg og Skive måtte vi dog benytte
dem over lange strækninger.
Toldstrup var tilsyneladende fuldstændig upåvirket af situationen. Vi sang og fortalte
historier. Han færdedes altid ubevæbnet og
havde klaret sig ved en fantastisk evne til at
bluffe tyskerne. Det var også meget praktisk,
at han havde udpræget talent for at skælde ud
på tysk. Og det, hvad enten han optrådte som
telefonmontør, højtstående embedsmand i
civilforsvaret eller i andre stillinger, der lå
Egon Jesper
sen var det an
det gruppe
medlem til
hvem Jacob
sen skrev et
skæbnesvan
gert brevkort

langt fra hans oprindelige arbejde som tolder.
Den eneste mindelse om dette erhverv var
hans illegale navn. Hans borgerlige navn var
Jensen.
Fra Skive drejede vi nordpå og kørte op
gennem Salling. Sent på aftenen nåede vi
Seide, hvor »Kjeld«, læge Anton Rask, boe
de. Han var en af modstandsbevægelsens
»Grand old men«.
Jeg kom under kyndig behandling, mens hans
kone så undrende til. Efter hendes mening
lignede foden nærmest en sofapude. Det var
vigtigt, at Kjeld ikke kom under mistanke.
Ikke alle i Seide var til at stole på, så jeg måtte
køres videre samme nat. Det gik tilbage ad
vejen mod Skive. Nogle få kilometer fra Seide
blev jeg indkvarteret hos nogle venlige men
nesker, der stillede et værelse til rådighed for
mig.
Sådanne værtsfolk var der mange af. De hjalp
eftersøgte modstandsfolk og reddede derved
mange. De blev ikke udskreget som »helte«,
efter befrielsen. De havdejo »kun« haft nogen
boende. Men de løb samme risiko som dem,
der havde med sabotage og nedkastninger at
gøre. Uden deres hjælp havde modstandsbe
vægelsen været i en meget vanskelig situation.
De fortjener i høj grad at blive husket.
Toldstrup og Tage kørte videre. Der var
meget, de skulle nå, efter at de var blevet
forsinket en hel dag.
Næste dag blev jeg hentet af Kjeld. Han kørte
mig til sygehuset i Skive. Der blev min fod
røntgenfotograferet. Det skete mod kontant
betaling, og uden at der blev skrevet journal.
Oversygeplejersken på afdelingen var den
eneste, der var til stede, og hende kunne man
stole på.
Nu fulgte der 14 dage i Skive, hvor jeg boede
hos pastor Chr. Haahrogblevforkæletpåalle
måder. Han havde fået at vide, at jeg kom, og
havde fortalt sine to drenge, at en af hans
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studiekammerater »Georg«, ville komme på
besøg. Georg havde været på cykeltur i sin
sommerferie, men havde været så uheldig at
falde med cyklen og forstuve sin fod.
Hans kone, Inger, var naturligvis klar over
sagens rette sammenhæng. Nu måtte jeg så
vænne mig til, at jeg hed Georg.
Under mit ophold i præstegården fik jeg en
aften besøg af Carl og Knud. De havde en
hilsen med fra gruppen og et brev fra Inger.
Knud var blevet færdig med sin studenterek
samen. Han og Ingemann holdt sig stadig
skjult. Det ville sikkert være nødvendigt, at
både de og Ivan, muligvis også Orla, rejste til
Sverige.

Toldstrup så også indenfor en dag. Han var
betænkelig ved, at min fod ikke ville komme
sig. Det havde været hans mening, at jeg skulle
på »sommerlejr« på Venø. Der havde FDF i
Holstebro en lejr, som man havde lejet. Den
blev benyttet af eftersøgte modstandsfolk, der
her blev uddannet til at foretage sabotage.
Herfra planlagde de også angreb på vigtige
mål, f.eks. den tyske flyveplads i Aalborg.
Som jeg var gående, eller snarere humpende,
kunne det ikke nytte at sende mig ud på nye
opgaver foreløbig.
I præstegården ventede man besøg af noget
familie. Det blev derfor besluttet, at jeg skulle
skifte opholdssted.
Valget faldt på Krabbesholm højskole i
Skive. Den var til dels overtaget af tyskerne,
der var indkvarteret i den ene fløj af bygnin
gen. I den anden boede et hold »sommerpi
ger«, der var på kursus.
Jeg fik overladt en cykel. Fra præstegården
faldt vejen jævnt det meste af strækningen til
højskolens indkørsel. Jeg kunne således hol
de frihjul, og kun på det sidste stykke op ad
alleen til skolens hovedbygning var jeg nødt til
at træde pedalerne.

Historien om cykeluheldet blev nu taget i
brug igen. Jeg kunne færdes nogenlunde frit
mellem eleverne, efter at jeg havde konstate
ret, at jeg ikke kendte nogen af dem. Jeg
brugte dæknavnet Arne Nielsen, det navn,
der stod på mit legitimationskort.
Toldstrup bestemte sig til at sende mig til
Sverige. Jeg kunne jo alligevel ikke foretage
mig noget nyttigt.
Det skulle ikke være vanskeligt at få mig sendt
til Sverige fra Skive. En lille paketbåd,
»Mathilde«, der sejlede med gods mellem
Limfjordshavnene og København, var en for
holdsvis sikker forbindelse.
Mange engelske piloter, der var blevet skudt
ned over Danmark, modstandsfolk, ja, selv
tyske desertører, var i tidens løb blevet ekspe
deret til Sverige med »Mathilde«.
Båden ville anløbe Skive, et par dage efter at
beslutningen var taget. Den ville være på vej
vestpå, og det var meningen, at jeg skulle
sættes af på Fur, hvor jeg skulle blive, indtil
den på tilbagevejen anløb molerværket der.
Kaptajn Andersen var en ældre mand. Han
var tilsyneladende gode venner med tyskerne i
Limfjordshavnene og gjorde dem tit tjenester.
Ingen af dem havde mindste mistanketil ham.
Jeg var ikke den eneste passager om bord.
Carlsen, der havde været postbud i Århus,
skulle blive min lidelsesfælle i de næste mange
døgn.
»Mathilde« afgik planmæssigt. Den sejlede
gennem det smalle sund mellem Salling og
Fur og lagde til på Fursiden. Her blev vi sat af.
Vi skulle indtil videre bo hos en ingeniør på
molerværket på nordsiden af øen. Der var et
godt stykke vej, men igen var der sørget foren
cykel til mig.
Der var den store fordel ved Fur, at der ikke
var tyskere på øen. Hvis der kom nogen, blev
der straks ringet fra anløbsstedet til ingeni
øren, så han kunne træffe passende forholds
regler.

Tilværelsen i ingeniørens hjem var meget
behagelig. Vi gik af og til på jagt med ham og
ventede ellers utålmodigt på, at »Mathilde«
skulle anløbe den lange anløbsbro ved vær
ket.
Opholdet blev længere end beregnet. Det
skyldtes folkestrejken i København. Der var
ikke megen ide i at sejle med gods til hovedsta
den, når al virksomhed var lammet.
Omsider kom »Mathilde«. Turen gik først til
Løgstør. Inden vi nåede byen, blev vi gemt i
den dybe cylinderformede skakt på fordæk
ket, hvor ankerkættingen blev opbevaret. Vi
sad oven på den og forestillede os, hvad der
ville ske med os, hvis skibet pludselig skulle
kaste anker.
Når vi skulle af vejen, var det, fordi kaptajnen
havde tilbudt den tyske kommandant i Løg
stør at tage nogle soldater med til Aalborg,
hvor de skulle indlægges på sygehuset.
Først da vi nåede ud af Limfjorden, fik vi igen
lov til at vise os på dækket. Det var i mellemti
den blæst op til stiv kuling. Vi søgte tilflugt i
styrehuset og kunne derfra se, hvordan bøl
gerne skyllede ind over fordækket. En del af
dækslasten, der bestod af brunkul, blev
vasket over bord.
Øst for Hals Barre fyr nærmede en tysk for
postbåd sig. Vi gjorde os igen usynlige. Hel
digvis kunne tyskerne ikke gå om bord i den
hårde søgang, men fartøjet sejlede tæt op på
siden af os. Gennem en råber blev der givet
ordre til, at »Mathilde« skulle ændre kurs.
Der var to sejlruter til København. Den, som
vi skulle have fulgt, gik tværs over Kattegat og
ned langs den svenske kyst, hvor vi skulle være
sat i land. Den anden gik langs Jyllands kyst
til Grenå og derfra videre til Fyn og Sjælland.
Tyskerne meddelte, at englænderne om nat
ten havde kastet magnetiske miner i det sejl
løb, vi skulle have benyttet. De dirigerede os
derfor om ad den anden rute.
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En »rutebåd« er nået til den svenske territorialgrænse, hvor danske flygtninge samles op og føres til land på svenske
kuttere

Dermed gik vores mulighed for at komme til
Sverige med »Mathilde« i vasken.
Efter at vi havde ligget underdrejet natten
over ud for Djurslands nordkyst med betryg
gende udsigt til en minesprængt damper, sej
lede vi til København ad den angivne rute.
Skipperen trøstede os med, at han nok skulle
få os sendt til Sverige, men det kunne tage
nogle dage, inden der afgik en transport fra
København. I mellemtiden kunne vi godt
blive boende på båden. Jeg foretrak nu at gå i
land, da jeg absolut ikke følte mig i sikkerhed
der.
Min bror Erling læste på det tidspunkt til læge
og boede på et pensionat i Holte. Der blev jeg
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indlogeret som min fætter, Oluf. Skipperen
fik telefonnummeret, og jeg måtte opholde
mig ved telefonen på bestemte tidspunkter.
Efter en uges forløb kom den ventede sam
tale. En mand, der ikke fortalte, hvad han
hed, gav mig besked på, at jeg klokken fire
samme eftermiddag skulle komme gående
forbi et bestemt husnummer i en gade i et
forstadskvarter. Jeg måtte kun have en hånd
taske med.
Jeg fik pakket mine få ejendele og kontrolle
rede, at mit ur gik præcist. Nøjagtigt på det
aftalte tidspunkt passerede jeg stedet. Der var
ikke mange mennesker på gaden. Men en ung
mand gik forbi mig i samme retning. Da han

var ud for mig, sagde han uden at vende
hovedet: Følg efter mig! Han standsede på et
gadehjørne, nikkede ned ad gaden til venstre
og sagde: Gestapo er ude i dag.
Det var jo meget rart at vide. Jeg gik i den
angivne retning. Stafetløbet fortsatte i nogen
tid, indtil han omsider ud for en købmands
forretning kom op på siden af mig.
Vi skal derind, meddelte han mig kort. Butik
ken var lukket, og der var skodder for vindu
erne. Det var urolige tider. Vi gik over en
gårdsplads og ind ad bagindgangen.
I forretningen var samlet nogle medlemmer af
transportgruppen. Jeg blev nu taget i regulært
forhør og måtte naturligvis opgive mit rigtige
navn og fortælle, hvorfor jeg måtte til Sverige.
Efter forhøret fik jeg en ny besked. Klokken
præcis nitten skulle jeg stå på et bestemt
gadehjørne i den indre by. En taxa ville køre
op til kantstenen. Jeg skulle springe ind i
vognen, der straks ville køre videre.
Som sagt så gjort. Jeg ankom til stedet et par
minutter før og havde en fornemmelse af, at
der var en anden, der havde fået samme
besked.
Det stemte. Da taxaen standsede, steg vi
begge to ind i den. Den kørte ned til en åben
plads i nærheden af en af kanalerne. Her tog
en ung mand imod os. Han præsenterede sig
som Gunnar. Ingen af os kunne ane, at dette
blev hans sidste opgave. Inden det næstedøgn
var gået, var han blevet skudt af Gestapo.
Han pegede på en skonnert, der lå fortøjet i
kanalen. Det var den, vi skulle med. Vi måtte
love aldrig at nævne dens navn, så længe
tyskerne var i landet. Så vidt jeg husker, hed
den »Fejø«.
Der sad et par unge mænd og fiskede i kana
len. På et gadehjørne stod et andet par og
sludrede sammen. Han viste os flere grupper
af tilsyneladende tilfældige mennesker. De
var alle svært bevæbnet og dækkede transpor
ten.

Med fem minutters mellemrum begav vi os
om bord på båden. Gunnar havde givet os
besked på straks at gå ned i lasten. Skonnerten
var lastet med øl, der skulle til Aalborg. Kas
serne stod stablet højt og tæt.
Men en tunnel førte ind mellem de nederste
kasser. Gennem den kravlede jeg og nåede
helt frem i skibets forstavn. Her var der et
hulrum, der var begrænset af ølkasser til alle
sider. I dette lille, bitte rum befandt der sigen
snes mennesker, der var ankommet i dagens
løb. Da der ikke kunne ventes flere, blev
tunnelen lukket.
Vi havde ingen anelse om, hvornår »Fejø«
skulle sejle. Nogle mente, det først blev den
følgende dag.
Der fulgte en nat, som jeg ikke glemmer. Vi lå
eller sad på kasserne. Jeg har normalt ikke
noget mod kolde øller. Men de udgør et meget
umageligt underlag, når man vil forsøge at få
en smule søvn. Der var bælgmørkt i rummet.
Mange af de tilstedeværende havde været ude
for sindsoprivende oplevelser og skreg i
søvne. Der var iskoldt hele natten. Vi befandt
os sansynligvis delvis under vandlinien. Det
var mig umuligt at sove.
Da dagen brød frem, afløstes kulden af en
ulidelig varme. Skibet sider var tjærede, og det
måtte være klart solskin at dømme efter den
temperatur, den stillestående luft i vores mør
kekammer nåede op på.
Timerne sneglede sig af sted. Der blev ikke talt
meget. Vi vidste, at der ville komme tyskere
om bord, inden skibet sejlede. De havde
hunde med og skulle undersøge, om alt var i
orden. Vi var nu ikke så ængstelige for hun
dene. På trappen ned til lasten var der strøet et
pulver, som satte hundenes lugtesans ud af
spillet. Og hvis tyskerne ikke den foregående
dag havde set os gå om bord, var der næppe
nogen sandsynlighed for. at de ville forlange
lasten flyttet.
Skibets maskine havde længe været i gang,
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men vi sejlede ikke, så vidt vi kunne skønne.
Så hørte vi støvletramp på dækket. Der var
dødsstille i rummet, mens vi hørte tyskerne
rumstere omkring. Efter at der var gået nogen
tid. blev alt igen roligt ovenpå. Det var umu
ligt at konstatere, om kontrollen var heldigt
overstået, og skibet nu var på vej. Vi kunne
ikke mærke nogen søgang. Men da det havde
været helt stille vejr den foregående dag, sagde
det os ikke noget.
Et par timer gik. Så hørte vi, at kasser blev
skubbet til side, ogsnart nåede en af søfolkene
frem til os. Vi fulgte efter ham og slap ud i det
fri. Vi måtte blive stående i lasten neden for
trappen. Men vi så en solstråle falde på de
øverste trappetrin gennem den åbne luge og
mærkede den friske havluft i vore lunger.
Pludselig vidste vi, hvad det var at leve. Vi var
på højde med Höganäs, men i dansk farvand.
Kursen var sådan, at vi langsomt ville nærme
os svensk område. Der holdtes skarp udkig
efter tyske marinefartøjer og flyvemaskiner.
En hemmelig radiosender i København hav
de sendt et signal, da skibet sejlede ud af
havnen. Det var blevet opfanget af rutens
forbindelse i Malmö. Kort tid efter sejlede en
fiskerbåd ud af den svenske havn. Den førte
svensk flag, men det var danskere, der var om
bord med redaktør Leif Hendil som leder. De
to skibe fulgtesamme kurs op gennem sundet.
Så snart man var sikker på, at der ikke var
tyskere i nærheden, lagde fiskerbåden til på
siden af »Fejø«. Vi blev meget hurtigt overført
til det mindre fartøj og skjult i lasten. Kursen
blev sat mod den svenske ø Ven, hvorfra der
skulle telefoneres til Malmö og gives besked
om, hvor mange der var med båden.
Da vi var langt inde i svensk farvand, fik vi lov
til at komme op på dækket nogle stykker ad
gangen. Tusmørket havde sænket sig. Mod
den røde aftenhimmel kunne vi se omridset af
huse og træer på den danske kyst. En projek
tør fra et tysk marinefartøj afsøgte farvandet
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på den danske side af sundet.
Vi stod ganske stille og tog afsked med landet,
som i det øjeblik betød mere for os end
nogensinde. Tankerne gik til dem, der var
blevet tilbage. Hvor mange af dem ville vi få at
se igen?
På den svenske side af Øresund blinkede
lysene. Her ville vi møde et land, der ikke
kendte til krigen. Vi ville møde en fortid, som
for os syntes uendeligt fjern. Tiden inden den
9. april. Man ville tage imod os og prøve at
forstå os. Vi vidste, at det ikke ville være
muligt.
NOTER:
ved eand. phd. Hasse Neldeberg Jørgensen. Randers.

1. Hoff skulle videreføre arbejdet med den organise
rede modstandsbevægelse i Randers, efter at de fo
regående ledere var »gået under jorden«. Disse var
Clir. Bach, der ledede sabotagearbejdet og Hen
ning Brøchner, der var kontaktperson til nedkast
ningsarbejdet.

2. Sv. Aa. Frederiksen var blandt de første fra Ran
ders. der deltog i en modtagelse. Det skete 11.
marts 1943 på Trinderup Hede.
3. Ira slutningen af januar 1944 og frem til 1. marts
blev der fra engelsk side dekreteret sabotagestop.
Danmark blev i den periode opdelt i 6 regioner.
Regionerne blev inddelt i et antal distrikter, hvor
der blev opstillet 6 mands M-grupper.
4. Randersdistriktet blev fra januar til 21. april 1944
ledet af kaptain Aage Olsen og boghandler Otto
W. Olsen. Læge Langballe var leder af Randersdi
striktet fra december 1944 til marts 1945.

5. Toldstrup overtog fra midten af april 1944 ledelsen
af modtagearbejdet i Jylland. Fra maj 1944 var han
tillige leder af region 1, hvorunder Randers hørte.
6. Walther Lonsdale var leder ar Randersdistriktet
i månederne oktober - december 1944.
7. Ft større antal personer med tilknytning til Set.
Georgesgilderne blev arresteret samme dag. En del
af disse var organiseret i fabrikant Åsteds M-kompagni.

Fra Arkiver og Museer i det
GI. Randers Amt.
EBELTOFT BYHISTORISKE ARKIV
Selv om det byhistoriske arkiv i Ebeltoft
gennem årene har haft megen stor glæde af
sit hjælpemateriale, så er det foreløbige
højdepunkt vist nået under den store
restaurering af Ebeltoft kirke.
Arkivet råder bl.a. over en omfattende for
tegnelse over begravede personer i kirken
og deres begravelsessted. Inden arkæolo
gerne fra Nationalmuseet gik i gang med
udgravning af gravkældrene blev forteg
nelsen over de begravede gennemgået og
allerede med udgravning af den første kiste
i koret konstaterede man, at Arkivets for
tegnelser var korrekte. Det var byfoged
Rosenkvist, som var i kisten, og det øvrige
indhold svarede ganske nøje til Arkivets
optegnelser. Der har tidligere været gravet
i kældrene under kirken, men dengang
havde man ikke fortegnelse over de begra
vede og ingen mulighed for nærmere
beskrivelse.
Samtidig - og det er det mest interessante -

stødte arkæologerne på murrester, som
viste sig at stamme fra en tidligere kirke.
Den nuværende kirke nævnes første gang
som kapel i 1458, og man har hidtil ment,
den ikke var meget ældre, da hovedkirken
dengang var Draaby kirke. Nu mener man,
Ebeltoft kirke er betydelig ældre, og fund
af gamle mønter bekræfter også dette. Inddirekte har Arkivet således været med til at
finde nye spændende ting om kirken.

Men Arkivet har også kunnet hjælpe
mange andre steder på højere plan, og glæ
deligt er det, at flere og flere elever fra
skoler, gymnasier og andre undervisnings
steder finder vej til arkivet for at udnytte
materialet til stile og mindre afhandlinger.
Også samlede klassebesøg har Arkivet haft
fornøjelse af og ofte følges disse klassebe
søg op med lysbilledforedrag.

Arkivets »udenbys« medarbejder, frk.
Margrethe Lundberg, Vanløse, fortsætter
med sine meget indgående undersøgelser
fra 1500- og 1600-tallene og er desuden ved
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at lægge sidste hånd på den store undersø
gelse om ejendomme og deres ejere i
Ebeltoft.

En stor del af Arkivets billedmateriale er
affotograferet til lysbilleder til brug ved
diverse foredrag, som redaktør Knud Chr.
Jensen har holdt i vinterens løb.
Vinterens største og mest krævende arbej
de har dog været en omlægning af det store
personarkiv. Dette har bl.a. medført, at
levnedsbeskrivelser, beskrivelser af for
skellige erhverv og forhold etc. nu er sam
let under diverse emner, hvilket bliver en
lettelse for dem, som arbejder med bestem
te emner. Naturligvis er der sideløbende
udarbejdet diverse henvisninger.

Arkivet lider - som vistnok de fleste arkiver
- af pladsmangel, og selv om det råder over
tre ret gode lokaler, arbejdes der på at
skaffe mere plads, og man håber det lykkes
indenfor en overskuelig fremtid.
Poul Hvitved

GRENAA EGNSARKIV

I det forløbne år er der sket store foran
dringer med arkivet, der siden dets grund
læggelse i 1971 har haft til huse i lederen
Jens Anker Nielsens privatbolig. Efter J.
A. Nielsens ønske blev det i begyndelsen af
1982 vedtaget i byrådet at flytte arkivet.
Der var efterhånden blevet for trange
pladsforhold for det stadigt voksende
arkiv. Byrådet vedtog, at det fremover
skulle placeres på Grenaa Bibliotek. Der
blev også godkendt vedtægter, der bl.a.
præciserer, at arkivet er kommunalt og
hører under kulturudvalget, samt at det
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skal udgøre en selvstændig afdeling under
Grenaa Bibliotek.

Der blev samtidig bevilget penge til en
begyndende registrering af arkivets sam
linger i forbindelse med flytningen. Dette
arbejde er forestået af undertegnede og er
udført i perioden juni 1982 til april 1983.
Flytningen og gennemregistreringen er nu
på det nærmeste gennemført, og d. 7. april
blev den officielle afleveringsforretning
afholdt. J. A. Nielsen blev af kommunen
takket for det store arbejde gennem årene.
Ved samme lejlighed overtog jeg den dagli
ge ledelse af arkivet, men J. A. Nielsen
arbejder som vanlig med mange kontakter
udadtil og med at skrive om emner fra
egnen.
Arkivet har altså mest arbejdet indadtil på at få samlingerne registreret. Der er
naturligvis også modtaget arkivmateriale i
årets løb, og af kopier fra landsarkivet er
kirkebøgerne blevet suppleret med folke
tællinger fra 1787 - 1845 samt lægdsruller. Af udadvendt virksomhed har der været en
udstilling på biblioteket med gamle bille
der om trafikforhold i Grenå. Nogle af
arkivets gamle film har været vist »for
fulde huse« på biblioteket, og de nye omgi
velser har været vist frem ved et åben-husarrangement.
I forbindelse med flytningen er desuden
lavet en folder med arkivets nye bomærke.
Her oplyses der også om åbningstider o.l. :

Arkivets leder, mag. art. Børge Kjær, træf
fes normalt i arkivets åbningstid, onsdag
kl. 15-19.
Arkivets tidligere leder, Jens Anker Niel
sen, Åstrupvej 5, Grenaa, kan fortsat kon
taktes angående oplysninger og afleverin
ger, tlf. 32 18 42.

Grenaa Bibliotek modtager arkivalier og
giver adgang til arkivets samlinger af trykt
materiale samt kopierne af kirkebøger, fol
ketællinger mv. i bibliotekets almindelige
åbningstid. Tlf. 32 55 77.
Børge Kjær

HADSTEN KOMMUNES LOKALHI
STORISKE ARKIV OG SAMLINGER

Det forløbne år har været godt. Der er en
stadig stigende interesse for vort arkiv. Der
har været godt 500 besøgende i det forløb
ne år. Her i Byen er der en forening eller
klub som hedder »Hadsten Træf«! Den
består af gamle realskoleelever af forskelli
ge årgange, som mødes en gang om året for
at mindes deres skoletid og træffe gamle
kammerater, som de så får en snak med om
gamle dage. De kommer også i arkivet og
ser på gamle skolebilleder, som vi har
mange af, der er mange som glæder sig til
det.
Vores bibliotek og Hadsten Bank er flyttet
i nye lokaler, og vi fik en del reoler fra
biblioteket og et dejligt skrivebord fra
Hadsten Bank.
Årets store begivenhed var billedudstillingen i Hadsten Skoles festsal den 13-14
november »Hadsten-100 år i billeder«. Det
var Fmd. for Kunstudvalget Per Rylev, der
havde fået ideen og han henvendte sig til
mig og vi var selvfølgelig henrykte for tan
ken og der blev et godt samarbejde. Bille
derne var fortrinsvis fra vort arkiv, men
også mange private gav tilsagn om at
bidrage med interessante fotos. De forskel
lige sogne i kommunen fik en repræsentant
som skulle samle de gamle billeder og som

også skulle forestå ophængningen. Hvert
sogn fik tildelt en eller flere vægge, der var
12 spanske vægge a 120 x 240 cm. Produk
tionsværkstedet havde til lejligheden frem
stillet et stort vægrelief i træ, det måler 270
x 400 cm. og hang på festsalens endevæg.
Relieffet forestiller Hadsten kommune
med de 3 godser Clausholm, Kollerup og
Fauerskov, hvorfra der også var mange
fotos på udstillingen, desuden var Lilleåen
og Byerne markeret med rødt. Det er
meningen det skal blive hængende til brug
for skolen.
Udstillingen blev en stor succes. Der var
over 500 besøgende og Arkivet fik mange
billeder. Det bliver nok prøvet igen ad åre.

Fra oprydning i Østergade på et loft fik vi
godt 200 gamle skattebøger fra 1880 til
1905, det er jo mindre beløb end dem der
bruges i dag. Vi har også fået udskiftnings
kort for alle sogne i kommunen, nu speku
lerer vi på Realregistrene. Alt ialt har det
været et godt år og vi takker for opbaknin
gen af arkivet.
Nydam Jensen

LANGAA LOKALHISTORISK
FORENING.
Foreningen har i årets løb forsøgt at vare
tage den dobbelte opgave at indsamle og
arkivere bevaringsværdige ting og være
opsøgende og stimulere interessen hos
folk, så man er opmærksom på, at intet af
historisk værdi går tabt, men afleveres til
arkivet. Det er mit indtryk, at dette også i
nogen grad har båret frugt, idet vi jævnligt
modtager interessant og værdifuldt mate
riale. Jeg ser det som et resultat af, at vi de
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to sidste år har gennemført et samarbejde
med Langaa Musikforening, og sammen
har vi i samtlige kommunens forsamlings
huse holdt fællesmøder, hvor programmet
har bestået af fællessang, musik og fore
drag om lokalhistoriske emner. Vi har
efterhånden en temmelig stor samling af
gamle lokalhistoriske billeder, og det er jo
af betydning, at folk får lejlighed til at få
dem at se. Derfor har vi fået lavet lysbilled
serier af dem, og samtlige sogne i kommu
nen er repræsenterede. Tilsvarende bille
der fra de samme lokaliteter, men optaget
umiddelbart ført mødet, bliver forevist ved
samme lejlighed, så folk har mulighed for
at sammenligne og konstatere forandrin
gerne i tidens løb. Billederne har endvidere
været udlånt til børnehaver og skoleklas
ser.
Arkivet har i årets løb været besøgt af hen
ved 300 mennesker foruden nogle skole
klasser, som lejlighedsvis har henlagt
historiundervisningen hertil. Dette sidste
ser jeg som noget positivt, og vi vil i samar
bejde med skolen forsøge i højere grad at
udnytte disse muligheder. Lokalemæssigt
kan vi udmærket huse en klasse børn, og
det er jo en stor fordel at have det historis
ke undervisningsmateriale lige ved hån
den.

Medlemstallet ligger ret konstant på ca.
200, og de får alle udleveret en årbog. Des
uden bliver der udlagt en del eksemplarer i
forskellige forretninger, hvor folk kan
købe dem. Flere af de tidligere årgange er
udsolgte, så vi må reservere en del til afsæt
ning i fremtiden. Der har vist sig at ligge en
hel del lokalhistorisk interesse rundt om
hos folk, og det er jo af stor betydning at få
dette bevaret for eftertiden.

Sluttelig vil jeg gerne bringe en tak til kom
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munen for moralsk og økonomisk støtte,
der har gjort det muligt at afholde de
omtalte møder, der for øvrigt har været
særdeles godt besøgte, og til Langaa
Musikforening for udmærket samarbejde.
M. E. Nykjær

MARIAGER KOMMUNALE BY- OG
EGNSHISTORISKE ARKIV.
En situationsrapport.
Alt går sin »skæve gang« - som man siger.
Det vil føre for vidt at begynde på oprem
sninger af, hvad der er afleveret i årets løb,
da noget af det ikke kan nævnes på bekost
ning af noget andet. Alt er lige velkom
ment.
Arkivet er nu i besiddelse af en læseskærm,
som dog har den mangel, at der ikke er
nogen spoleanordning, men dejligt er det
at kunmne anvende de 2 sidst indkøbte
folketællinger (1870 og 1901). Det har
været muligt at købe læseskærmen, fordi
børnefestkomiteen i Mariager skænkede
arkivet 2.000 kr. (Dejligt at ens arbejde
bliver påskønnet).
Arbejdet med at lave personkartotek til
f-tællingerne fortsætter, og det har vist sig
at være af stor betydning for slægtsforske
re.
I 1982 havde vi i samarbejde med museet
den første byvandring. Den må betegnes
som en succes. Ca. 75 mennesker deltog i
min gennemgang af Vestergade og Teglga
de. På museet var i tilknytning til byvan
dringen en udstilling af gi. billeder, som
kunne beses i 1 1/2 måned. Vi kan nu
begynde at arbejde med næste byvandring
10 aug., hvor Kirkegade og Torvet vil blive
sat under lup.

Besøgstallet i arkivet kunne være større, men
hvis besøgstallet i året 1983 vil fortsætte, som
det er begyndt, bliver det svært at bevare
pessimismen, da over halvdelen af sidste års
besøgstal allerede er nået 3 måneder inde i
dette år.
Udadtil har der været større brug for arkivet.
Der har været flere forespørgsler og 3 gange i
årets løb har der været fortalt om Mariager i
ældre tid (Lions Club, Husmoderforeningen
og de ældre i byen).
Jeg har vist tidligere givet udtryk for, at jeg til
dels var alene om arbejdet. Sådan føler jeg
det ikke nu. En fhv. landmand er meget inter
esseret i arbejdet og har været til stor hjælp
med at stedfæste gi. billeder og navngive per
soner derpå.

Arkivet har også nydt godt af Kålø Johan
sens udgivelse af Mariager-årbogen, idet
arkivet har fået kopier af de ting, som er
blevet »støvet op«. Arkivet har så gjort sit
ved at levere noget af materialet til bogen.

Her i vinter og foråret har Kålø Johansen
gjort et stort arbejde med at gennemgå køb
stadens brandforsikringer, f-tællinger og kir
kebøger med henblik på at få bygningerne og
deres indbyggere sat i den rette sammen
hæng. Også det vil arkivet kunne nyde
gavn af.
Poul Gaardsted

MIDTDJURS LOKALHISTORISKE
ARKIV.

Som noget nyt er arkivet i det sidste år invol
veret i en række spørgsmål angående sagn
sten og helleristningsten. I 1880-1890 er der

fundet helleristningsten i Sjørup og Sivested,
der er senere forsvunden, men til gengæld er
der fundet en sten i Nimtofte ådal i 1982.
Med hensyn til sagnsten har vi erhvervet en
mængde skrivelser og notater og er nu igang
med at bearbejde disse. Alt arbejdet med
ovennævnte nye emne følges op med stor
interesse både af beboerne i kommunen og
tidligere beboere.
Et samarbejde med Nimtofte borgerforening
har givet det resultat, at arkivet holdt åbent
nogle dage sammen med en kunstudstilling,
der var arrangeret af foreningen. Der blev
udstillet malerier, stoftryk, vævede stoffer,
porcelæn og fotoarbejder. Fotoarbejdet var
forstørrelser af postkort udlånt af arkivet, og
det er tanken at benytte billederne til illustra
tion i en bog, der skal fortælle om alle de
håndværkere og handlende, der eksisterede i
»Nimtoftes storhedstid«.

Besøgstallet var 500 på 4 dage, og mange
fandt vej ind til arkivet og der var fuldt hus
begge dage af meget interesserede gæster fra
fjern og nær.

Vi har optaget ideen med at søge efter gamle
foreningspapirer og protokoller. Vor lokale
presse var flink til at annoncere om emnet i
forbindelse med »åbent hus« i arkivet i 2
dage og det gav et strålende resultat. Flere
foreninger har afleveret materiale, nogle
oven i købet suppleret med meget velholdte
foreningsfaner. Andre foreninger skal lige
have et bestyrelsesmøde, før de afleverer
deres arkivalier. For mange foreninger må
det være en lettelse, at man ikke f. eks. ved
nyvalg i bestyrelsen skal flytte om på de
gamle protokoller osv. I det lokalhistoriske
arkiv kan et bestyrelsesmedlem let finde de
arkivalier, man har brug for, på let tilgænge
lige hylder.
S. A. Michaelsen
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MOLSBIBLIOTEKETS LOKALHISTORISKEARKIV

bunke af gamle kontrakter og halv-private
lejemål, der yder rige kommentarer.

Arkivet er nu gledet ind i femtende år, fra
start. Hvis vi ellers ser lidt tilbage, og samti
digt hen på hvad vi i tiden har fået tilført
Arkivet, og ikke glemmer hvad vi har ståen
de af forskellige materialer, der venter på
registrering, ha r vi et nogenlunde klart bille
de af vores situation. Adskillige af de arkiv
alier vi har stående, er langt fra alle indsatte
her i skabe og skuffer, og en del af dem står
afventende i private hjem.

Alt sammen er det let tilgængeligt efter at det
lykkedes os at få det hele registreret. Den
gennemførte registrering skyldes navnligt, at
vi fik en ny mand ind mellem os, der har
kunnet tage sig tid til at registrere ... faktisk,
alt fra en ende af.

Samlede ligger det således: Ca. 700 breve der
angår en søskendefloks højskoleophold, før
og omkring århundredskiftet 18-19. Gamle
breve fra krigene midt i 1800-tallet og fra
1864, hjemsendt af soldater fra vores opland.

FRA NØRHALD EGNS-ARKIV.

Arkivet har åbent een aften ugentlig, og der
udover er der ingen der er i tvivl om, hvor de
skal henvende sig, når de vil have oplysning
om et og andet. Arkivarerne har selvsagt
adgang til Arkivet på alle tider, og kommer
gerne på opfordring til private hjem, hvor
man adskillige gange har afhentet dokumen
ter og billeder, til låns, for affotografering og
kopiering i øvrigt. Men derfor skal det ikke
skjules, at forståelsen for de egnshistoriske
Arkiver, stadig lader en hel del tilbage.

Carl A. Laursen

Blandt de mange interessante arkivalier, der i
årets løb er betroet Nørhald Egns-arkiv, vil
Åge Sørensen’s håndskrevne manuskripter,
artikel-udkast og korrespondance netop i år
- 110 året for den kendte lokalhistorikers
fødsel - vække særlig opmærksomhed.
Åge Sørensen, født 28. feb. 1873 på Ommestrupgård i Mørke sogn, kom i 1905 til Melle
rup, hvor hans særlige evner og interesser på
det historiske felt fik så rige udfoldelses
muligheder - ikke blot i Mellerup sogn - men
hele Ommersyssel.

Vi har også fået meget samlet på den rumme
lige plads vi har, men vi er snart nået dertil, at
vi til tider lader tanken gå der hen til, at
pladsen en dag bliver for snæver.

Hans virke som bestyrelsesmedlem i Ran
ders Museum og Historisk Samfund er vel
kendt. I en menneskealder har han glædet et
utal af læsere med sine velskrevne, vægtige
artikler om historiske og topografiske em
ner.

Det er lykkedes os at få en gennemført regi
strering over de forskellige arkivalier. Ellers
er det stadig slægtsforskningen, der er den
store interesse, for dem der gæster os. Her er
også let adgang til både Kirkebogsblade,
Folketællingslister, Justitsprotokoller, en

Hovedværket er efter hans egne udtalelser:
Ommersyssel Ødekirker -, som han arbejde
de med i 30 år og brugte ca 500 cykleture på.
Dette kæmpearbejde blev båret af en slægts
nedarvet kærlighed til og indlevelse i det
gamle bondelandsbysamfunds tankesæt, der
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Mellerup sognekirke. Syldsten med helleristning under kirkens kvaders tens-mur.
Ved kirkens nordøstre hjørne var der indtil ca. 1860 en broncealder-gravhøj.

bl.a. indebar, at landsbykirken stod på
bopladsens gamle kultsted og således mange
steder afløste et hedensk gudehov. Beviset
for denne teori fandt han i Blenstrup kirke
tomt i 1936. Udgravninger her viste, at den
forlængst forsvundne middelalderkirke var
bygget over et forhistorisk kultsted.
I Åge Sørensen’s privatarkiv findes notater
og beskrivelser samt brevveksling vedr.
Blenstrup-fundet. Desuden omfatter arkivet
en lang række folkeminde-optegnelser samt
for-arbejder til ikke udgivne manuskripter,
artikler og indlæg.
Åge Sørensen var menighedsrådsformand
og kirkeværge i Mellerup gennem mange år

og forestod som sådan i 1924 den gennemgri
bende restaurering af Mellerup 800 år gamle
sognekirke, hvor hans grundige undersøgel
ser og iagttagelser også her pegede i retning
af, at kirken lå på oldtids-samfundets kult
sted. Men et tydeligt bevis fandt han ikke.

I denne forbindelse er det ikke så lidt af en
sensation, at der nu i foråret 1983 opdagedes
en hidtil ubemærket helleristning - en skål
formet forarbejdet fordybning - i en af kir
kens sydsten. Nationalmuseet har ladet
fundet besigtige, og når det endelige under
søgelsesresultat foreligger, vil vi måske ople
ve et bekræftende lysglimt fra Oldtids mørke,
at her er og var fra Arilds tid landsbysamfun
dets kultsted.
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Man kunne have undt Åge Sørensen denne
oplevelse.

Nørhald Egns-arkiv skylder en stor tak til
Åge Sørensen’s datter, fru Birthe Braae, Mel
lerup - for det værdifulde materiale, der nu
står på hylden i arkivets læsestue.
Peter Østergård

NØRRE DJURS EGNSARKIV

Den nye arkivbestyrelse på 5 personer gik i
foråret 82 i gang med de mange opgaver,
som vi anser for at være vigtige for vort
egnsarkiv. Ved sommerens slutning blev der
oprettet en støttekreds af kontaktpersoner
rundt om i kommunen. Formålet er, at bor
gerne i de mange små samfund hurtigt kan
komme i kontakt med arkivet gennem folk,
de kender - og omvendt søger arkivet gen
nem støttekredsen kontakt med borgerne.
Støttekredsens værdi blev hurtigt demonstre
ret, da arkivet sammen med borgerforenin
ger i kommunen oprettede en række studie
kredse om lokalhistoriske emner. De fik god
tilslutning, og flere fortsætter i den kommen
de sæson.

Vi har udarbejdet en lille folder med præsen
tation af egnsarkivet. Desuden er åbningsti
den udvidet, således at man udover den 1.
tirsdag i hver måned kan besøge arkivet om
eftermiddagen den 3. onsdag i hver måned.
Eftermiddagsåbningen er placeret under
hensyntagen til de offentlige trafikmidler.
Besøgstallet er som følge heraf svagt stigen
de.

På den årlige Nørre Djurs Messe i Glæsborg i
oktober deltog arkivet med en udstilling, der
gav prøver på arkivalier og nogle resultater
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af arbejdet med arkivets samlinger. Standen
var meget velbesøgt af alle aldersgrupper;
der kom mangen en god snak ud af det med
de besøgende, og det gav stødet til en række
arkivalieafleveringer.
Endelig genoptog arkivbestyrelsen udgivel
sen af et årsskrift. Det udkom i december og
blev pænt modtaget, men der findes dog her i
maj endnu et restoplag. Årsskriftet indehol
der beretninger om en lokal ølbrygningstra
dition i 1961, gårdhistorie fra 1700-tallet og
fattigforsorgen i et landsogn i begyndelsen af
1800-tallet. Men udover dette stof indehol
der skriftet nogle opfordringer til læseren om
at arbejde aktivt med i studiet af lokalhisto
rien. Et par af de ovennævnte studiekredse
startede således ret spontant ud fra skriftets
opfordringer, og det er tanken, at resultater
ne fra studiekredsene kan bringes i et kom
mende årsskrift. Vi lægger altså stor vægt på,
at skriftet ikke blot bliver læsestof, men et
brugbart redskab i både arkivets og borger
nes beskæftigelse med lokalsamfundet. Des
uden efterlyste vi i årsskriftet arkivalietyper,
som stort set manglede i egnsarkivets samlin
ger, og i forlængelse heraf er bl.a. indleveret
et meget fyldigt forretningsarkiv fra en lands
byskrædder. Endelig opfordrede vi til en
systematisk indsamling af arkivalier fra de
små andelsfrysehuse, der nu næsten alle er
nedlagt, og hvis bygninger enten er nedrevet
eller overgået til andet formål.
I beretningsårets forløb har egnsarkivet
modtaget ca. 70 større og mindre afleverin
ger. Heraf er en del af arkivalierne fra de
ovennævnte frysehuse (mange mangler dog
endnu), men af de øvrige meget forskelligar
tede arkivalieindleveringer skal blot en
enkelt spændende ting nævnes. Det er et væg
kort fra ca. 1930 over Djursland. Herpå er
indtegnet transportlinier og samtlige modta

gere af mergelleverancer fra Nørre Herreds
Mergelselskab i 1930-1931. I den ligeledes
indleverede regnskabsprotokol fra samme
periode findes navnene, der svarer til de ca.
300 numre på kortet, ligesom leverancens
størrelse og pris naturligvis er angivet. Sel
skabet leverede til ejendomme også uden for
herredsgrænserne.

Tom Mortensen

LOKALHISTORISK FORENING FOR
PURHUS KOMMUNE

Siden foreningens og arkivets start i august
1978 har vi konstateret, at der var et udækket
behov. Vi praler ikke af store, effektive ind
samlingskampagner, - men med en jævn og
støt tilgang af både medlemmer og arkivalier
- mener vi at have et fast fundament for vort
arbejde; men samtidig må vi erkende, at når
vi samler lokalhistorie, er det som at begynde
på et puslespil, - hvor vi på forhånd ved, at
ikke alle brikkerne er til stede.
Deltagelsen i den årlige udflugt var særdeles
tilfredsstillende, den formede sig som en
byvandring i en af kommunens mindre
landsbyer - nemlig Svinding, - der som andre
små samfund har oplevet nedlæggelse af
skole, forsamlingshus, brugsforening, køb
mand og smedje. Rundvisningen blev kyndig
ledet af Anton Laugesen, Svinding. Aftenen
sluttede i Sønderbæk, hvor vi beså kirken og
forsamlingshuset.

I årets løb har vi modtaget gaver og støtte fra
mange sider. Fra Purhus-hallen - en skrive
maskine, som var særdeles velkommen. Fra
Asferg-Fårup Sparekasse, Spentrup-Gassum Sparekasse samt Andelskassen i Ham

mershøj - pengebeløb til arkivets drift. De
store indleveringer kræver plads, så vi har
indkøbt både reoler og stålskabe; men endnu
har vi ikke haft råd til stole, så hvis vi har
flere end 10 gæster ad gangen, må de skiftes
til at sidde ned!

At fremhæve enkelte indleveringer frem for
andre er vanskeligt, men nævnes skal: 6 kas
settebånd med erindringer fra modstandsbe
vægelsen 1940-45 - indtalt af et medlem af
Hvidstensgruppen Barner Andersen.

To omfattende slægtsarkiver med personlige
dokumenter der går 200 år tilbage i tiden.
Tre videobånd fra Spentrup Borgerforening
indeholdende Spentrup-revyerne 1980-8182. Protokoller fra Ålum sogns bogsamling
1917-1968.
Ved frivillig arbejdskraft er vi nu ved at få
styr på to store billedsamlinger fra Åge
Østergård, Asferg samt afdøde boghandler
Charles Jakobsen, Fårup.
Vi har indkøbt fotografier af gamle matrikel
kort fra Spentrup, Asferg, Fårup, Bjerregrav
og Sønderbæk. Kortene kan muligvis indgå
som en del af undervisningsmatrialet vedrø
rende lokalhistorie i undervisningen i vore
fem skolebyer.
Arkivet besøges ofte af egns- og slægtsforske
re; B. B. C. i England og Østjyllands Radio
har besøgt os - på jagt efter lokale fotos og
inspiration til radioudsendelse. Ligeledes har
vi henvendelser fra studerende med special
opgaver, og dem hjælper vi efter bedste evne.
Åbningstiden er udvidet, og er nu: hver tors
dag mel. 15.00 og 17.30 samt sidste onsdag
hver måned mell. 18.30 og 20.30.

For tiden foretages i Purhus kommune en
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arkæologisk gennemgang og registrering af
fortidsminder, - et arbejde vi finder særdeles
nyttigt, - dels som bevarende faktor i nuti
den, og et nyttig redskab i hånden på kom
mende lokalplanlæggere!

Metha Laursen

RANDERS LOKALHISTORISKE
ARKIV

Arkivets indsamlingsvirksomhed har i det
forløbne år været præget af arbejdet med
arkivalier og beretninger med tilknytning
til besættelsestidens historie i Randers. Det
vigtige arkiv efter Randers byledelse er
modtaget. Efter opfordring udefra er der
fremstillet et spørgeskema til brug for
lokale modstandsfolk, der ønskede at ned
skrive beretninger. Besvarelserne er be
gyndt at indkomme.

Følgende større arkiver er modtaget:
Institutioner: m. v.; Erhvervsrådet for Ran
ders og omegn 1958-75. Randers Vandrer
hjem 1937-62. Foreninger: Lokalforeningen
af Snedkermestre i Randers 1898-1914.
Randers Amtskreds af aim. dansk Gartner
forening 1902-70. Randers Snedkerlaug
1888-1977. Skydeselskabet »Sport« 18851952. Vorup Sogns Socialdemokratiske
Forening 1906-77. Virksomheder m. v.: An
delsmejeriet »Moselund« 1899-1977. Has
lund og Omegns Brugsforening 1901-81.
Chr. Rasmussen A/S 1894-1974.

afholdt foredrag i og udenfor arkivet som
hidtil. I Randers Festuge 1982 deltog
arkivet med lysbilledfortællingen »Brud
stykker af et liv«. Journalist Randi Ørsted
havde redigeret en pensionists erindringer
og sammenstillet fortællingen med billeder
fra familiealbummet. Ialt 445 så program
met. Det har siden været vist for andre
grupper.
Foruden de mindre udstillinger i forhallen
har arkivet produceret en større udstilling
om digteren St. St. Blicher og Randers i
anledning af 200året for hans fødsel. Væg
ten var lagt på en lokalhistorisk præsenta
tion af de af hans værker, der blev trykt her
i byen.

Arkivets interne virke har været præget af
et omregistreringsarbejde, der skulle resul
tere i, at alle ældre afleveringer efterhånd
en kunne overføres til nye registreringsark.
Desuden har mange kræfter været sat ind
på forberedelsen til arkivets udstilling
»Randers billeder. Prospekter af købsta
den Randers«.

Lokalsamlingens virksomhed har fulgt de
foregående års praksis m.h.t. anskaffelser
af trykt materiale fra det tidl. Randers amt.
Bestanden af de sjældne lokale illegale
blade har kunnet øges i året løb.

Peter Bondesen

ROSENHOLM EGNSARKIV
Fotografisk materiale fra: Randers Amts
avis, Junchers Reklamebureau, Ugeavi
sen, Randers Extra. Sv. Aa. Tauchers
mindeudstilling blev gennemfotograferet.
I beretningsperioden har arkivet været be
søgt af 2144 personer. Der har været
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Rosenholm egnsarkiv har i det forløbne år
gennemgået en ansigtsløftning. Efter indviel
sen af kommunens nye rådhus i Hornslet har
teknisk forvaltning efterladt den gedigne
dommerbolig, der er opført 1911 som her

redskontor og bolig for herredsfogeden, til
andre nyttige formål. Bygningen er nu stillet
til rådighed for kommunalt omsorgsarbejde
og lokalhistorisk arkiv.

Omsorgsarbejdet, der betjener et klientel på
henved 60-80 personer, har overtaget den
rummelige stueetage og indrettet den til dette
specielle formål. Arkivet har erhvervet ho
vedparten af 1. sal, der hermed består af
kontor/arbejdsværelse, bibliotek, kartoteksog billedrum, arkivlokale, magasin, køkken
m.v., 8 større og mindre lokaler, ialt 138 m2.

Da disse lokaliteter skulle møbleres, indtråd
te til alt held en gunstig situation i rette øje
blik. Der manglede møbler og udstyr til det
nyindrettede kontorlokale, ca 24 m2.

I mellemtiden havde Hornslet Bank bygget
en ny bankbygning ved rådhuset, og her
skulle udelukkende monteres efter nye ret
ningslinier. Rosenholm egnsarkiv fik da velvilligst overdraget bankdirektørens fornem
me møblement, som nu gør en fortrinlig
gavn i det nyindrettede arbejdsrum.
Et rummeligt magasin med hyldearrange
menter fra tinghusforvaltningens tid indgår i
lokaliteterne.
Arkivet har altså et foreløbig pladsbehov
dækket og fungerer såvel udadtil som indad
til efter hensigten. Der holdes slægtskurser
om efteråret, og det har været muligt ved
hjælp af omsorgslokalernes rummelighed og
faciliteter at give husly for gæster ud over det
almindelige, sidste gang i dette forår, hvor
arkivet har været vært for en sammenkomst
af arkivfolk fra nabokommunerne, ialt ca 40
deltagere.
Ved teknisk forvaltnings udflytning kom

arkivet i den fatale situation at stå uden
adgang til kopimaskine. Et sådant mon
strum er faktisk noget af en livsbetingelse
for, at et arkiv kan fungere, da kopierings
processen efterhånden er indtrådt som en
daglig nødvendig foreteelse. Imidlertid er der
rådet bod på dette problem. Gennem 10 år
har en hengemt reservekapital fra et loppe
marked 1973 vokset sig tilstrækkelig til at
løse dette fundamentale problem, således at
arkivet nu råder over egen kopimaskine.

Der har i efteråret været afholdt en lokalhi
storisk aften med henblik på oprettelse af en
lokalhistorisk forening. Foreningen er for
melt realiseret, og det er så op til dens initia
tivtagere at drage omsorg for, at den bliver
holdt i live og kommer til at markere sig efter
hensigten.
Søren Sloth Carlsen

SØNDERHALD EGNSARKIV
Det ser ud til, at der nu er ved at være en del
mennesker, der har fået øje på egnsarkivet. I
hvert fald har vinteren 1982-83 budt på et
langt større besøgstal end de foregående år.
De fleste har været lokale folk, der har benyt
tet materiale til slægt- og gårdhistoriske
undersøgelser, men også studerende udefra
har benyttet arkivet i en større sammen
hæng. Begge dele er meget glædeligt, selv om
det yderligere aktualiserer vores ønsker om
mere plads. Dels ville vi gerne give de besø
gende bedre forhold at arbejde under, dels
gør det en mere systematisk indsamling mere
påkrævet, at der også er nogen, der vil bruge
det, vi har.

Tilvæksten af arkivalier har vel haft nogen
lunde det sædvanlige, ikke særlig store
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omfang, men der har været mere sammen
hæng i det, end vi er vant til. Således er der
indgået protokoller fra to af de nedlagte sko
ler i kommunen, samt fra et ligeledes nedlagt
mejeri.

Vi har udvidet de tekniske hjælpemidler med
både en kopimaskine og et fotografiapparat.
Arkivet har i vinter huset et aftenskolekursus
i slægtshistorie. Endvidere har vi udgivet 6.
årgang af det lokalhistoriske årsskrift, som i
år havde mejerierne som emne for flere arti
kler, men dog ikke helt havde svigtet arkæo
logien. Årsskriftet hører nærmest til den
lokalhistoriske forenings aktiviteter, som
derudover har omfattet en række aftenmø
der i forsamlingshusene i kommunen med
dels lokale, dels udefra hentede foredragshol
dere, samt en sommerudflugt.

I forbindelse navnlig med det derved nødvendiggjorte, forøgede udgravningsarbejde
konstateredes svage, men dog utvivlsomme
spor af gamle fundamenter - det middelal
derlige anlægs vestfløj på et sted, der ikke
tidligere har været undersøgt.
I lighed med tidligere år afholdes der i som
merens løb tre gudstjenester i slotskapellet.
Ligeledes traditionelt afholdes en række kon
certer - i år ialt 4: De to på foranstaltning og i
samarbejde med Selskabet »Clausholms
Venner«, de to andre i Randers Byorkesters
Regi: Den traditionelle »Slotskoncert« i
august og - som en nydannelse - en kammer
koncert i maj. Vi håber, at også denne sidst
nævnte koncert vil vise et behov hos det
musikelskende publikum og i fremtiden
indgå som et fast led i sæsonens arrangemen
ter.

Vibeke Nielsen

AKTIVITETER PÅ CLAUSHOLM I DET
FORLØBNE ÅR

På tilsvarende plads sidste år omtaltes den
påbegyndte restaurering af den ene af de
udvendige sidetrapper i slotsgården. Arbej
det blev som varslet afsluttet i efteråret 1982.
Vi er nu i foråret gået i gang med en tilsvaren
de restaurering af den anden sidetrappe forhåbentlig kan dette arbejde afsluttes,
inden frosten sætter ind til efteråret. Ved
arbejdet på den første trappe gjorde vi en del
såvel tekniske som økonomiske erfaringer,
som vi regner med nu kommer os til gode.
Dog har der overraskende vist sig en del
funderingsvanskeligheder, som dog er over
vundet ved støbning af ekstra store beton
fundamenter.
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Grundlovsdag afholdes den 5. pensionistfest
i parken, også en god tradition, som erfa
ringsmæssigt trækker mange til stedet.
I forlængelse af »Slotsåret« sidste år har vi
ved velvilje fra Den Kongelige Porcelænsfa
brik fået forlænget udstillingerne af såvel
»Flora Danica« - stellet som det muselmalede med helblonde - begge kan som sidste år
beses samtidig med rundgang i slottet.

Henrik Berner.

DANSK LANDBRUGSMUSEUM, GL.
ESTRUP
Til trods for at udstillingspladsen endnu er
ret beskeden, var der i året 1982 usædvanlig
stor udstillingsaktivitet. Ved sæsonens start
åbnede vi en større fotoudstilling om det

ungarske Landbrugsmuseum og dets virke,
og i sommerens løb blev der fremstillet en
tilsvarende fotoudstilling om Dansk Land
brugsmuseum, og den blev åbnet i Budapest i
oktober måned.

traktorer, en Farmall Cub, og en AllisChalmers, begge fra o. 1950, og dermed
omfatter traktorsamlingen foreløbig 189 for
skellige eksemplarer, hvoraf de 11 er istand
satte og køreklare.

Hundredåret for oprettelse af Danmarks og
dermed verdens første andelsmejeri måtte
naturligvis markeres, men uheldigvis havde
Landbrugsmuseet hverken kapacitet eller
økonomi til at løse en sådan opgave. Det
havde imidlertid Mejerikontoret, og ved et
samarbejde mellem Mejerikontoret, Land
brugets Afsætningsudvalg, Ølgod Museum
og Landbrugsmuseet lykkedes det at få
opbygget en jubilæumsudstilling, endda i to
udgaver, den ene på Ølgod Museum, den
anden på GI. Estrup.

Som noget nyt, er der blevet dannet en ven
neforening for Landbrugsmuseet, og vi
håber, at den vil få god opbakning, for det vil
kunne hjælpe os på mange måder.

Mejeriudstillingen blev demonteret i septem
ber, og derefter er der indtil videre i den store
hal arrangeret en udstilling af traktorer og
vogne m.m.
De faste udstillinger har også i år været sup
pleret med nogle »ulddage«, hvor der
demonstreredes kartning, spinding, væv
ning, knipling og farvning m.m.

Besøgstallet udviste også i 1982 en pæn stig
ning og satte ny rekord med 29.436 gæster,
og det er næsten en 3-dobling i forhold til det
ret konstante besøgstal, mens Museet var i
Lyngby. Medvirkende til dette besøgstal har
utvivlsom været, at cafeteriet er kommet i
god gænge. Det lykkedes i årets løb at blive
færdig med at indrette køkkensektionen, og
nu er der også indrettet særskilte toiletter
m.m. for cafeteriagæsterne.
Indsamlingsaktiviteten har været forholdsvis
beskeden, bl.a. fordi vi har store pladsproble
mer. Det kan dog nævnes, at der er indgået 2

DJURSLANDS MUSEUM OG DANSK
FISKERIMUSEUM
Djurslands Museum åbnede den 5. marts
1982 en udstilling om Dansk Lertøj og
Dansk Fiskerimuseum åbnede den 2. juni for
første etape af sine nye faste udstillinger.

Traditionen tro var der arrangeret »levende
museum« i sommermånederne, hvor publik
um havde lejlighed til at se udøvelsen af for
skellige gamle håndværk. En anden form for
»levende« museumsformidling fandt sted i
forbindelse med restaureringen af Grenå
Kirkes tag, hvortil der var udarbejdet en lille
plancheudstilling om blytækning. I skolernes
efterårsferie var der filmforevisning om fiske
ri og arkæologi. Der er blevet lavet studiekas
ser til skolebrug om uldbehandling og
tækkehåndværk, i museumsforeningsregie er
der afholdt en række foredrag, og 12 forenin
ger og institutioner har været på aftenrund
visning.

De nye aktiviteter satte deres spor i form af
en fremgang på 36% i besøgstal til knap
12.000.

Undersøgelsesvirksomheden omfatter på det
arkæologiske område et antal § 49-sager
samt en større udgravning af en grubekera
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misk affaldsgrube ved Kainsbakke. Udgrav
ningen på Kainsbakke foretoges af arkæolog
Lisbeth Wincentz Rasmussen i samarbejde
med Djurslands Museum og Århus Univer
sitet

I sommeren 1982 vistes der i fiskerimuseet en
maleriudstilling af marinemaler Niels Jen
sen, Blokhus og i efterårsferien blev der vist
en film om fiskeri og hvalfangst fra forskelli
ge dele af verden.

På det nyere kulturhistoriske område blev
der lavet en forundersøgelse vedrørende
»Kalkens Kulturhistorie« på Djursland, på
grundlag af en bevilling fra Amtsmuseums
rådet. I forbindelse med restaureringen af
Grenå Kirke blev der foretaget registrering
af blytækkerarbejdet og truffet aftale om
fortsat samarbejde om dokumentation af
håndværket. Den gamle Smedie i Grenå,
som er fredet, er blevet registreret med hen
blik på retablering af smedeværkstedet.

I efteråret påbegyndtes et undersøgelsesar
bejde om ålefiskeriet i Molsvigene og om
ålehandelen. Et arbejde som tager sigte på en
kommende udstilling om ålefiskeri og som
skal lede videre over i en undersøgelse af
bundgarnsfiskeriets historie i Danmark.

Under Dansk Fiskerimuseum blev der påbe
gyndt et undersøgelses- og registreringsarbej
de vedrørende ålefiskeri og handel.
Endelig var året præget af et betydeligt arbej
de med begge museers samlinger m.h.t. regi
strering og konservering. Herunder påbe
gyndtes et restaureringsarbejde på Dansk
Fiskerimuseums tre gamle fiskefartøjer.
Dansk Fiskerimuseums virksomhed har kun
i begrænset omfang været præget af indsam
ling og undersøgelser i 1982 idet arbejdet
med overflytningen af samlingen fra Natio
nalmuseet i Brede til Grenå har lagt beslag
på kræfterne.
Den største samlede indsats bestod i færdig
gørelsen af 1. etape af de permanente udstil
linger som åbnede d. 2. juni. Udstillingen er
bygget op omkring fiskeriets historie i Dan
mark, fangstmetoder og fartøjsmodeller på
en måde som forsøger at tage hensyn til sam
lingens eget tidspræg fra tiden omkring
århundredeskiftet, samtidig med at det skal
være et moderne museum.
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Nyregistrering af Dansk Fiskerimuseums
samlinger blev påbegyndt i 1982 og et restau
reringsprojekt på museets tre fiskefartøjer
blev påbegyndt under ungdomsgarantiord
ningen i Århus Amt.

Det drejer sig om disse: Kattegatssildebåden
»Haabet« fra 1888, Isefjordskutteren »Flid«
fra 1913 og Vestkystbåden »Brødrene« fra
1931.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
FREGATTEN JYLLAND
Planerne for Jyllands dok er nu godkendt i
diverse instanser og vejen ligger åben for det
gamle orlogsskibs doksætning. Uddybnin
gen af den 300 m lange og 6 m dybe sejlrende
fra skibets nuværende position til den nye
tørdok, der skal etableres nord herfor er
begyndt. Det oppumpede sand fra sejlrenden
skal bruges som opfyld for den ø, der skal
danne fundament dokken og dens omgivel
ser med værkstedsbygninger m.v.

Arbejdet med uddybningen af renden udfø
res af langtidsledige som også har bygget 3
flåder, hvorfra den store el-sandpumpe betje
nes. Søværnet har velvilligt stillet forskellig

grej til rådighed såsom elektriske spil, ankre,
kæder o.l.
Projekteringen af dokkens indretning er
igang og der arbejdes på at få dokbyggeriet
godkendt som jobskabelsesprojekt og på at
få det godkendt som kursus- og praktiksted
for specialarbejderskolen.
I København er der blevet etableret et
indsamlings- og oplysningssekretariat med
en heltidsansat kampagneleder i spidsen.
Kontoret har i løbet af de første 6 måneders
aktivitet indsamlet 1,2 mio. kr. hvilket blev
offentliggjort af indsamlingens protektor
Prins Henrik ved et arrangement i Ebeltoft
på årsdagen for slaget ved Helgoland.
Bernt Kure

GAMMEL ESTRUP JYLLANDS
HERREGÅRDSMUSEUM

I sommeren 1982 lykkedes det takket være
velvilje fra Carlsbergs Mindelegat at få fore
taget et større murreparationsarbejde på det
nordre trappetårn på hovedbygningen. Sene
re på året er der blevet malet vinduer på
nordfløjens nordside; vi regner med hermed
at have genoptaget den almidelige turnus
med vinduesmaling, som af økonomiske
grunde har været i stå de seneste år.
Det sidste årstid har kun bragt en enkelt
nyerhvervelse til museet, nemlig et stort
skab, vel snarest anvendt som linnedskab,
som tidligere har hørt til på Gammel Estrup,
hvortil det må antages at være kommet som
nyt omkring 1700. Af billeder fra begyndel
sen af dette årh. fremgår, at det har stået i den
såkaldte okseblodgang på den øverste endnu
lukkede etage, Og her står det nu igen - og
venter på, at den tid skal komme, da museets

gæster får adgang til at komme derop. En
donation fra Tom’s Fabrikkers Fond gjorde
det muligt at købe skabet. Også i en anden
henseende har vi taget hul på den, desværre
sikkert fjerne, fremtid, da øverste etage tages
i brug: restaureringen af »Kinesertapeterne«
er påbegyndt. Denne lidt sære betegnelse
dækker over en meget speciel vægbeklæd
ning i er af værelserne deroppe, sandsynligvis
en imitation af gyldenlæder, hvoraf en del er
på Nationalmuseet, men det tilbageværende
skal igennem en grundig behandling, før det
kan vises frem. Der er 8 felter, og det første er
færdigt. I begyndelsen af denne sommersæ
son ligner Renæssancesalen i stueetagen alli
gevel ikke sig selv, fordi Wuchters’ dobbelt
portræt af Christen Skeel og Birgitte Rosenkrantz er til konservering i Århus. På dets
plads har vi hængt »Kinesertapet 1«; så kan
publikum se det, sålænge det nu varer. Det
passer ikke særlig godt der og skal væk derfra
igen, så snart Wuchters-billedet kommer
hjem, men så har vi da vist, at vi er begyndt
på dette projekt.

Besøgstallet hat været jævnt stigende de sene
re år og nåede i 1982 op på 33.000, men viser
tegn til at stagnere på dette niveau.
Vibeke Nielsen

KULTURHISTORISK MUSEUM, RAN
DERS, 1982.

Museets indsamlingsvirksomhed var igen
dette år ret omfattende, idet der blev foretag
et 56 besigtigelser i marken over anlæg, der
fordelte sig med 9 fra ældre stenalder, 8 fra
yngre stenalder, 4 fra bronzealder, 6 fra jern
alder, 2 fra middelalder, 3 fra nyere tid, 17
ikke daterbare anlæg og 15 med negativt
resultat. Mindre prøvegravninger gennem
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førtes på 11 lokaliteter. Af mere betydnings
fulde undersøgelser kan nævnes: en boplads
fra istidens slutning ved Langå; påvisning af
en 250 m lang skaldynge fra overgangstiden
mellem ældre og yngre stenalder ved Kolå
Bro vær Kalø Vig; prøvegravning i langhøj
fra tidlig yngre stenalder ved Bjerregrav St.;
udgravning af høj med jordgrav fra tillig
yngre stenalder ved 0. Tørslev; udgravning
af 3 hellekister ved Nebstrup og én ved Syvveje, alle tilhørende enkeltgravskultur; ud
gravning af bopladsrester fra yngre bronze
alder og 4 brandgrave fra ældre jernalder ved
Vendehøj i Hornslet, samt prøvegravning i
skaldynge fra ældre romersk jernalder ved
Pejsbjerg nær Rønde. I årets løb er ialt 28
udgravningsrapporter endelig afsluttet.
Tilvæksten fra nyere tid består hovedsagelig
af ting, der er modtaget som gaver til museet.
Ialt er 253 numre indført.

Udstillingsvirksomheden er noget beskåret,
men trods alt blev 13 større og mindre særud
stillinger præsenteret i årets løb, dels i muse
ets forhal (bl. a. Smedemesterforeningens
100 års jubilæumsudstilling), dels i det lille
særudsdtillingslokale (Kobbersmeden), dels i
det store udstillingslikale (Toldetaten 350 år,
§ 91 - Beskyttet værksted for voksne, Afri
kanske tekstiler, Arvegods, Elværket, Ma
skin Makt) og dels i gangarealer.
Årets samlede besøgstal på museet (besøgen
de på udgravninger m. v. ikke optalt) var
26524. Heraf udgjorde elever og lærere 2495,
voksne deltagere i gruppebesøg 2234, og
publikum til Kortfilmbio 2014. Børn, der
kom på eget initiativ i normal åbningstid,
udgjorde 4818.

Med beklagelse måtte vi ved årets udgang
sige farvel til Birgit Runge Kristoffersen,
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museets mangeårige konservator, der p. gr.
af flytning måtte opsige stillingen hos os.
Blandt de øvrige medarbejdere, nemlig ele
ver, langtidsledige og militærnægtere, har der
ligesom sidste år været mange udskiftninger.
Forhåbentlig har tiden på museet hjulpet de
fleste til at finde et mere permanent arbejds
sted, hvor deres evner, dygtighed og interes
ser kan komme til nytte.
Gurli Dybsand

Årsberetning
v/formanden
arkivar, Peter Bondesen
HISTORISK SAMFUND 1982-83.

Årets gang i Historisk Samfund har været
præget af både traditionelle og nye aktivi
teter. Medlemskredsen er blevet styrket
ikke mindst som følge af en hvervekam
pagne i distriktsbladene. Også turarrange
menterne har tiltrukket nye medlemmer,
sådan at foreningen nu bakkes op af 923
medlemmer og institutioner.
Den amtshistoriske årbog udkom i 1982 i
forbindelse med digteren St. St. Blichers
200-årsdag. Det havde været redaktionens
tanke på een gang at bringe artikler, der
dækkede hele det historiske forløb og som
geografisk havde emner fra hele amtet.
Blicher blev mindet ved Henrik Denmanns
fremlæggelse af hidtil upublicerede sagn
optegnelser med emner især fra omegnen
af Spentrup. Årbogen blev godt modtaget.
I Jyllandsposten anmeldtes den af H. P.
Jensen d. 7.2.83 bl.a. sådan: »Med hensyn
til redaktion, typografi og brug af billeder
er den en af de bedste lokalhistoriske årbø
ger i landet«. Foruden årbogen udgav fore

ningen bogen »Skulptur i det fri Randers«.
Bogen udkom d. 2.11.1982 på 100-årsdagen for Niels Ebbesenmonumentets afslø
ring.
Af tre planlagte ture gennemførtes to i
denne sæson. Den korte tur gik til Gottorp
Slot d. 13.8. og det nye Jysk MedicinHistorisk Museum i Århus blev besøgt d.
12.10 under ledelse af det tidl. bestyrelses
medlem Ejnar Hovesen.

Når lejlighed byder sig arrangerer Histo
risk Samfund grupperejser til udlandet.
Under ledelse af Henning Hall gennemfør
tes d. 3.-10.9 en studietur til Gotland under
temaet »Gotlands Stenhuggerkunst«. For
uden det faglige indhold havde turen et
indslag af ikke planlagte momenter, der
sikrede, at heller ikke Chr. Pedersen, der
deltog som praktisk koordinator, fik
mange fristunder. Turen blev en stor
oplevelse for alle deltagere, og man vendte
hjem med en betydelig viden om Gotlands
middelalderlige kulturhistorie.
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Fra besøget på Gottorp slot 13. 8. 1983

Der har været afviklet tre offentlige fore
drag delvis med støtte fra Folkeuniversite
tet. Alle foredrag blev afholdt i Kulturhu
sets sal, og de var godt besøgt. Jørgen
Ilkjær fortalte d. 10.11 om jernalderfundet
fra Illerup Ådal, pastor Thyge Jensen
berettede d. 19.1 om »Skeelerne på Fussin
gø« og d. 9.3 talte Hasse Neldeberg
Jørgensen, Steen Noer Madsen og Peter
Bondesen om »Randers i besættelsesti
den«.
I Randersugen 1983 deltog foreningen for
første gang med et nyt arrangement kaldet
»Historisk rundskue«. Under vejledning af
»lokale eksperter« besøgtes ialt syv histori
ske bygninger i Randers kommune, idet
der hver dag i ugens løb blev åbnet en
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bygning af historisk interesse for offentlig
heden.
Historisk Samfund har 2 medlemmer i
Fonden til gamle bygningers bevaring i
Randers. I det forløbne år har der især
været arbejdet for at redde de to ældste
bygninger Nygade 2 og 4. Heldigvis lykke
des det i sidste øjeblik at skabe et økono
misk fundament for husenes bevarelse på
stedet. På samme måde deltager forenin
gen i et fællesudvalg for de historiske amts
samfund i Århus Amt. I år enedes man om
at støtte udgivelsen af et indeks til vor
årbog.

Bestyrelsesarbejdet har forløbet som hid
til. Kort efter generalforsamlingen med-

delte vort mangeårige bestyrelsesmedlem,
formand og æresmedlem Ole WarthoeHansen, at han af helbredsgrunde måtte
forlade bestyrelsen. Dette blev med bekla
gelse accepteret, men vi har dog også i
denne sæson kunnet trække på Warthoes
indsigt og interesse ikke mindst gennem
hans veloplagte oversigt over lokalhistori
ens historie her i amtet. Oversigten blev
forelagt som vor hilsen til deltagerne på
D.H.F. og S.L.F.’s årsmøde i Randers. I
årets løb blev det bestemt, at foreningens

kasserer siden 1959, Chr. Pedersen burde
udpeges som æresmedlem. For ham har
det været en opgave ved et målbevidst
arbejde både at bringe foreningens økono
mi på fode og at tilrettelægge en overskue
lig bogføring.
Arbejdet på kontoret har været præget af
den nye bestyrer Lillian Sørensen. Det for
retningsmæssige har fået en dynamisk
ledelse og kontakten til medlemmerne er
blevet lettet ved oprettelsen af et nyt karto
tek.

Historisk rundskue
i Randersugen samlede
over 100 interesserede ved
besøget på Tøjhuset.

Foto: Michael Christiansen.
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Giested, Christen.................................................
Gram, Lave Hansen............................................
Grundtvig, N. F. S...............................................

Register

28
51
63

Dækker kun årbogens artikler

Amstrup, Carl Elias.............................................
Andersen, Albrect..................................
27, 28,
Andersen, Laust...................................................
Andersen, Lise......................................................
Andersen, N..........................................................

50
30
44
30
30

Bach, Anthon N..................................................
Bang, Im................................................................
Bartholdy, Chr......................................................
Beck, Vilh..............................................................
Bek, Jens. ...
63, 64, 66, 67,
Bentzen, smed
....................
Bjørnbak, E...........................................................
Blichmann, Nørager...............................
24, 28,
Boelsmand, Jac.....................................................
Borup, Ane Mette........................................
46,
Borup, Jens Peter.................................................
Borup, Niels..........................................................
Boyhuus, Else Marie...........................................
Briichner, Valdemar.............................................
Bugge, Anders Andersen.....................................
Busch, fæsteagent.........................................
31,
Busk, Jacob..........................................................
Bülow, Axel..................................................
63,

55
70
72
70
68
27
71
30
74
47
47
46
31
67
46
39
71
67

Christensen, August...................
Christensen, Knud Ingemann.' . 81, 86, 96, 97,
Christensen, Peder...............................................
Christian (X), prins.............................................
Christiansen, Otto................................................
Clausen-Bagge, N.................................................
Conradsen, Markus.............................................

71
102
30
75
86
71
47

Dahl, Kirsten........................................................ 27
Daugaard, Jens.................................................... 27
Dresing, Viggo.................................. 44, 48, 55, 56

Eriksen, Frederik Ferdinard...............................
Eskesen, Peder Christensen................................

46
30

Falbe Hansen, V...................................................
Ferdinard, Klaus..................................................
Frederiksen, Sv. Aa..............................................
Friberg, Sv............................................................

39
20
90
74
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Hagensen, Jens Chr............................................. 55
Hald, Christian Christensen............................... 46
Hansen, Chr. Ulrik..........................
82, 83, 84, 86
Hansen, Jens........................................... 44, 46, 56
Hansen, Niels Daniel........................................... 50
Harder, Anton...................................................... 46
Harder, NicolaiHenneberg.................................. 28
Haurum, Christen................................................ 98
Hendil, Leif.......................................................... 106
Herman, Anders.................................................. 30
Hermansen, Carl.................................................. 72
Heuch, Jacob Aall............................................... 80
Hoff, Kai.......................................................
83,84
Holtze, Hans.............................................
100, 101
Hovedskou, Oluf.................................................. 83
Høegh, Jens F....................................................... 28
Højer, toldkontrollør........................................... 42
Haahr, Chr............................................................ 102

Ingerslev, L. J. K.................................................

68

Jacobsen, Erling................................................. 104
Jensen, A. M......................................................... 72
Jensen, Ivan.....................................................
81,86
Jensen, Lars.......................................................... 27
Jensen, Marius.................................................
47,50
Jensen, Nicolaj Ratius......................................... 42
Jensen, Niels......................................................... 43
Jensen, Peder........................................................ 27
Jespersen, Egon..........................................
100,101
Johannesen, Svend..........................................
83,86
Johansen, Hans Christensen..........................
50,51
Jul-Rasmussen, Svend Gunnar.......................... 92
Juncher, Flemming.........................................
91,92
Juncher, Søren..................................................... 47
Juul, N. J.............................................................. 73
Jørgensen, Chr...................................................... 30
Jørgensen, Hans Henning.....................
41, 42, 60
Jørgensen, N......................................................... 29

Kabbel, Jeppe Peter...............................
27, 28, 29
Klagenberg, Julius............................................
47,51
Klet, Peder Pedersen........................................... 30
Knudsen, Jacob......................................
64,67,68
Koch, Sigrid.......................................................... 84
Kroer, Oluf.........................................................
83,86
Krogh, Arnold........................................
75, 78, 80
Krohn, Pietro....................................................... 78

Landing, Thorup............................................ 94,95
Langballe, Mogens............................................... 91
Larsen, A.............................................................. 80
Larsen, Jens Hansen........................................... 48
Larsen, Jens Peter........................................
42, 44
Laursdatter, Maren.............................................. 24
Laursen, Christian...................... 46, 47, 48, 51, 56
Laursen, Peter Christian..................................... 51
Lindhardt, P. G.......................... 63, 65, 66, 69, 74
Lonsdale, Walther............................................. 92
Lorentsen, Jacob Heinrich.................... 42, 43, 46
Laage, Martin...............................................
43,56

Martens, FrandsFrederik Christian...................
Martens, Hans......................................................
Meisner, C.............................................................
Meldahl, Ferdinand.............................................
Michelsdatter, Marthe...........................
24, 28,
Mikkelsen, J. M...................................................
Mogensen, Mogens Christian.....................
47,
Mogensen, Mogens Møller.................................
Momme, Jørgen Henning.....................
27, 28,
Monsen, Jens Hastrup........................................
Mortensen, Niels..................................................
Møller, N...............................................................
Møller, NielsChristian.........................................
Møller, Aa.............................................................
Mørup, Niels Bach.............................................

48
48
30
78
30
71
51
48
30
27
44
30
47
71
38

Nathansen, Julius................................................
Nielsen, Alfred........................................
82, 83,
Nielsen, Anders Michael.....................................
Nielsen, Erik.........................................................
Nielsen, Jens.........................................................
Nielsen, Markus...................................................
Nielsen, Niels........................................................
Nielsen, Niels........................................................
Nielsen, Niels Sophus..................................
47,
Nielsen, Ole..........................................................
Nielsen, Rasmus.....................................
70, 72,
Nielsen, Villum.....................................................
Nielsen, Niels Stubberup........... 41, 46, 48, 50,

29
86
48
80
50
60
50
46
56
56
73
29
51

Odgaard, Søren Peter......................
21, 24, 28,
Olrik, H. O. B......................................................
Olsen, Marie.........................................................
Olsen, Niels Christian.........................................
Orth, Emil.....................................................
78,

30
75
51
46
80

Pedersen, Carl.......................

82-84, 86, 88-89, 91,
93-94, 97, 99, 101-102

Pedersen, Erik................................... 81, 86, 87, 91
Pedersen, Nicolay.........................................
27, 30
Pedersen, Peder Laurits....................................... 46
Petersen, Søren..................................................... 44
Pingel, J. V........................................................... 64
Poulsen, Sivert................................................ 26-28
Prip, Axel B.......................................................... 98

Quist, P....................................................................

30

Rask, Anton......................................................... 102
Rasmusdatter, Karen...................................
42, 44
Reinholt, Helle..................................................... 20
Ring, M.................................................................... 71
Rosenkilde, Christian............................
48, 55, 56
Rowan, W. R........................................................ 42
Rødbro, Peter.........................................
81, 86, 87
Røjel, Jørgen........................................................... 84

Schjøtt, Søren Julius....................................
43, 50
Schmidt, C.....................................................
46, 47
Schou, Philip................................................
75, 78
Sejersen, Mads...................................................... 65
Selmer.................................................................... 30
Simonsen, Jens..................................................... 74
Skovboe, Niels...................................................... 27
Slamberg, Chr...............................................
67, 68
Smed, Peder.......................................................... 30
Stemann, G. C. V. v..................................
75, 78
Stenz, Søren Nielsen............................................ 27
Sommer, M. A...................................................... 40
Sorwad, C. H................................................
44, 56
Sørensen, Anders................................................. 47
Sørensen, Niels Peter........................................... 46
Sørensen, Niels Sommer..................................... 46
Sørensen, Peder .................................................... 30
Sørensen, Søren .......................... 21,22,23,24,28
Theilmann, Jørgen.
Tholdstrup, Knud.
Trolisdatter, Karen

.... 63, 64, 67, 68
91, 92, 101, 102, 103
......................... 51

Westergaard, S. J.................................................
Westphael, R.........................................................
Winther, C. P........................................................
Winther, Niels Jensen..........................................
Wognsen, A..........................................................
Wæger, Søren Andersen..............................
22,

56
80
71
30
30
24

Ørslef, Henrik......................................................
Øverland, Arnulf..................................................

51
84
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Kontoret i Slyngborggade 21, Randers, er åbent hver tirsdag
fra kl. 14.30-16.30 bortset fra ferier.
Telefon: (06) 43 02 11 (kan kun forventes at svare i kontorets åbningstid).
Kontingent bedes indbetalt senest 1. februar.
Priser på Samfundets publikationer:
ÅRBØGER:
1907-1940.......................................................
1941-1960.......................................................
1961-1970.......................................................
1971-1972.......................................................
1973.................................................................
1974-1980.......................................................
1981 .................................................................
1982 .................................................................

30,00 kr.
25,0032,0030,0020,0050,00 55,00 65,00 -

ANDRE:
Peter Bondesen:
Skulptur i det fri i Randers..................
72,00 Peter Bondesen og Steen Noer Madsen:
Randers i* besætteistiden...........................
35,00 Søren Sloth Carlsen:
Indeks til Historisk Aarbog 1907-1982. .
25,00 Per Sloth Carlsen:
Mariagerbogen:..........................................
68,00 Estrup: Fredskovsforholdene........................
12,00Warhoe-Hansen:
Randers Håndværkerlav 1-2....................
55,00 Skolehistorisk billedbog............................
25,00 Knud J. V. Jespersen m. fl.:
Skaføgaards adkomstbreve og
jordebøger 1647-1797 ................................
30,00 J. C. Hald:
Randers Amt (genoptryk fra 1827). ...
55,00 O. Warthoe-Hansen m. fl.:
»Søkøbstaden Randers«............................
80,00(Til ovennævnte priser lægges forsendelsudgifter).
Medlemmer ydes ved køb af mindst 10 bøger 33'/, % rabat.

40,00 kr.
35,0040,0040,0025,0065,0065,00 76,00-

96,00 -

45,00 35,00 89,00 16,00-

68,00 30,00 -

45,0075,00 150,00-

Følgende bøger er udsolgt:
1907 -1908 - 1909 -1910 -1911 - 1912 - 1913 - 1916 - 1920 - 1921 - 1922- 1923 1924 - 1925 - 1926- 1928- 1929- 1931 - 1934- 1937- 1942- 1943-1946-1947- 19481949
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Driftsregnskab 1/9 1982 til 31/8 1983
INDTÆGTER:
Kassebeholdning pr. 1/9 1982.............
Ministeriet (tilskud)...............................
Kommuner (tilskud)..............................
Randers kommune (tilskud).................
Almenfonden..........................................
Århus Amt.............................................
Søkøbstaden Randers (afregn, for 1981)
Hævet reservefond.................................
Medlemskontingent...............................
Møder - Ture.........................................
Salg af bøger..........................................
Annoncer................................................
Renter.....................................................
Salg af Søkøbstaden Randers..............
Momsgodtgørelse...................................
Diverse....................................................

8.374,74
5.000,00
9.650,00
20.000,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
5.500,00
65.393,00
31.061,29
21.392,85
8.650,00
169,45
7.068,00
10.842,00
1,53

UDGIFTER:
Husleje....................................................
Søkøbstaden Randers afregnet............
Arrangementer.......................................
Porto.......................................................
Kontor....................................................
Annoncer................................................
Bestyrelse, gaver....................................
Kontingenter..........................................
Moms......................................................
Køb af bøger..........................................
Overført til fonds:
Udgiverfond...........................................
Reservefond............................................
Turfond...................................................
Monumentbogen....................................
Mariagerbogcn.......................................
Årbog 1983.............................................
Forsikring...............................................
Inventar..................................................
Kassebeholdning pr. 31/8 1983...........

221.102.86

36.111,80
5.827.50
30.757.65
10.967,50
9.918.88
3.906,39
8.815.20
2.557.00
19.766.21
800.00
20.000.00
8.000.00
4.186.29
48.714.41
49.25
215.30
320.00
1.157.00
9.032.48

221.102.86

Status pr. 31/8 1983
PASSIVER:

AKTIVER:

Beholdning årbøger...............................
Udgi ver fo nd:
Den danske Bank (772973)..............
Sparekassen (53750)..........................
Den danske Bank (depot 10502-0). .
Turfond:
Handelsbanken (653 690).................
Handelsbanken (check 540721.........
Handelsbanken (check 540721.........
Reservefond:
Den danske Bank (768227)..............
Kassebeholdning:
Handelsbanken (check 505349). . ..
Giro (5448522).......................................
Kontant...............................................
Inventar..............................................

20.000.00

36.393.60
34.702.09
23.957,00

Fællesfonden »Søkøbstaden Randers«
Udgiverfond......................
95.052.69
Turfond................................... 5.560.03

100.612.72

Kapital.................................. 25.845.98
Reserve.................................... 8.972.30

34.818.28

3.187.50

4.373.74
1.186.29

8.972.30

2.511.65
6.087.68
433.15
1.00

138.618.50

138.618.50
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Historisk Samfunds
bestyrelse 1982-83
Arkivar Peter Bondesen (formand),
Âlborggade 11, 8900 Randers, tlf. 41 62 72

Overlærer Søren Sloth Carlsen,
Nyvej 18, 8543 Hornslet, tlf. 99 41 72

Sognepræst Henning Hall,
Gørtlervej 24, 89oo Randers, tlf. 42 96 35
Værktøjsmager Finn Hejl,
Bækkelundsvej 1A, 8900 Randers,

tlf. 41 36 41
Kontorassistent Gudrun Pedersen,
Gelhøj 9, Albæk, 89oo Randers, tlf. 44 15 72

Skoleinspektør Chr. Petersen (kasserer),

Parkboulevarden 52, 8900 Randers,
tlf. 42 53 06

Faktor Bo Rasmussen,
Boghvedevej 17, 8900 Randers, tlf. 43 20 31
Adjunkt Palle Schødt Rasmussen,

Adr. Alle 57a, 8500 Grenå, tlf. 32 11 21
Fru Esther Skjødt,

Fyrrevænget 7, 8900 Randers, tlf. 42 17 34
Lærer Peter Østergård,
Åstrupvej 3, Mellerup, 8900 Randers,
tlf. 44 13 50
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Støt foreningen

Meld Deres venner ind i

Historisk Samfund

HANDE LSEANKEN
altid med i billedet

Bogtryk og Offset...

Central • Trykkeriet
Strømmen 27 - 8900 Randers - Tlf. 06 - 42 41 72

ROSE-IENSEN A/S
MURERMESTER- OG ENTREPRENØRFORRETNING

Møllestræde 5 * Randers * Tlf. (06) 42 76 22

AKTIVBANKEN
Rådhusstræde 3-5, Randers, tlf. (06) 4l 2600

Aftenskolen i centrum
Ring et let nummer - 43 00 00
fâ et godt kursus.

Få mere ud af budgettet
med lotalrådgivning
i Den Danske Bank.

▼
DEN DANSKE BANK
Vi ser på Deres økonomi med nye øjne.

Hornslet Bogtrykkeri

Tingvej 36 . 8543 Hornslet
Telf. (06) 994511

TIDSSKRIFTER, BØGER, BLADE
l BOGTR YK OG OFFSET
SPECIALITET: KVALITET

OJYSKE
W BAN K

-til at tale med
RANDERS AFDELING . RÅDHUSSTRÆDE 2
NORDRE AFDELING

. GL HOBROVEJ 2

VORUP AFDELING

. HØJTOFTEGADE 1

RANDERS
BIBLIOTEK
KULTURHUSET
STEMANNSGADE 2
8900 RANDERS
TLF. (06) 4313 00
Hverdage 10-20 (maj-august 10-19)
Lørdag 9-14

Banken for land og by

ANDELSBANKEN

Og
Randers afdeling, Østervold 30
Telefon 426633

Randers Lokal
historiske Arkiv

Nørre-afd.
Mariagervej 57
tlf. 42 8133

tlf. 43 13 00, lok. 59-60

Allingåbro-afd.
tlf. 4812 55

Mandag 18-20 (maj-augusl 17-19)
Tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag 10-12
Fredag 15-17

Langå-afd.
tlf. 461255

Assentoft-afd.
tlf. 4948 33

Kristrup-afd.
tlf. 431033

Se frem til engod tid
sompensiom ~
1-igodtidf
■I

? Jr En kapitalpension giver
r Dem et godt økonomisk
grundlag, når De til sin tid skal
pensioneres.
Spørg

SPAREKASSEN
FOR RANDERS BY OG OMEGN

Hvorfor får nogle
mennesker mere ud af
pengene end andre?

Åbningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag 9.30-16.00,
torsdag 9.30-18.00
Dronningborg afdeling

Udbyhøjvej 142, tlf. 42 4966
Qlarbjerg afdeling

Glentevej 21, tlf. 429466
Hornbæk afdeling

GI. Viborgvej 2, tlf. 42 4899
Krlstrup afdeling

Valdemarsvej 2, tlf. 429366
Nørre afdeling

Mariagervej 43B, tlf. 42 6366
Vorup afdeling

Aalborggade 6, tlf. 429166
Østervold afdeling

Spørg Bankrådgiveren
Privatbanken

Østervold 19, tlf. 428066
Assentoft afdeling

Parkallé 7a, Assentoft, tlf. 49 47 66
Havndal afdeling

Østerbro 12, Havndal, tlf. 470068
Mørke afdeling

Ebeltoftvej 3. Mørke, tlf. 37 70 45

Privatbanken A/s
Kirkegade 3

.

Randers

.

Tlf. (06) 426666

WE110V & OTTESEN A/S
RANDERS

Reserveret

Hvis
problemet
er penge...
@ Bikuben

- vi finderen løsning
Storegade 1 • 8900 Randers ■ Tlf. 41 64 00

A. Østerballes Turistfart ApS
Telefon (06) 412700 - 4159 75

Jomfruløkken . 8900 Randers

20-50 pers, busser kører i ind- og udland

y
DJURSLANDS BANK ê
Allingaabro - Aiming - Balle - Bønnerup - Feldballe - Fjellerup - Gjerrild
Grenaa - Grenaa Havn - Kolind - Nimtofte - Pindstrup - Ryomgaard
Sønden Aa Butikstorv (Grenaa) - Trustrup - Vivild - Ørsted
BANKBUS MED 13 EKSPEDITIONSSTEDER

Reserveret

ARBEJDERNES
" fclANDSBANK
- for familiens trivsel

Filialen i Randers
Østervold 15, 8900 Randers.
Tlf. 06 - 42 75 77

KØBMANDSGÅRDEN, STALDGÅRDSGADE 20, RANDERS
Købmandsslægten:

Oldefar
Oldemor
Farfar
Farmor
Farbror
Far

Købmand

1857-1878
1878-1895
1895-1903
1903-1915
1915-1930
1930-1972
1970-1974
1974

Laurits Schiødte Løgstrup
Dorthea Marie Løgstrup
Christen Christensen Løgstrup
Amalie Elleonora Christine Andrea Løgstrup
Alfred Christian Leo Dalsgaard Løgstrup
Jørgen Arnold Tage Dalsgaard Løgstrup
Jenny Catrine Dalsgaard Løgstrup
Knud Dalsgaard Løgstrup

23. OKTOBER

STALDGÅRDSGADE 20 . RANDERS . TLF. 06-423655
DEN GAMLE BUTIK:
METERVARER . STOFRESTER
SYTILBEHØR . MØBELSTOFFER
ARBEJDSTØJ . REGNTØJ M. V.
DETAIL OG ENGROS
TRONHOLMEN 3.8900 RANDERS . TLF. 06-423700 . TELEX 65107
METALAFFALD
VARMGALVANISERING
PAPIRAFFALD
JERNSKROT
PUDSEKLUDE TWIST
TEXTILAFFALD

Lisbeth Wincentz Rasmussen: Grubekaramisk
kultur på Djursland.............................................................

side 5-14

Elmer Kristensen: Stenslyngen fraVestergrave......................

side 15-20

Tom Mortensen: Præmiesølv fra Randers Amts
Husholdningsselskab...........................................................

side 21-30

Hanne Gjøl: Svenske sæsonarbejdere påDjursland.............

side 31-40

Heino Wessel Hansen: Et Egnscenter vokser frem
Havndal fra 1883-1901 ...........................................................

side 41-62

Peter Østergård og Siliam Bjerre:
Den Grundtvigske »gårdmandsreligion« jubilerer. ...

side 63-74

Bredo Grandjean: Randers-gaven til Prins Christians

bryllup 1898...............................................................................

side 75-80

Ejvind Jacobsen: Modstand og flugt

glimt fra besættelsestidens Randers....................................

side 81-106

Fra arkiver og museeri det GI. Randers Amt......................

side 107-122

Historisk Samfund1982-83.........................................................

side 123-125

Register............................................................................................

side 126-127

Publikationer..................................................................................

side 128

Årsregnskab....................................................................................

side 129

Bestyrelsen......................................................................................

side 130

LXXVII årgang af »Fra Randers Amt« er
udgivet af Randers Amts Historiske Sam
fund. - Trykt i 1450 expl. hos Central Tryk
keriet, Randers, 115 g Mat Macoprint, sat
med Times.

HVEM RINGER KLOKKERNE FOR---?

Pet skete for nogen .Tid siden i en Prjyinsby.at Gestapo kom for at hente en
Mand.Pet lykkedes'Manden at flygte,men’under Slugten kom han’imidlertid til
Skade og kunde vanskeligt færdes ved egen Hjælp. Hvad gør en Mand i den Situ
ation ?Henvender sig’til tilfældige.ukendte Mennesker,fortæller,han er syg
og forfulgt af Arvefjenden,og at de man hjælpe ham.Hvis hån ikke ligefrem
henvender sig til sin Bys notoriske Forrædere og Værnemagere,kan der prak
tisk talt kun være Tale om Folk.der af -Hjertet afskyer Tyskerne.Altsaa bliver
Manden hjulpet. Men nej! Til Trods for,at Manden var sluppet væk .fra Gestapo,
og der saaledes var store Chancer for,at der ikke kunde ske noget ved at. hjælp
ham.henvendte han sig forgæves til den ene tefter dop anden.Hos en forsøgte
han at laane en Cykle.men ikkesandt,-Frygten for at miste en ’Cykle med et Par
rigtig godo Dæk paa tæller da mere end et Medmenneskes Ve og Vel? En anden
forsøgte han at faa til at skjule sig,-men ikkesanit,-naar man er gift og har
"Kone og Børn",saå er det da klart,at man ikke hjælper et vildfremmed Menne
ske, selv om det er i Nød,og-man i og for sig sympatiserer med Manden?Lad dem,
der er kommet paa Kant med Tyskerne,selv.rage Kastanjerne ud af Ilden.
Saaledes gik da Manden under Smerter fra den ene til den anden og mødte alle
Vegne en kold Skulder,-eller maaske rettere et beklagende : Vi vilde gerne,men
vi tør. ikke ’
Pen Slags Mennesker lever endnu i Skyggen af den’9 April;de har ikke fattet
Betydningen af den 29 August.Men var de don’9 April blevet kaldt under Fanerne
var de mødt rede til at ofre alt, tage enhver * Ri.såko , de, der ikke vover 'løbe
en ihvert Fald lille,maaske indbildt Fare vod at give on Haandsrækning til
en af Panmarks forfulgte,frivillige Soldater,der ved deres patriotiske Ind
sats har skabt Panmark en Fremtid blandt frie Nationer.Pet er Forbandelsen
fra den 9 April i 940,der ikke ihjælslog Legenet,men det,der er,om ikko
kærere saa dyrere :Aanden.'■ Men tilbage til vores Historie.Trøst dig og glæd
dig»Landsmand!Til sidst blev Manden,der kæmpede for sit Land,hjulpet-og han
or nu i Sikkerhed.
Saaledes ender denne Hverdagshistorie fraen Provinsby,

Kopieret fra illegalt blad

Forsiden: Den ijhyggeligst tænkelige læsning for ei
modstandsmand på flugt: Kammeraten Christian Ulril
Hansen henrettet Forsidetelegram fra RANDERS DAGBLAD
23. juni 1944.
Bagsiden: Uddrag af »RANDERS FRONTEN«
nr. 9. den 23. jurii 1944.
»Provinsby«... La^s: Randers
»én af Danmarks forfulgte frivillige
«nidater«... Læs: Eivind Jacobsen.

