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HISTORISK AARBOG

FRA RANDERS AMT

Historisk Samfunds kontor Slyngborggade 21, 8900 Randers, har åbent hver tirs
dag kl. 14.30-16.30, bortset fra ferier. Telefon (06) 43 02 11 svarer i åbningsti
den. Her modtages indmeldelser m. v.
Historisk Samfunds publikationer købes i åbningstiden eller bestilles til levering
med posten. Til de anførte priser lægges forsendelsesomkostninger. Beløbet be
des indsat på giro senest 30 dage efter modtagelsen.
Historisk Årbog fra Randers Amt haves på lager for en række årganges vedkom
mende. Historisk Samfund tilbagekøber ældre, udsolgte årgange og tilbyder
medlemmerne, at man kan tegne sig for ønskede årbøger ved henvendelse på
kontoret.
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20,00 O. Warthoe-Hansen:
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Nielstrup Hedegård —
en boplads fra 4.-5. årh. e. Kr.
Fundoversigt 1958-83
A.f Niels T. Sterum
Amatørerne har en særlig status inden for
dansk arkæologi. Der er en lang og god
tradition for, at amatører rapporterer vigti
ge og betydningsfulde fund til museerne,
og et frugtbart samarbejde mellem amatør
og museum har ofte ført til afgørende
fremskridt i kendskabet til forhistorien.
Carl Vindberg Jensen fra Nørager var
kendt som en meget aktiv amatørarkæolog,
hvis anmeldelser til museerne ofte førte til
fine resultater. Det mest strålende eksem
pel herpå er hans opdagelse af stenalderkulthuset i Tustrup.
Vindberg havde imidlertid den »fejl«, at
han fandt mere, end museerne kunne føl
ge op gennem nærmere undersøgelser. I
kraft af sit store lokalkendskab modtog
Vindberg mange henvendelser fra især
landmænd om fund, som han derefter un
dersøgte nærmere. En af de landmænd,
som henvendte sig til Vindberg, var gård
ejer Thomas Christensen, Nielstrup Hede
gård i Vivild sogn. Her kom Vindberg tal
rige gange gennem en snes år for at se på
forskellige fiind. Blandt de mest markante

var to metalfund, som fremkom med få
måneders mellemrum i 1959, og som
Vindberg indsendte til Nationalmuseet.
Herfra viste man den gang interesse for at
gennemføre en udgravning, men det kom
aldrig til realiteter. Vindbergs kontakt med
Forhistorisk Museum, Moesgaard, resulte
rede heller ikke i nogen museumsmæssig
udgravning. Den langvarige kontakt mel
lem Vindberg og Kulturhistorisk Museum i
Randers medførte nogle besigtigelser,
hvorunder det blev vurderet som en alt for
stor opgave at give sig i kast med udgrav
ning af det udstrakte fundområde.
Vindberg døde i 1978 og oplevede såle
des ikke at se regulære, planmæssige
udgravninger på den lokalitet, hvor han så
ofte havde foretaget mindre undersøgelser.
Området gav imidlertid fortsat anledning
til arkæologisk indsats. Nyoppløjede sorte
pletter blev meldt i foråret 1982 til museet
i Randers via en anden amatørarkæolog i
området, lærer Sejr Jensen, Allingåbro.
Museets besigtigelse og efterfølgende (for
holdsvis uinteressante) udgravning var den
5

Luftfoto afNielstrup Hedegårds vestlige del, hvorfra langt de fleste fund stammer. Set fra SSØ. (Foto: Ole Schmidt).

ydre årsag til at samle og vurdere materia
let omkring Nielstrup Hedegård. Det er
de foreløbige resultater af dette arbejde,
som hermed fremlægges i oversigtsmæssig
form. (Der henvises her generelt til katalo
gen sidst i nærværende artikel. Referencer
til katalogen er i teksten angivet med
kat.nr.).
Området, hvor Vindberg (og nu også
Kulturhistorisk Museum) har foretaget un
dersøgelser, er ca. 16 hektar stort. Bortset
fra enkelte småkuperinger er fundområdet
meget fladt. Terrænet hælder let fra nord
og øst ned mod et i dag rørlagt bækleje,
Vrangbæk, som i et sving fra syd mod nord
løber gennem sydvesthjørnet af Nielstrup
Hedegårds nuværende jordtilliggende.
Vrangbæk løber videre mod nord til
Hevring å, der har afløb til Kattegat ved
Djurslands nordkyst. Områdeafgrænsnin
6

gen mod nord og øst er rene ejendomsskel.
Området må med den lette jord og det
flade terræn samt lette adgang til fersk
vand have tiltrukket mennesker lige siden
begyndelsen af yngre stenalder, hvor land
brug blev indført i Danmark som bærende
erhvervsform.
Det aktuelle fundområde har imidlertid
kun givet relativt få sikre fund fra stenalde
ren, og vi kender ingen sikre fund fra bron
zealderen. Først med jernalderen har man
slået sig ned her i større tal og gennem
længere tid, sådan at rigelige spor er til
stede. Det er disse spor fra jernalderen,
som Vindberg tålmodigt afdækkede over
en lang årrække. Taget hver for sig var de
fleste af hans iagttagelser af mindre betyd
ning, men summen af hans arbejde på
Nielstrup Hedegaard tager sig anderledes
ud. Lad os følge ham i starten af arbejdet.

Den første af Vindbergs mange »aktio
ner« på Nielstrup Hedegård, hvorom vi
har sikre efterretninger, skriver sig fra for
året 1958. Det drejede sig om udgravning
af fundtom grube (kat.nr. 11) 2.10 m i
diameter og 0.9 m dyb. Ud over en enkelt
sten indeholdt gruben kun lidt trækul og
forkullede træstykker ved de stejle kanter.
En måned senere udgravede Vindberg en
mindre grube (kat.nr. 12) fyldt med sten
og trækulblandet jord. Øverst i gruben
fandt han 3 uanseelige jernalderskår. Nu
var hans nysgerrighed åbenbart vakt — el
ler fulgte han blot sit arkæologiske in
stinkt? Han noterede i hvert fald på en
seddel lagt ned i æsken med de 3 skår:
»Der er boplads eller hustomt fra jernalde
ren nær ved . . .« — dette måske på bag
grund af den følgende dags udgravning af
13 m søgegrøft (kat.nr. 13), hvor der over
alt forekom »lige under plovfuren et 20 cm
dybt kulturlag iblandet lerkarskår og en
mængde dyreknogler«.

Næste forår (1959) fortsatte undersøgel
serne. På en og samme dag udgravede
Vindberg to små fundtomme nedgravnin
ger (kat. nr. 15, 16), som han selv betegne
de »ildsteder« (dog nok snarest at opfatte
som stolpehuller) samt en »brandgrav«
(kat.nr. 14), indeholdende brændte knog
ler og lerkarskår. Knoglematerialet er for
sparsomt til en sikker bestemmelse af, at
der faktisk er tale om menneskeknogler.
Om den lille grube (0.50 m i diameter og
0.50 m dyb) nu også var en brandgrav, er
således lidt usikkert. En del af skårene fra
gruben stammer imidlertid fra et sekun
dært brændt lerkar, som måske kan have
været med på ligbrændingsbålet. Der er
noget som taler for, at der virkelig er tale
om en ægte brandgrav.
Med disse ret få udgravninger havde
Vindberg i store træk været i kontakt med
de samme typer af spor efter jernaldermen
neskenes virke, som han skulle komme til
at undersøge igen og igen i de kommende
år: Store og små gruber, med eller uden
stenfyld, kulturlag, stolpehuller, »brand-

Betalingsguld, kat. nr. 17. Mal 2:1.
(Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet).

grave«. På dette tidspunkt savnedes for så
vidt kun en sikker datering, afgørende nye
fund skulle dog snart dukke op.

Fra sommeren 1959 stammer de to metal
fund, som i så høj grad bidrager til at ka
rakterisere Nielstrup Hedegård. I juni
fandt fru Grethe Christensen en lille
»ring«, (kat. nr. 17), som ved Vindbergs
mellemkomst blev indsendt til National
museet. Vindberg var ikke sikker i sin vur
dering af fundet; i ledsagebrevet skrev
han: »Vedlagte ring er funden i marken
under roearbejde og er overladt mig til
indsendelse til museet til undersøgelse. I
betragtning af, at den er så velbevaret må
den vist antages at være af guld, men om
det er oldsager er måske tvivlsomt«. På Na
tionalmuseet blev ringen taget i øjesyn:
Det var guld, endda af 826 promilles lø
dighed, og det var en oldsag, endda af
velkendt type — såkaldt betalingsguld.
Ringen vejede 5,4 g, og med dagens guld
pris blev den vurderet til 35 kr. og 68 øre.
Nationalmuseet rundede op med en dusør,
således at fru Christensen i alt modtog 50
kr. for sit fund.
Ringen, der er lavet af guldtråd vundet
op i 2 72 spiralvinding, er 2 cm i diameter
og således på størrelse med en fingerring.
Ringguld af denne art er velkendt fra den
7

Dupsko af bronce, kat. nr. 18. Ml 1:1.
(Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet).

ældre del af germansk jernalder. Ringen
har nok været båret som fingerring, men
den var først og fremmest tænkt som et
kontant betalingsmiddel på den måde, at
der efter behov kunne klippes stykker af
guldtråden, en bekvem måde at præstere
og transportere kontanter på. Ringen fra
Nielstrup Hedegård viser imidlertid ikke
spor efter afklipning, de fint tilspidsede
ender viser, at ringen ikke kom i brug efter
sin hensigt.
3 måneder efter ringfundet, i september
1959, var der igen noget at gøre for Vindberg: en dupsko (beslag til sværdskedespids) (kat. nr. 18) blev fundet af Thomas
Christensen og indsendt af Vindberg. Den
var ikke af sølv, sådan som Vindberg reg
nede det for muligt, men af bronze. Dup
skoen »er kulturhistorisk set et interessant
stykke, som vi meget gerne indlemmer i
vore samlinger. Som dusør herfor sender vi
Dem 25 kr.« skrev Nationalmuseet i sit svar
til Th. Christensen. Om dateringen skrev
Nationalmuseet til Vindberg, at dupskoen
»hører hjemme omkring år 500 efter Kristi
fødsel, stammer altså fra den periode, vi
kalder ældre germansk jernalder«.
8

Det mest interessante ved dupsko-fun
det var imidlertid, at den blev fundet i
0,40 m dybde, altså under pløjelaget, samt
at der fandtes mange jernalderskår i nær
heden. Dupskoen kunne altså stamme fra
et dækket kulturlag — og snarest måtte der
være tale om en boplads. Dette var Vindbergs opfattelse og hans væsentligste grund
til indsendelse til Nationalmuseet, som
faktisk var indstillet på en efterundersøgel
se af fundstedet. I juni I960 foretog in
spektør H. Norling-Christensen fra Natio
nalmuseet en besigtigelse af fundstedet,
hvorfra der til museet hjembragtes en skår
samling, der skulle »være fundet i en jord
bunke, som opgaves at være fra samme
sted som dupskoen« (NM protokol). Trods
forbeholdet overfor den helt sikre doku
mentation af sammenhæng mellem
dupsko og skår, konkluderede NorlingChristensen: »Efter Forholdene at dømme
er der paa Pladsen en Boplads fra ældre
germansk Jernalder«. En udgravning kun
ne gennemføres efter høst 1961, men af
uopklarede årsager blev det aldrig til no
get. Desværre, må man sige, idet en bo
plads fra netop denne del af jernalderen
var en mangelvare i den arkæologiske
forskning dengang. Vi kan kun gisne om,
at Nationalmuseets begrænsede kapacitet
var grunden til, at et højst vigtigt fund
kompleks blev glemt.

I marts 1961 gjorde Vindberg endnu et
fund, som han meddelte til Nationalmu
seet. Han havde udgravet et ovnlignende
anlæg, (kat. nr. 24), hvortil var knyttet
fund af jernslagger og mange lerkarskår,
der kunne samles til et stort kar »med dob
belt bund og dekoreret hals«. Der ses ikke i
Nationalmuseets arkiver nogen reaktion på
dette fund, som faktisk burde have skær
pet interessen.
Foråret 1962 bragte nye fund, som bur
de have resulteret i museal udgravning.
Bl.a. undersøgte Vindberg en lille grube,
(kat. nr. 27), som indeholdt skår af et lille
lerkar samt ikke mindre end 15 vævevægte

Lerkar, forrådskar i groft gods. Under den oprindelige flade bund er lagt en rundet bund,
kat. nr. 24. Mål: 1:4. (Tegning: Elmer Kristensen).

af karakteristisk yngre jernalders form.
Vindberg henvendte sig til Forhistorisk
Museum i Århus, men uden synderligt re
sultat.
I de følgende år fortsatte Vindberg med
spredte undersøgelser, efterhånden som
sort-farvede pletter blev pløjet op. Mest
drejede det sig om fundtomme gruber,
men af og til dog også med gode keramik
fund, der faldt i tråd med de tidligere
fremkomne skår. Vindberg forsøgte sig og
så med mere systematisk anlagte prø

vegravninger, således i 1964 med en 1 x 8
m søgegrøft, der i hele længden viste et
5-10 cm tykt kulturlag med mange lerkar
skår og knogler (kat. nr. 30). I 1968 grave
de Vindberg en søgegrøft på 1 x 12 m,
hvori han påviste to stolpehuller, det ene
40 cm i diameter og 1 m dybt, det andet 25
cm i diameter og 80 cm dybt (kat. nr. 36).
Når man nu skal forsøge at overskue re
sultaterne af Vindbergs mangeårige indsats
på Nielstrup Hedegårds marker, kan man
begynde med at se på fundmaterialets da9

Sekundært brændt lerkar fra brandgrav. Kat. nr. 42.
Mal: 1:3. (Foto: Else Helweg).

tering. Skønt materialet er ganske stort, er
det af en sådan art, at det er forbundet
med store vanskeligheder at være præcis
med dateringer. Ud over den karakteri
stiske dupsko, som klart dateres til ældre
germansk jernalder, er der faktisk kun få
fund med snæver datering. Betalingsgul
det optræder i både yngre romersk og æl
dre germansk jernalder. Vævevægtene fin
des i et endnu længere tidsrum, fra yngre
romersk jernalder til vikingetid. I det kera
miske materiale, der omfatter ca. 1100 en
keltskår samt 9 større karfragmenter og 3
hele (eller næsten hele) lerkar, er der kun
enkelte fund, som skriver sig fra ældre ro
mersk jernalder (bl.a. »brandgravene«,
kat.nr. 14 og 42).
Langt hovedparten af keramikken må
karakteriseres som grov, uornamenteret
bopladskeramik, der omfatter et par lave
skåle med lodret øre samt mindst 30 større
forrådskar uden øre. Disse større kar er
25-30 cm høje og har randdiametre om
kring 20-25 cm. Karrene har flad eller næ
sten flad bund og næsten lodret eller svagt
10

udfaldende rand. Denne type dateres
bredt til yngre romersk og ældre germansk
jernalder. Enkelte af de grove bopladskar
er ornamenterede med vandrette, skrå eller
lodrette furer på hals- og skulderparti. En
mindre del af keramikken er fra fintglittede ornamenterede lerkar; mindst 17
kar af denne art er til stede i materialet.
Ornamentikken, der ofte er udformet med
en kraftig reliefvirkning, er i princippet
identisk med den ornamentik som ses på
enkelte grove kar. Hovedindtrykket er, at
den ornamenterede keramik ligeledes skri
ver sig fra yngre romersk og ældre ger
mansk jernalder.
Problemet omkring en mere nøjagtig da
tering af materialet hænger sammen med,
at kronologien er bygget op omkring old
sagstyper (især metalgenstande) som ikke
— eller endnu ikke — er fundet på Niel
strup Hedegård — og som overhovedet
kun sjældent findes sammen med keramik.
Når hertil føjes, at keramik som regel har
et lokalt særpræg, er det klart, at der er
usikkerhed omkring datering af isolerede,
lokale keramikfund som Nielstrup Hede
gård. Problemet løses næppe tilfredsstil
lende, førend der fremkommer et fund,

Skarfra sekundært brændt lerkar iformodet brandgrav,
kat. nr. 14. Mål: ca. 1:3. (Foto: Else Helweg).

Eksempler pa grov uomamenteret bopladskeramik, kat. nr. 27 (tv), kat. nr. 29 (th). Mål: 1:4. (Foto: Else Helweg).

hvor daterbare oldsager forekommer sam
men med et bredt udvalg af lerkarformer.
Foreløbig må vi nøjes med et kvalificeret
gæt på, at hovedparten af materialet stam
mer fra yngre romersk og ældre germansk
jernalder med hovedvægten på 4. og 5.
årh. e. Kr.
Et andet vigtigt spørgsmål i forbindelse
med vurdering af fundkomplekset på Niel
strup Hedegård er tolkningen af de fundne
anlægsspor. Eller sagt på en anden måde:
er anlægsbetegnelserne dækkende? Et ty
pisk eksempel er Vindbergs »brandgrave«.
En enkelt synes virkelig at være en brand
grav i den forstand, at de brændte knogler
kan identificeres som rester af menneske
(kat.nr. 42). En anden kan med en vis
sandsynlighed betegnes som brandgrav
(tidl. omtalte kat.nr. 14) p.gr.a. det se
kundært brændte lerkar. En 3. må nok af
vises, idet de identificerede knogler alle
stammer fra svin (kat.nr. 50). I en 4. er der
ingen sikre bestemmelige knoglefragmen
ter og slet ingen keramik (kat.nr. 46).

De to »trovædige« brandgrave (fra ældre
romersk jernalder, jfr. ovenfor) skiller sig
ud fra resten af anlæggene, der er yngre og
af bopladskarakter.
Et andet eksempel er de mange »ildste
der«, som Vindberg udgravede. Et par
stykker skal helt klart forstås som stolpe
huller (kat.nr. 15, 16), fordi dybden i ned
gravningen er væsentlig større end diame
teren foroven, som i øvrigt er af stolpehuls
dimension. Adskillige af de stenfri gruber
kan også være stolpehuller. Vurderingen af
nedgravningers funktion vil ofte afhænge
af den større sammenhæng, hvori de er
fundet. Og netop den større sammenhæng
savnes i tilfældet Nielstrup Hedegård.
Helt eentydige stolpehuller er fundet i
to tilfælde (kat.nr. 36) og her endda så
store og dybe, at der må være tale om spor
efter tagbærende stolper. De mange rød
brændte lerklumper i et af disse stolpehul
ler kan tænkes at være rester af lergulv eller
lerklining fra en vægkonstruktion.
Egentlige ildsteder (dvs. ildsteder i for
li

Fordeling affundpå Nielstrup Hedegårds jorder, der ikke omfatter det skraverede areal. Fundområde 1: Kat. nr. 7-8,
18, 30, 36, 37, 67 samt sandsynligvis 12-13, 31-32. Fundområde II: Nr. 4, 9, 14-17, 26-27, 33, 44-45, 50, 53 samt
sandsynligvis 33. Fundområde III: Nr. 58-64. Fundområde IV: Nr. 48-49, 51-52, 54-55.
(Tegning: Grethe Rasmussen).

bindelse med huse) synes Vindberg ikke at
have fundet. »Ildsteder« synes for Vindberg
at være alle anlæg med spor efter ild, såle
des også adskillige gruber med sodede og
ildskørnede sten som i dag blandt arkæolo
ger går under betegnelserne kogestensgru
ber eller blot kogegruber. De kan tænkes
anvendt i forbindelse med madlavning.
De mange fundtomme gruber kalder på
særlig opmærksomhed. Skulle jernalderfol
kene virkelig bare have gravet huller uden
særligt formål? Næppe. Der må have stået
noget i disse huller — eller de må have
været vigtige for en eller anden aktivitet.
Her kan kun systematisk undersøgelse af
større sammenhængende arealer hjælpe til
øget forstålse.
Sammenfattende må man i øjeblikket
vurdere den samlede mængde af fund og
anlæg på Nielstrup Hedegård som klare
udtryk for en ret intensiv bosætning i 4.-5.
12

årh., hvor husomrids vil kunne afdækkes i
fremtiden. Enkelte ældre brandgrave fore
kommer også; måske kan en egentlig
gravplads vise sig.
Endelig skal berøres de vanskeligheder,
som opstår, når man søger at få et indtryk
af fundfordelingen over det store område.
Vindberg var meget lidt omhyggelig med
at måle sine fund ind på kort eller skitser.
Ud fra hans oplysning om matrikelnumre
og angivelser i forhold til enkelte indmålte
fund kan det dog lykkes at komme et
skridt i den rigtige retning. Med støtte i
Thomas Christensens erindring om de
markante funds placering i marken, er et
tilstrækkelig pålideligt fundfordelingskort
fremstillet, omfattende samtlige stedbestemmelige fund.
Der synes efter dette kort at være 4 fund
koncentrationer, hver med deres særlige
karakter. Fundområde I indeholder hoved-

parten af de hidtil kendte forekomster af
kulturlag og bygningsspor (stolpehuller,
stenlægninger og et lergulv), område II in
deholder mange små ret fundrige gruber,
område III består af en gruppe fundtom
me, stort set stenfri gruber uden større træ
kulindhold og endelig findes i område IV
stenfyldte trækulrige gruber. Det er meget
vel muligt, at denne fordeling tegner et
falsk billede af området, men indtil videre
synes område I at rumme de egentlige hus
rester, mens de øvrige områder har rum
met specielle aktiviteter på bopladsen.
Fundene fra Nielstrup Hedegård er af
særdeles stor interesse i et regionalt per
spektiv, idet bopladser fra denne del af
jernalderen stort set er ukendte i Østjyl
land. I det mindste er der aldrig foretaget
større afdækninger på sådanne bopladser.
Da Nielstrup Hedegård tillige rummer en
mangfoldighed af anlægsrester, og da disse
er under konstant nedbrydning gennem
den almindelige landbrugsdrift, har Kul
turhistorisk Museum planlagt systematisk
udgravning af lokaliteten — i håb om at
dette ikke sker for sent. I betragtning af
fundområdets størrelse kan det ikke undre,
at museet regner med langvarige undersø
gelser, der starter i sommeren 1984. Det
bliver spændende at følge det spor, som
Vindberg har lagt ud.

Note: Nielstrup Hedegård består i dag af matr. nr.
5a-5b-5c-5d af Nielstrup by (Vivild sogn) og matr. nr.
lc af Nørre Gjesing by (Gjesing sogn). Thomas Chri
stensen forpagtede en del af ejendommen i 1943.
Efter overtagelse i 1952 er ejendommen blevet udvi
det i flere omgange. Thomas Christensen og fru Gre
the Christensen såvel som Åse Pedersen, Tranehuse,
takkes hjerteligt for oplysninger om fund og fundpla
ceringer. Også de arkæologiske medarbejdere ved
Rougsø Lokalhistoriske Forening, Reno Fiedel og Sejr
Jensen, skylder jeg stor tak for aldrig svigtende hjælp.
Antropologen Pia Bennike, København, og Knud Ro
senlund, Zoologisk Museum, takkes for knoglebe
stemmelser.

Katalog over fund og anlæg
Katalognumrene 1-33, 35-40 og 42-56 ved
rører Carl Vindberg Jensens egne udgrav
ninger og hans registreringer af familien
Christensens fond. Oldsagerne i tilknyt
ning til disse numre (for så vidt genstande
ne endnu er bevarede) befinder sig i Roug
sø Lokalhistoriske Forening — arkiv og
samlinger (RLH), Vivild — numrene 17-18
dog på Nationalmuseets 1. afd. (NM I),
København. Det skriftlige materiale om
disse numre er først og fremmest Vindbergs notater, der findes i fotokopi på Kul
turhistorisk Museum (KHM), Randers —
samlet og indbundet som »Vindbergs Pro
tokol« (VP) men også fundenes emballager
(æske og poser i RLH) med Vindbergs på
skrifter og indlagte sedler er et væsentligt
kildemateriale.
Katalognumrene 34, 41, 58-65 og 67 ved
rører undersøgelser og registreringer foreta
get af KHM, hvor også fund- og dokumen
tationsmateriale befinder sig.
Katalognumrene 57 og 66 vedrører iagtta
gelser indsamlet af RLH.
Katalogen er ordnet kronologisk efter
funddato. Dog indledes med 6 fund, som
er nævnt uden dato i Vindbergs ukomplet
te »Fortegnelse over min old.-samling«
(VF) og 3 fundområderegistreringer på
grundlag af oplysning fra Thomas Chri
stensen (ThC) samt et fund af et »ildsted«
uden dato.
Forkortelser: i.o. = ikke oplyst
orn. = ornamenteret
uorn. = uomamenteret
1. Flintflække, løsfund uden dato, VF
nr. 37. Fundsted i.o. (ikke i RLH).
2. Tværpil, løsfund uden dato, VF nr.
50. Fundsted i.o. (ikke i RLH).
3. Flintflækker, knive, løsfond uden da
to, VF nr. 52-53. Fundsted i.o. (ikke i
RLH).
4. Bælteildsten, løsfund uden dato, VF
nr. Ni. Fundsted: på samme mark
som kat. nr. 24 (ikke i RLH).
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5. Bælteildsten, løsfund uden dato, VF
nr. N 3. Fundsted i.o.
6. »Tenvægt«, løsfund uden dato, VF.
nr. 7. Fundsted i.o. (ikke i RLH).
7. Rektangulært område, 12x8 m, læng
deretning N-S, med oppløjede sten og
drejekværn. (Oplysn. fra ThC, drejekværnen i privateje).
8. Formodet lergulv, ca. 8x5 m, længde
retning 0-V, afdækket i søgegrøfter af
Vindberg engang i tidsrummet
1960-65 og atter tildækket. (Oplysn.
fra ThC).
9. Rektangulært område, ca. 20x10 m,
længderetning N-S, med mange ler
karskår, oppløjet over en længere år
række. (Oplysn. fra ThC).
10. »Ildsted«, uden dato, pose i RLH m
påskrift. 7 uorn. skår, Fundsted i.o.
11. »Brandplet«, udgr. 30.3.1958, VP nr.
Ni 1/1958. Grube, 2,10x2,10x0,90
m. med forkullede træstykker ved de
stejle yderkanter, fundtom. Fundsted
udpeget af ThC.
12. »Grube/ildsted«, udgr. 29.4.1958,
æske i RLH m påskrift. Nedgravning,
1,00x0,90x0,20 m, stenfyldt med
»brandrester« mellem sten; over sten
fandtes 3 uorn. skår. Fundsted i.o.
præcist, men antagelig i nærheden af
kat. nr. 13.
13. Kulturlag, udgr. 30.4.1958, æske i
RLH m. påskrift og seddel. I to på
hinanden vinkelrette og 0,5 m brede
søgegrøfter, 8 m henh. 5 m lange,
fandtes overalt et »20 cm tykt kultur
lag iblandet lerkarskår og en mængde
dyreknogler«. 12 uorn. skår, der
iblandt 2 randskår. Fundsted: upræ
cist matr. 5 a-5 b. (lokalisering i nær
heden af kat. nr. 30 er højst sandsyn
lig p.gr.a. dyreknogler i disse fund).
14. »Brandgrav«, udgr. 31.3.1959, VP nr.
N 2. Grube, 0,50x0,50x0,50 m. med
»mange brændte benrester«, der ikke
kan bestemmes artsmæssigt. I gruben
fandtes desuden en knytnævestor ler
klump og en lang oval sten af bjergart,
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Ornamenteret lerkar i fint sortglittet gods, kat. nr. 21.
Mål: 1:2. (Foto: Else Helweg).

14,5x6x5 cm, glat- og planslidt på den
ene bredside. Endelig nævner Vind
berg, at der fandtes »en del skår«;
således som fundet foreligger i RLH,
var der ikke mindre end 147 skår af
mindst 3 lerkar, nemlig 2 større, grove
og uorn. bopladskar samt 1 orn. og
sekundært brændt lerkar. Fundsted:
afkrydset af Vindberg på skitse.
15. »Ildsted«, udgr. 31.3.1959, VP ad nr.
N 2. Stolpehul (?), 0,30x0,30x0,50 m,
fundtomt. Fundsted: nær kat. nr. 14.
16. »Ildsted«, udgr. 31.3.1959, VP ad nr.
N 2. Stolpehul (?) 0,50x0,50x0,75 m,
fundtomt. Fundsted: nær kat. nr. 14.
17. »Guldring«, fundet juni 1959 af fru
Grethe Rasmussen, NM I j. nr.
928/59. Betalingsguld, ringformet, 2
cm i diameter, enkel guldtråd vundet
i 2 72 spiral, vægt 5,4 gr., lødighed
826 % (Danefæ nr. 5/59). Løsfund.
Fundsted: afsat af Vindberg på Mb
2016; Nationalmuseets sognebeskri
velse Vivild sogn nr. 46; udpeget i
marken af ThC.

18. U-formet dupsko, fundet september
1959 af Thomas Christensen, NM I
j.nr. 1026/59. Dupsko af bronze,
4,2x4,4x0,6 cm, NM I C 28820. Fun
det under gravning i 40 cm dybde.
Ved ThC’s gravning frasamledes en
del skår, hvoraf en del indbragtes til
Nationalmuseet ved dettes besigtigel
se 8.6. I960 (NM I C 28821) Skårsam
lingen i NM I omfatter skår af mindst
3 forskellige lerkar, deraf 2 uorn. bo
pladskar og 1 orn. lerkar i fint sortglit
tet gods. Fundsted: afsat af Vindberg
på Mb. 2016, Nationalmuseets sogne
beskrivelse Vivild sogn nr. 47; udpe
get i marken af ThC.
19. »Brandgrav med brændte knogler, in
gen skår«, oplysn. fra Th. C. Grube
fremkommet ved nybyggeri efterår
1959. Fundsted: nuværende staldbyg
nings sydgavl.
20. Stenrække, udgr. I960 (?), VP nr.
IO/I96O. Stenrække, 5.6 m lang, be
stående af »nævestore sten«, fundet i
30 cm dybde. Fundsted: ved vestgavl
af stuehus.
21. »Ildsted«, udgr. I960, æske i RLH
med indlagt seddel. Mål i.o. 32 skår,
deraf 1 orn. i fint sortglittet gods.
Fundsted: i.o.

Vævevægte, kat. nr. 27. Mål: ca. 1:7.
(Foto: Else Helweg).

22. »Ildsted«, udgr. 3.3.1961, æske i RLH
med påskrift og seddel. Grube,
1.20x1.20x0.20 m, »fyldt med stærkt
ildskørnede sten«, 1 orn. lerkarskår.
Fundsted: i.o. (tæt ved kat. nr. 23).
23. »Ildsted«, udgr. 3.3.1961, æske i RLH
med påskrift og seddel. Grube, noget
mindre end kat. nr. 22. »fuld af
brandrester og ildskørnede sten«; 1
uorn. randskår. Fundsted: i.o. (tæt
ved kat. nr. 22).
24. »Ildsted« eller »en slags ovn«, udgr.
9.3.1961, VP nr. N 6. Dobbeltgrube
af ovnlignende karakter, bestående af
a) cirkulær grube, ca. 1x1x0.8 m, med
stærkt rødbrænding af siderne i 8-10
cm tykkelse; gennem en åbning mod
nord i det rødbrændte »lag« var der
forbindelse til b) en mindre grube, ca.
0.40 m dyb, fyldt med »sort sodet
jord« hvori lå en klump brændt råler;
på hver side af åbningen mellem gru
berne fandtes 0.5 m lange øst-vestorienterede rækker af mindre sten.
»Ved ildstedet« fandtes nogle jernhol
dige slagger; i eller ved anlægget fand
tes skår af mindst 4 store grove bo
pladskar, deraf 2 orn. og 2 uorn.
Fundsted: udpeget i marken af ThC.
25. »Ildsted«, udgr. 4.4.1962, pose i RLH
med påskrift og seddel. Mål i.o. 30
uorn. lerkarskår, deraf 1 randskår fra
større lerkar i groft gods. Fundsted:
i.o.
26. »Grube«, udgr. 14.4.1962, VP nr. N
4. Grube, O.75xO.75xca. 0.35 m, sten
fri og fyldt med »sort sodet jord«; på
grubens bund fandtes en jernkniv m.
skafttunge, længde i alt 12.5 cm.
Fundsted: udpeget i marken af ThC.
27. »Ildsted eller grube«, udgr. 14.4.1962,
VP nr. N 5. Grube, ca. 1x1x0.5 m,
stenfri og fyldt med »sort sodet jord«; i
gruben fandtes 15 vævevægte af flad
cirkulær form samt ca. 100 skår fra
mindst 11 lerkar, heraf er de 7 større
grove forrådskar, 2 er lave hankekar og
15

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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2 er orn. lerkar i fint sortglittet gods.
Fundsted: udpeget i marken af ThC.
Løsfund (overfladeopsamling?), »givet
af fru Grethe Christensen«, oktober
1962, æske i RLH med seddel. Omfat
ter bl. a. 1 jernalderskår og 1 fragment
af vævevægt, flad cirkulær form.
Fundsted: i.o.
Fundtype ikke oplyst, »opgravet«
1964, kasse i RLH med påskrift. 54
skår, deraf 1 orn., i alt er mindst 6
lerkar repræsenteret; desuden to sam
menlimede skårflager af større uorn.
bopladskar; endelig en jernplade,
2.7x2.4 cm, med centralt nittehul.
Fundsted: i.o.
Kulturlag, udgr. sept. 1964, VP nr. Ni
8. Kulturlag af 5-10 cm tykkelse, un
dersøgt i 8x1 m søgegrøft. Ca. 100
knoglefragmenter (ikke nærmere un
dersøgt zoologisk, men antagelig mest
fra større husdyr), 1 stk. båndformet
bronzeblik og 72 skår fra mindst 6 ler
kar (hvoraf 2 med orn.). Fundsted:
indmåling ved Vindberg.
»Skårsamling«, udgr. 15.10.1966, VP
nr. Ni 10/66. Skår fremkommet
umiddelbart under pløjedybde; 15
skår, hvoraf 2 i fint sortglittet gods
(det ene ornamenteret). Fundsted:
udpeget af ThC i marken.
»En samling skår«, udgr. okt. 1966,
VP nr. Ni 11/66. Skår fremkommet
umiddelbart under pløjedybde; 19 en
keltskår samt ca. 45 skår sammenlimet
til skårflage fra større bopladskar, alle
skår uorn. Fundsted: udpeget i mar
ken af ThC.
»Grube«, udgr. okt. 1966, VP nr. Ni
12/66. Grube, ca. 1.5x1.5x1.3 m,
fyldt med »mørkfarvet jord«. På bun
den fandtes en vævevægt (af flad cir
kulær form). Grubens fyld var »iblan
det nogle tykke, grov skår i forskellig
dybde«. Materialet i RLH vedr. denne
udgravning omfatter — foruden væve
vægten — ca. 100 enkeltskår, hvoraf

34.

35.

36.

37.

38.

39.

flere er nyere tids keramik. Der er der
for sandsynligvis tale om en sammen
blanding med skår fra overfladen,
men 19 grove, tykke sekundært
brændte skår skiller sig ud som for
mentlig hidrørende fra gruben.
Mindst 7 grove bopladskar er repræ
senteret i materialet. 4 skår er orn.
Fundsted: i.o.
Overfladeopsamling, indkommet til
KHM i 1967, KHM j.nr. 156/67,
mus.nr.7489 a-h. Materialet omfatter
bl.a. 2 fragmenter af flintøkser, 3
flintafslag, 1 hvæssesten og 95 jernal
derskår; mindst 7 lerkar er repræsente
ret gennem 4 uorn. randskår fra større
grove bopladskar og 3 orn. skår. Fund
sted: i.o.
»Ildsted«, udgr. 21.-26.3.1968, VP nr.
1/68. Grube, 1.30x1.30x0.50 m, med
»en del sten og brandrester«; fundtom. Fundsted: »tæt ved vejen, i det
nordøstlige hjørne af marken«.
2 store stolpehuller og kulturlag, udgr.
21.-26.3.1968, VP nr. 1/68. I en 12x1
m søgegrøft fandtes med 15 cm af
stand 2 stolpehuller, det ene 0.40 m i
diameter og 1 m dybt (heri mange
rødbrændte lerklumper), det andet
0.25 m i diameter og 0.8 m dybt; an
det sted i søgegrøften fandtes »brand
rester« i et område på ca. 1x0.5 m (lag
tykkelse i. o); overfladeopsamling i
nærheden af 14 skår, deraf 1 orn.
Fundsted: indmåling ved Vindberg.
»Ildsted«, udgr. 5.4.1969, pose i RLH
med påskrift. Grube, mål i.o., »kun 4
sten i bunden«; 3 uorn. skår. Fund
sted: i.o.
»Grube«, udgr. 8.4.1969, pose i RLH
med påskrift. Grube, 1.20x1.20x0.75
m, »ingen brand«; 10 uorn. skår, deraf
6 fra samme større bopladskar. Fund
sted: i.o.
»Grube«, udgr. 8.4.1969, pose i RLH
med påskrift. Mål i.o., fyld i.o., 65
skår; mindst 6 forskellige lerkar er
repræsenteret gennem 5 uorn. rand

40.
41.

42.

43-

44.

45.

46.

skår fra større grove bopladskar og 1
orn. fint sortglittet skår; desuden et
fragment af jernkniv samt et stykke
rødt smeltet glas (råglas eller perle?).
Fundsted: i.o.
»Udsmid på boplads«, 9-4.1969, pose i
RLH med seddel. Overfladeopsamling(?), 14 uorn. skår. Fundsted: i.o.
Overfladeopsamling, ved KHMs be
sigtigelse, 5.4.1971. KHM j.nr.
113/71, mus. nr. 7183 a-b. Materialet
omfatter bl.a. 55 jernalderskår, deraf
1 randskår. Fundsted: i.o.
»Brandgrav«, udgr. 30.3.1972, VP nr.
1/72. Grube, 0.75x0.50x0.32 m, med
»en del trækul« og »en mængde mør
nede knoglerester«, der i 1984 er be
stemt som humane; desuden skår
sammensat til et sekundært brændt,
ornamenteret
lerkar.
Fundsted:
afkrydset på kort af ThC.
»Ildsted«, udgr. 13.-14.3-1974, VP nr.
2/74. Bund af grube, mål i.o., den
oppløjede fyld var »sort materiale med
betydelige mængde trækul«; fund
tom. Fundsted: »lidt øst for vjen«.
»Stensamling«, udgravet 13.-14.3.
1974, VP nr. 2/74. Stenlægning be
stående af en halv snes sten med dia
meter 10-15 cm, beliggende i 40 cm
dybde; fundtom. Fundsted: »ca. 35 m
vest for vejen«, 8-10 m fra kat. nr. 45.
Bearbejdet sten, overfladeopsamling
13.-14.3.1974, VP nr. 2/74. Stenen,
der er oval i længdesnit og rund i
tværsnit, måler 9.1x7.3x6.2 cm. En
omkringløbende fure antyder et forar
bejde til netsænkesten. Fundsted:
afkrydset af Vindberg på skitse.
»Brandplet (brandgrav)«, udgr. 22.11.
1974, VP nr. 3/74. Nedgravning, 0-V
orienteret, 1.30x0.90x0.05 m, med
»sorte brandrester og lidt trækul og
forbrændte knoglerester«. De brændte
knogler er artsmæssigt ubestemmeli
ge. Fundsted: upræcist lokaliseret til
den østlige del af THC’s ejen
dom.

47. »Ildsted«, udgr. 22.11.1974, VP nr.
4/74. Grube 0.40x0.40x0.10 m, fyldt
med »mørkfarvet materiale«; 4 uorn.
stenalderskår. Fundsted: upræcist lo
kaliseret til den østlige del af ThC’s
ejendom.
48. »Grube«, udgr. 24.11.1974, VP nr.
5/74. Grube med stejle sidekanter,
1x1x0.35 m, fyldt med »ildskørnede
sten iblandet sort materiale (brandre
ster)«; fundtom. Fundsted: sydvest
hjørnet af ThC’s ejendom, 18 m fra
kat. nr. 49.
49. »Grube«, udgr. 29.11.1974, VP nr.
6/74. Grube, 1.30x1.OOxca. 0.40 m,
fyldt med »sten af varierende størrelse,
nogle syntes ildskørnede, men der var
ingen brandrester«; fundtom. Fund
sted: sydvesthjørnet af ThC’s ejendom
(18 m fra kat. nr. 48).
50. »Brandgrav (brandplet)«, udgr. dec.
1974, VP nr. NÅ 74. Nedgravning,
0-V orienteret, 1,90x1,80x0,20 m
med »skår og knoglerester, mest tæn
der«. Knoglematerialet er i 1984 be
stemt som animalsk; skårmaterialet
omfatter 36 skår af mindst 3 lerkar;
blandt skårene 2 uorn. randskår fra
samme grove bopladskar samt 2 orn.
skår i fint sortglittet gods fra 2 forskel
lige lerkar. Fundsted: afkrydset af
Vindberg på skitse, udpeget i marken
af ThC.
51. »Ildsted«, udgr. 3.-10.3.1975, VP nr.
1/75. Grube, 0,50x0,50x0,35 m, fyldt
med »sort brandmateriale«, stenfri;
fundtom. Fundsted: sydvesthjørnet af
ThC’s ejendom (ca. 20 m syd for kat.
nr. 52).
52. »Grube«, udgr. 3.-10.3.1975, VP nr.
2/75. Grube, 0,90x0,90xca.0,35 m,
»tæt pakket med sten«, »ikke særlig
meget med brandrester«; fundtom.
Fundsted: sydvesthjørnet af ThC’s
ejendom (ca. 20 m nord for kat. nr.
5i).
53. »Stenlægning«, udgr. 3.-10.3.1975,
VP nr. 3/75. Stenlæg af ca. 30 sten i
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54.

55.

56.

57.
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lidt spredt gruppering, dækkende ca.
2x1 m; 1 uorn. skår. Fundsted: Indmåling ved Vindberg.
»Ildsted«, udgr. 22.-23.3.1975, VP nr.
4/75. Grube, 0,55x0,55x0,25 m, fyldt
»med ildskørnede sten og et sort
brandmateriale iblandet en del træ
kul«, fundtom. Fundsted: sydvesthjør
net af ThC’s ejendom.
»Ildsted«, udgr. 24.-25.3.1975, VP nr.
5/75. Stenlægning, 1,3x1,2 m, derun
der »et 3-10 m tykt brandlag«; fund
tom. Fundsted: Sydvesthjørnet af
ThC’s ejendom.
»Ildsted«, udgr. 9.-11.4.1978, VP nr.
1/78.
Stenlægning
inden
for
2,15x1,25 m, meget usammenhæn
gende, bestående af flade og ret store
sten; delvis anlagt i en »grøft« med
mål ca. 2x0,50-0,25x0,20 m og delvis
dækkende over et ca. 0,15 m tykt
»brandlag«;
fundtom.
Fundsted:
afkrydset af ThC på kort.
»Brandplet«, udgr. 27.-31.10.1980 af
Sejr Jensen, RLH j.nr. Ni-TC 1. Ned
gravning, 1,30x1,00x0,15 m, med let
spredte ildskørnede sten langs kant, i
øvrigt fyldt med stærkt trækulholdigt
sand; 1 skår (bortkommet). Fundsted:
Indmåling ved SJ.

58-65. Gruber og nedgravninger, under
søgt af Ole Schmidt 18.-24.3.1982,
KHM j.nr. 41/82. Alle med trækul
holdigt sand, enkelte med nogle få
ildskørnede sten, alle fundtomme.
Fundsted: Indmåling v. Ole Schmidt.
58. mål 0,70x0,70x0,08 m.
59. mål 0,60x0,60x0,05 m.
60. mål 0,50x0,50x0,09 m.
61. mål 0,70x0,70x0,24 m.
62. mål 1,55x0,60x0,35 m, længderetning
N-S
63. mål 1,6x1,0x0,30 m længderetning
0-V.
64. mål 0,65x0,65x0,18 m.
65. mål 1,10x1,10x0,04 m.
66. Grube, tømt af ThC, efterundersøgel
se ved Reno Fiedel, vinter 1983/84.
RLH. Mål og fyld i.o., fundtom.
Fundsted: Indmåling ved RF.
67. Rektangulært område, ca. 15x8 m,
længderetning N-S med nyoppløjede
kulturspor:
varmesprængte
sten,
spredte trækulskoncentrationer, en
kelte lerkarskår og dyreknogler; regi
stret ved KHM’s besigtigelse 23.3.
1984, KHM j.nr. 41/82.

Middelalderlige sko fra Randers
A/ Inger Marie Hyldgård
Der er gennem tiden fundet adskillige
middelalderlige sko i Randers. Studiet af
disse bløde lædersko belyser et hverdagstræk fra livet i middelalderen, og det kan
tillige give et bedre grundlag for en rigtige
re datering af andre jordfund fra perioden.
Når bevaringsforholdene er gunstige,
kan man altid forvente at finde sko og dele
heraf i en udgravning i en middelalderlig
købstad. Læderskoenes levetid var be
grænset, så der gik sikkert forholdsvis
mange til. Meget af middelalderbyens af
fald blev lagt, hvor det bedst kunne —
også inden for bygrænsen.
De skriftlige kilder oplyser, at skomager
faget i denne periode var et af de alminde
ligste byhåndværk. Skoene fra Randers vi
ser da også alle en så høj håndværksmæssig
standard, at de må være udført af profes
sionelle skomagere. — De fundne sko er
alle meget slidte og ofte reparerede og altså
kasserede eksemplarer. Der er ikke fundet
et eneste par sammenhørende sko.
For alle skoene gælder det, at de teknisk
set er fremstillet omtrent på samme måde.

Det vil derfor være nyttigt med en oversigt
over fremstillingen.
Hvis man ønsker at forøge læders hold
barhed, er det nødvendigt at garve det. I
en udgravning på hjørnet af Apotekerstræ
de og Vestergrave — overfor det nuværen
de Laksetorv — blev der sammen med sko
og affald fra skofremstilling fundet bark og
dyrehår. Dette kunne tyde på, at skomage
ren foruden tilskæring og skosyning selv
behandlede huderne og garvede dem.
Fra middelalderens Randers kendes ikke
skriftlige vidnesbyrd om skomagernes dob
beltfunktion som både garvere og læder
håndværkere. Der er dog ingen grund til at
tro, at forholdene tidligere var meget an
derledes end i årene o. 1600, hvor oplysnin
gerne flyder rigeligere. I lensmanden på
Dronningborg Slot, Eske Brocks dagbog fra
1608 nævnes det under den 1. marts, at
han »betaler Peder Knudsen Skomager for
10 kohuder, han her fra slagteriet havde
modtaget til barkning (d.v.s. garvning) for
24 skill, hver«. Under den 21. september
samme år hedder det, at »Peder Knudsen
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Skomager fik 15 mark dansk for 12 huder,
han havde barket«.1
I Randers bylov af 1609 hedder det i
kapitel 29 om skomagernes skauning d.v.s.
skrabning af hår og horn af huderne ved
Sønderbro: »Den vedtægt, som skomager
ne har vedtaget om skauning af huder ved
broen, skal holdes i hævd, sådan at intet
skarn skal blive liggende tilbage og intet
kastes i fjorden, hvad enten det er horn
eller andet«.2 Skauningen foregik ved den
såkaldte Suderstrøm, den smalle strøm
nærmest ved byen. Der var således allerede
på dette tidspunkt problemer med fjordens
forurening.3
Man kan garve på to måder: Rågarve og
gennemgarve. Ved rågarvning standses
processen, inden læderet er helt gennemgarvet. Derved efterlades den inderste kær
ne i læderet ugarvet. Fordelen ved rågarv
ning er, at læderet bliver vandtæt. Til gen
gæld bliver det lettere stift, og det kræver
derfor mere vedligeholdelse. Denne garveproces medfører øjensynlig også, at det
ikke-garvede i tidens løb let vil rådne. Ved
gennemgarvning bliver læderet blødt og
lettere at vedligeholde, og det spalter ikke
under opholdet i jorden. Men læderet er
ikke vandtæt.4 Alle såler og langt de fleste
af de øvrige dele fra skoene fra Randers er
blevet rågarvet.

Den middelalderlige skomagers vigtigste
redskaber var kniv, syl, håndlæder og
spænderem. Disse redskaber ses på samti
dige afbildninger.5 I Vestergrave blev der
foruden garve- og skoaffald fundet store
mængder afskåret læder (strimler, trekan
ter m.v.) samt et håndlæder. Både sål og
overlæder er lavet af læder. Overlæderet er
som regel syet sammen af et stort og to-tre
mindre stykker, lukkeanordning, hælstyk
ke, pløs (forklap) samt et langt, smalt
bånd, kaldet bes, der er syet fast mellem
sål og overlæder til beskyttelse mod slid af
overlæderet. Endelig er skoen forsynet en
ten med spænde, lædersnørebånd eller lig
nende til lukning af skoen. Pynt på skaft
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Slidt sko med bagflik. Vestergrave, Randers.

og overlæder forekommer i nogle tilfælde i
form af hulmønstre, stemplede mønstre,
påsyede pyntestykker m.v. Der er ikke fun
det farverester på skoene. Man har fortrins
vis samlet alle syninger i overlæderet på
fodens inderside. Består overlæderet af eet
stykke, er sammensyningen på fodens in
derside. Har skoen snørelukning i den ene
side, findes den ligeledes på fodens inder
side.
Samtlige sko er vendsyet dvs. syet på
vrangen over læst. Der er anvendt tre for
skellige måder at sy sømme på. Den gro
veste har været brugt til at sy sål, bes og
overlæder sammen. Man har boret huller
med en syl og dernæst syet helt igennem
alle tre lag med forholdsvis store sting og
en tyk tråd. Ved en anden sy teknik bruges
ganske fine gennemboringer i læderet og

korte sting med fin nål. Denne syning er
især brugt til fastgøring af hælstykke, pløs
og snørestykke. Endelig har man stukket
helt igennem læderet f. eks. i snørestykket
og dernæst stukket lidt ind i overlæderets
inderside — men ikke helt igennem. Der
ved fremkommer den tredje slags søm, der
er »usynlig«. Man har syet læderet sammen
fra vrangen uden helt at stikke igennem.
Stingene kan derfor ikke ses fra ydersiden.
Denne søm er brugt ved næsten alle synin
ger i overslæderet.
Middelalderlige sko kan inddeles i typer
efter lukkeanordningens art og placering
på skoen. Langt de fleste sko fra Randers er
med midtersnøring. De kaldes frontsnø
resko eller frontsnørestøvler alt efter skaf
ternes længde. Der findes også andre typer
f. eks. spændesko, knappestøvler og side
snøresko.
Netop fordi sko er så almindelige i mid
delalderfund, ville det være hensigtsmæs
sigt, hvis man kunne datere de enkelte ty
per til et bestemt årti eller århundrede. Så
enkelt er det desværre ikke. Hvis der skal
opstilles en kronologi over skotyper fra
Randers, er det nødvendigt at datere skoe
ne efter andre fund i de jordlag, hvori de er
fundet f. eks. mønter eller potteskår. Det
er også nødvendigt at sammenligne de lo

kale sko med sko fra andre jyske byer for
derved at lokalisere eventuelle lokale varia
tioner. Derfor er det en forudsætning, at
skoene ikke er løsfundne, men at de er
udgravet med en registrering af stratigra
fien (jordlagsfølgen) og med optagning af
andet fundmateriale.
I Randers er der fundet middelaldersko i
tre udgravninger. De er alle udført af
byens museum. De fleste og bedst bevare
de er fundet i VestergraveADer blev fun
det 17 hele eller næsten hele sko samt en
del fragmenter ialt 32 sko. Fundet er date
ret på grundlag af mønter og keramik.
Heraf fremgik det, at det dybeste lag var
fra ca. 1300, og at det yngste var fra ca.
1400. Skotyperne fordelte sig efter antal
sådan: 20 frontsnøresko, 5 knappestøvler,
3 spændesko, 2 sidesnøresko, 1 remmesko
og 2 af andre typer. På grund af det for
holdsvis lille antal er det vanskeligt at vise
noget entydigt om skotypernes hyppighed
i de 100 år. Frontsnøreskoene findes i næ
sten alle lag. Spændesko og -støvler findes
alene i den yngre halvdel og knappestøv
lerne fortrinsvis i den ældste halvdel. Kun
en enkelt af de fundne sko, en frontsnøre
støvle, har snabel. Alle øvrige sko er med
pænt afrundede snuder. En remmestøvle
og samtlige knappestøvler er efter størrel
sen at dømme børnefodtøj.
Håndlæder. Skomageren
spændte det over højre hånd.
Tommelfingeren stikkes
ud gennem hullet.

Vestergrave, Randers.
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Middelalderens snitmønstre. Skoen består af: a. overlæder, b. bes, c. sål, d. snørebånd, e. pløs og f. hælstykke.
(Tegning: Grethe Rasmussen).
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Ved en anden udgravning foretaget i ef
teråret 1983 blev der fundet enkelte andre
sko. Det var en kort undersøgelsesgravning
på et område mellem Nygade og Østervold. Den blev udført med maskingravede
søgegrøfter fordelt over pladsen.7 I en af
grøfterne fandtes fem hele sko og to såler.
Fundet kan ikke dateres mere præcist end
til perioden mellem 1250 og 1400, fordi
der næsten ikke blev fundet andet dater
bart materiale i denne grøft. Fodtøjet fra
dette fund består af 2 frontsnørestøvler, 1
sidesnørestøvle, 1 spændesko og 1 front
snøresko. Bortset fra sidesnørestøvlen er
det øvrige materiale næsten identisk med
Vestergravefundet, og dateringen kan jo
også være den samme.
Før disse undersøgelser blev foretaget,
var der blevet optaget sko ved udgravnin
gen til Kinopalæets bygning i 1939-40. De
nærmere fundomstændigheder blev dog
ikke registreret, og genstandene blev blot
opsamlet under arbejdet.8 De bevarede sko

herfra er 1 frontsnørestøvle, 2 knappestøv
ler, 1 frontsnøresko og 1 ubestemmelig sko
samt et meget langt skaft til en knappe
støvle (21,5 cm langt). Dette udaterede
fodtøj afviger ikke meget fra de øvrige
fund. Endelig er der fundet 7 såler ved en
undersøgelse i Trangstræde i 1968.9 Disse
såler er desværre heller ikke dateret stra
tigrafisk. De 5 såler er tilspidsede i tåen og
adskiller sig derfor klart fra de øvrige sko
fund, der alle har blødere afrunding. De to
sidste såler har afrundet tå, men til gen
gæld har de usædvanlig bred svang nemlig
7 cm mod normalt 2,5. Det gælder i al
mindelighed for middelalderfodtøj, at så
len er relativ smal i svangen svarende til det
stykke, der trædes på.
Det er ofte fremhævet, at de middelal
derlige sko er ret små i forhold til nutidens
fodtøj. Det kan derfor være af interesse at
undersøge skoenes størrelse. Skemaet over
skoenes længde viser at den mindste er
12-13 cm lang (ca. str. 2 år), og de største
er 25-26 cm lange. De fleste er mellem 21
og 26 cm. Når man sammenligner disse
mål med nutidens skostørrelser, er der flere
forhold, der må tages i betragtning. For
det første var skoene bløde, så det var mu
ligt at træde overlæderet længere og brede
re end sålen. For det andet havde skoene
ikke standardstørrelser. De var syet til den
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Frontsnørestøvle.
Vestergrave, Randers.
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enkelte kunde. Sidst, men ikke mindst sva
rede de middelalderlige skostørrelser til det
indvendige mål i vore dages fodtøj altså til
selve fodens længde. De største sko svarer
til str. 40-41 altså lidt mindre end den gen
nemsnitlige herreskostørrelse idag. På
grund af det forholdsvis lille antal sko, der
er fundet, er det dog ikke muligt at afgøre,
om skoene repræsenterer et statistisk udsnit
af middelalderbefolkningen i Randers.
Den foreløbige konklusion må derfor
blive, at der i Randers findes mindst ti sko
typer, hvoraf de ni forekommer i 1300-tallet. En af de ni er en snabelsko. Endnu er
det for tidligt at opstille en sikker skokro
nologi for hele middelalderens Randers.
Den midterste del af perioden er dog fast
lagt, og fremtiden vil sikken give udgrav
ninger, der kan føje nyt til.
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1. Vedel Simonsen (udg.): Eske Brocks Levnetsbeskri
velse med hans egenhændige dagbøger 1608 og
1612, 1842, s. 49 og 65.
2. John Kousgård Sørensen (udg.): Randers bys vilkår
og artikler 1609, 1965, s. 47.
3. Randers Købstads Historie, 1, 1952, s. 276f.
4. Helge I. Høeg m. fl.: De arkeologiska utgrävnin
gar i Gammelbyen, Oslo 1977, I, s. 126.
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Fordeling af skostørrelser.
Vestergrave

Junchers Grund
Kinopalæet
Trangstræde
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Randersskoenes størrelser. Kun sko med hele såler er medtaget. (Tegning: v. forfatteren).

24

Længde i cm.

Konservering af læderfund fra Randers
Af Ann Villemos og Lars Møller Andersen
De middelalderlige sko udgør en vigtig del
af den samlede mængde læderfund fra
byudgravningerne i Randers. Her vil vi be
skrive, hvordan læderet er blevet nedbrudt
efter hundreder af års ophold i våd, sur
jord. Vi vil beskrive, hvorledes de ødelæg
gende stoffer fjernes fra læderet, og hvor
dan materialet til slut imprægneres for at
kunne blive undersøgt, udstillet og opbe
varet på magasin.
Skoene blev bragt fra udgravningsstedet
til konserveringsanstalten umiddelbart ef
ter, at de var blevet fremdraget. Her blev
de lagt i plastposer i køleskab dels for at
jordfugtigheden kunne bevares og dels for
at holde en temperatur på under 4 gr. Her
ved hindres bakterier og svampe i at udvik
le sig. Efterhånden som der blev tid til det,
blev læderet renset for jord og snavs ved
skylning i vand. Skoenes syninger var for
svundet ved ophold i jorden, så de enkelte
lag i skoen lå løst sammen. Fundet fra Vestergrave bestod tydeligt nok af kasserede
sko. Der var eksempler på, at dele af læde
ret var skåret af til genbrug, og der var

tydelige slidspor og reparationer. Alt det
var til at se, imens vi forsigtigt holdt styk
kerne i hænderne og skyllede op og ned i
vandet. Det nænsomste og mest følsomme
redskab til konservering er ens egne finger
spidser. Skal der hårdere redskaber til sid
der neglene jo lige ved. Krads ikke, men
skub forsigtigt med en negl. Fingerspids
fornemmelsen er der stadig. Efter skylnin
gen undersøges læderet under mikroskop.
Kanthuller og slidspor ses bedre 5-15
gange forstørret i stereomikroskop. Mindre
detaljer som f. eks. rester af sygarn eller
pindingspinde kan iagttages ved en 30-400
ganges forstørrelse i gennemlysningsmikro
skop.
Som omtalt i Marie Hyldgårds artikel er
meget læder rågarvet dvs. alene garvet i
overfladen. Når denne garvningsmetode
har været anvendt, er den midterste del af
huden opløst under opholdet i jorden. Læ
deret er derfor spaltet i to lag, og det kan
forvirre, når stykkerne fra en sko skal tælles
og analyseres. Det er muligt at bestemme,
fra hvilken dyreart huden stammer og også
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Skoen optages
som præparat.

hvorfra det anvendte stykke er taget fra
huden. Undersøgelser af disse forhold er
dog ikke foretaget endnu for Randersskoenes vedkommende. Vanskeligere er det at
fastslå garvningsmetoden efter de mange år
i jorden. På samme måde er det svært at
bestemme, om læderet oprindelig var far
vet. De slidte sko fortæller deres egen hi
storie om vedligeholdelse med voks og
fedtstof, brug i al slags vejr og fodsved.
Hvis ugarvet læder tørres, skrumper det
kraftigt og bliver hårdt. Dette forhindres
normalt ved en garvning. Når læderet har
ligget i våd jord i århundreder, er langt det
meste garvestof vasket ud, og når det tages
op og tørres vil det reagere som ugarvet
læder. Dette skyldes, at læderfibrene bin
der sig meget kraftigt til vand. Under ud
tørring vil fibrene derfor forsøge at binde

sig til de stadigt mindre mængder vand.
Fibrene vil nærme sig hinanden mere og
mere for til sidst at være trukket så meget
sammen, at de »klæber« sammen og gør
læderet stift.

Konservatorens opgave er derfor kort
sagt at hindre skrumpning og stivhed. Det
gøres ved at udskifte vandet med et orga
nisk opløsningsmiddel og derefter tørre
materialet. Læderfibrene er meget sprøde
efter det lange ophold i jorden, og de er
endnu meget vandsugende. Selv den na
turlige fugtighed i luften kan blive opsu
get, og læderet kan derfor blive angrebet af
mikroorganismer. Derfor er det nødven
digt at tilføre et konserveringsmiddel, der
dels kan gøre læderet mere smidigt og dels
gøre det vandafvisende.
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Som bilag til denne artikel har vi med
delt den konserveringsmetode, der siden
1976 har været anvendt på Kulturhistorisk
Museum i Randers. Metoden benævnes ef
ter imprægneringsmaterialet ASAK. Det er
et materiale, der er fremstillet på grundlag
af ravsyre. Det blev oprindelig brugt af mi
litæret som imprægneringsmiddel til fod
tøj. En ASAK-imprægnering gør læder
fibrene vandafvisende samtidig med, at
det virker smørende, og det øger materia
lets smidighed. Som det fremgår af meto
debeskrivelsen, behandles læderet før den
egentlige konservering med EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre). EDTA opløser
en lang række stoffer specielt kalk og me
taller. Her bruges den til at fjerne uønske
de stoffer både for at forhindre misfarv
ning af det færdigkonserverede læder og
for at fjerne metalsalte, der ellers ville kun
ne medvirke til at statte nedbrydningspro
cesser under indflydelse af f. eks. fugt og
lys.
Nu ligger læderdelene efter endt konser
vering som de blev fundet, fladt og godt
beskyttet på magasin. Det er muligt at ud
tegne modeller af skoene f. eks. til kopie
ring. Skoene kan sættes op i genformning
til udstilling, hvis det ønskes. Læderet skal
blot genopblødes i konserveringsvæske,
spændes op over en læst og syes eller hæftes
sammen.
Heldigvis har vi langt fra udtømt de
mange studiemuligheder, der ligger i
byens omfattende middelalderlige læder
materiale. Vort apparatur forbedres til sta
dighed og vor egen viden øges, så vi bliver
bedre egnede til at aflokke materialet svar
på vore spørgsmål. I samarbejde med kol
leger og andre fagfolk har vi gode mulighe
der for at fortælle mange flere detaljer om
de tidligere Randers-borgeres håndværks
mæssige færdigheder, og om hvordan de
gik på deres fødder.
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KONSERVERING AF LÆDER:
Metodens navn

Asak ABP
Litteratur

Konservering og restaurering af læder, skind og per
gament. (Kompendium, Lund 1978). Konservator
skolen Kbh. 1980.
Metodens formål

Konservering og stabilisering af jordfundet læder.
Midler og apparatur

EDTA (2Na), handelsnavne: Tritiplex, Komplexon
III m. f.
Asak ABP
Mineralsk terpentin
Acetone
Ionbyttet vand
Pliantex
Triklorethan
Vacuumanlæg
Nylonnet- og tråd
Kar med låg
Filtrerpapir
Presseplader
Fremgangsmåde

1. Læderet renses og skylles i aim. vand.
2. Pakkes i nylonnet.
3. Lægges i EDTA 37,2 g til 1 1 ionbyttet vand i ¥2
time. Det er vigtigt, at pH værdien i dette bad
ikke falder til under 3 pH, skift straks opløsning
hvis det sker.
4. Skyl 3 gange i ionbyttet vand med 10 min. mel
lem hver skift, læderet henstår i sidste hold 1
døgn.
5. Afvandes i 3 bade acetone med mindst 2-3 og 4
dage mellem hvert skift.
6. Læderet lægges i 15 pct. Asak ABP i mineralsk
terpentin 2-5 uger.
7. Stykkerne pakkes ud, presses og tørres mellem
filtrerpapir og perforerede masonitplader i va
cuum 1 døgn og derefter uden vacuum til af
dampningen af terpentin er slut.
8. Opbevares mørkt og nedpakket i kasser med sy
refrit papir, der beskytter mod støv og virker som
fugtbuffer.
9. Skrøbeligt læder kan til slut stabiliseres med
Pliantex (acrylacetat 24 pct. i ethylacetat), 1 del
Pliantex til 3 dele triklorethan der dog gør læde
ret stivt.
10. Ved en evt. restaurering fx. formning af sko, kan
læderet opblødes i Asak ABP et par dage.
Metoden har været anvendt som standardmetode på
Kulturhistorisk Museum i Randers siden 1976.

Hornbæk kirke, Sønderlyng herred
og dens middelalderlige udstyr
Af Poul Himmer
Ofte, når man læser eller hører om Horn
bæk kirke, oplyses det, at den er Jyllands
ældste.
Hvorledes er dette synspunkt opstået?
Det har formentlig en forklaring. Peder
Hansen Resen skriver i sit Atlas Danicus,1
at kirken skal være blandt de ældste i Jyl
land. Indberetninger til Resens atlas er
overvejende fra præster og er indsamlet
omkring år 1700.
I 1768 udsendtes Erik Pontoppidans:
Den Danske Atlas.2 Her skrives om Horn
bæk: »Hornbæk sogn Annex til Kristrup«
og om kirken: »Hornbæk Kirke holdes ef
ter den Beretning Resenius har haft for den
ældste Landsbykirke i Jylland, men på
hvad Grund vides ikke«.
Pontoppidan citerer altså Resen forkert;
men hans oplysning har holdt sig til i dag.

Kirkebygningen
Ved en restaurering af kirkens inventar i
1933 fandt Nationalmuseets folk på kir
kens loft en bemalet blikplade.

Den havde følgende tekst:
»I Aaret 1853 blev Hornbæk Kierke af
vedkommende Kierkesyn kaseret til Ned
brydning og at en ny Kierke skulle opføres
paa samme Sted. Kierkevergerne Jens P.
Meldgaard og Kjeld Petersen fandt det
ufornødent og Reqvirerede derpaa efter
Brewexling med Ministeriets Beskikede
Indspecteur Tidemann fra Aarhus, der af
gav den Erklæring at den gamle Kierke
kunde be . . . med en omfattende Repration hvilket foretoges i Aaret 1855 med en
Bekostning af 3500 R.d. (?). Sønda
gen .... 20. Maj blev Kierken Højtidelig
indviet af Biskop Laub«.
Pladen er nu opsat på bagsiden af alter
tavlen, men er i dag udvisket i en sådan
grad, at den er ulæselig.
Kirken, der i den katolske tid var indviet
til Set. Laurentius, består af skib og kor
med retvinklet afslutning mod øst. Dertil
mod vest senmiddelalderligt tårn med
blændinger og kam takkede gavle. Tårnets
tagflader vender syd/nord. Kirken er hvid
kalket.
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Går man rundt om kirken, er der intet at
se af det oprindelige bygningsanlæg. Alt
murværk er dækket af en skalmuring, og
der er samtidig opmuret støttepiller. Yder
mere er der i såvel syd- som nordmure isat
store vinduer. Den netop citerede blikpla
de forklarer kirkens eksteriør.
Det er en barsk form for kirkerestaure
ring, der egentlig er temmelig karakteri
stisk for forrige århundredes istandsættel
sesarbejder, jvnf. f. eks. genopførelsen af
Viborg domkirke. Monumenterne kunne
efter en sådan behandling fremstå som
attrapper. I vore dage ville man nok kalde
en sådan kalfatring, som Hornbæk kirke
fik dengang, for vandalisme. Nu foretages
restaureringer og istandsættelser langt me
re nænsomt.
Indgang til kirkerummet er gennem en
sydvendt dør i tårnet. Her i forhallen fin

Hornbæk kirke, set fra syd-øst. (Foto: Kaj Grosen).
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der man de få meter af kirkens oprindelige
vestgavl op til taggesimshøjde, hvor den
afsluttes med en rundbuefrise. Kommer
man ind i kirkeskibet, falder det i øjnene,
at ethvert spor af oprindelige døre og vin
duer er udslettet.
Den oprindelige mur mod koret, triumf
muren, synes at være intakt. Også korbuen
kan anses for at være den oprindelige med
sine 2 kraftige vederlagssten af pølleagtig,
dog nedad skrånende form. I korets nord
væg er afdækket den indre halvdel af et nu
blindt, dobbeltsmiget, romansk vindue.
Kormuren er 1,1 m tyk, og gavlmuren
mod vest har også en anselig dimension,
ca. 1,3 m.
Gennembruddet med indgang fra tårn
rum til skibet har spidsbue og er opsat med
teglsten.

Del af oprindelig vestgavl med rundbuefrise. (Foto: Kaj Grosen).

Den oprindelige bygning er opført af
limstenskvadre. Skal man søge at nå frem
til en nogenlunde datering, er man, for
uden til byggematerialet alene henvist til
det beskedne murstykke på vestgavl og
kormur med runding, og det er begrænset,
hvor mange indicier disse elementer kan
afgive. Antydninger af oprindelige døre og
vinduer samt om tilstedeværelse af mulige
hjørnelisener kunne give os vidnesbyrd om
udseende og bygningsstil.
Alderen på de middelalderlige landsbykir
ker er ofte debatteret på grundlag af un
dersøgelser af ældre forskere som Helms,
Løffler og Uldall, men noget endeligt re
sultat er ikke nået. Man mangler skriftlige
kilder.
Også i dette århundrede har forskere ar
bejdet med problemet. Med udgangs
punkt i de gamle kirkebygningers materia
ler, stiltræk og udsmykninger kan det klart
fastslåes, at Hornbæk kirke ikke er den
ældste landsbykirke i Jylland. Der er flere,
der er ældre — på Randersegnen alene 2,
nemlig Asferg og Virring. Imidlertid kan
Hornbæk kirke utvivlsomt på grund af
nogle enkeltheder i den oprindelige byg
ning f.eks. udmåling af korbuebredde og
dimensionerne i koret i tid placeres til at
være ældre end det store flertal af de jyske

granitkvaderkirker. Alderskendetegnene er
nu tilbage til Resens oplysning om, at kir
ken er blandt de ældste i Jylland. Sammen
lignet med andre nogenlunde tidsbestemte
kirker, er den oprindelige bygning formo
dentlig opført i 2. fjerdedel af 1100-tallet.

Tilhørsforhold
I 1452 skænkede kronen sine rettigheder
over kirken i Hornbæk til Mariager kloster.
Det skete i forbindelse med oprettelsen af
Birgittinerklosteret dér.3 Det stiftedes i
1446. Klosteret fik overdraget de besiddel
ser, som Benediktinerklostrene i Randers
— herunder Vor Frue kirke — og Glenstrup ejede. Begge disse klostre var efter
hånden gået i opløsning.
Der er vidnesbyrd om, at kongen har
haft indflydelse på kirkens forhold også før
overdragelsen. F. eks. har en sognepræst
ved Hornbæk kirke i 1399 »af Paven faaet
et Præbende (*) i Aarhus Kapitel«. Der
har altså været en forbindelse til nabostif
tet.
Mens klosteret i Mariager ejede kirken,
formodes den at være betjent fra Vor Frue
kirke i Randers.

(*) Indtægt af kirkeligt jordegods.
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Ved reformationens indførelse overgik
alt kirke- og klostergods til kronen, og se
nere blev patronatsretten til Hornbæk kir
ke overdraget til ejerne af herregården
»Bruusgaard« i Ølst sogn. Der skulle nu
være 2 værger for kirken.
I 1911 overgik kirken til selveje.
Fra reformationens indførelse indtil
1601 var Hornbæk sogn annex til Kristrup.
Da blev forholdet afbrudt, fordi man ikke
fandt det passende, at der var denne for
bindelse over stiftsgrænsen. Kristrup sogn
var beliggende i Århus stift og Hornbæk i
Viborg stift. Imidlertid genoptoges sam
menlægningen i I6O9.

Den romanske døbefont med dobbeltløver.
(Foto: Kaj Grosen).
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I 1862 bestemtes det, at Hornbæk sogn
skulle være annex til Tånum, og det er
sognet endnu — det større sogn annex til
det mindre.

Døbefonten
Fonten er kirkens ældste inventarstykke.
Om døbefontene er jævngamle med de
kirker, de står i, har det i langt de fleste
tilfælde ikke været muligt at konstatere.
Blot er det sikkert, at de er fra den ro
manske periode.

Døbefonten i Hornbæk er som det over
vejende antal af de mange fonte af granit.
Af form er den næsten halvkugleformet,
og den er opstillet på en sokkel af samme
materiale. Den har ingen mundingsprofil.
I kummens bund er der et afløbshul, der
brugtes, når vandet skulle skiftes. Da det
var indviet, måtte det ikke forlade kirkens
grund.
Da barnedåben foregik ved barnets fuld
stændige nedsænkning i vandet — 3
gange, i Faderens, Sønnens og Den hellige
Ands navn — var den store kumme nød
vendig. Den nu anvendte form for besprængning med vand på barnets hoved
opstod i den seneste del af middelalderen.
Dåbsfadene er fra de følgende århundred
er.4
Hornbæk-fonten kan rubriceres under
gruppen: Randers-type.5 Den betegnes til
med som et karakteristisk eksemplar af
gruppen.
Kummen er forsynet med relief med
dobbeltløver, et helt fra oldtiden kendt
motiv. På fonten er hovederne imidlertid
ikke løvehoveder, men mandshoveder, der
er ca. 10 cm fremstående fra kummekan
ten. Løverne er med lav udhugning. Krop
pe og ben følger kummens form. Halerne
ligger med et sving bagud op over ryggene,
og haleduskene er der ikke gjort meget ud
af. I det hele taget er løverne ikke særlig
detailleret hugget. De mangler alle man
ker. 2 løfter den ene forpote.
Soklen er formet som en søjlebase og har
en kraftig skaftring over den firkantede
blok med trekantede hjørnefigurer.
Fonten kan med de lave relieffer virke
lidt mat og ufærdig, men må betegnes som
ganske net.

Korbuekrucifikset
På triumfvæggen er der på den nordlige
del anbragt et stort — ca. 3,5 m højt —
gotisk krucifiks.
Det er et meget smukt billedskærerar
bejde, der viser den lidende Kristus kors
fæstet med 3 nagler, som gotikken tilsagde

det. Billedet af den sejrende, kronede
Kristus, som var fremstillingen i den for
udgående romanske periode, var forlængst
ovre. (3 krucifikser fra overgangstiden eller
tidlig gotik kan ses i landsbykirker nær
Randers: 0. Tørslev, Mellerup og Haslund.
Alle med kronede kristusfigurer).
På korset hænger figuren med næsten
lige og slapt nedhængende krop. Spydstikket ses i højre side af brystet, og hovedet
falder over mod højre skulder. En lok af
håret ses ned over brystet. Øjnene er luk
ket. Den forholdsvis lille tornekrone har
meget lange pigge. Hænderne vises med
udstrakte fingre. Brystpartiet med ribbene
ne er stærkt fremhævet, ligesom senerne i
de udstrakte arme.
Lændeklædet når til knæene og har ned
hængende stykker ved siderne. Draperin
gen er vandret.
I gotikken lægger man vægt på at frem
stille Kristus som menneske, dvs. man acc
entuerer hans lidelse.
Over Kristus er anbragt tavlen med bog
staverne INRI (Jesus Nazaræus Rex Judeorum — Jesus fra Nazareth jødernes
konge), som Pilatus lod opsætte. Jøderne,
der jo ikke ville anerkende Kristus som
konge, ønskede tavlen fjernet. Men Pilatus
svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg«.
(Johannes evangeliet kap. 19,22).
Korstræet synes at være det originale.
Det symboliserer livstræet. Stamme og gre
ne ses på såvel lodret som vandret bræt.
Blomster skyder frem overalt.
På korsenderne er anbragt kvadratiske
plader, der er stillet på spidsen. De viser i
relief de 4 evangelisttegn, de vingede sym
boler på Johannes, Matthæus, Lukas og
Markus, ørnen, englen (mennesket), oksen
og løven.
Legenden om korset fortæller, at korset
på Golgatha var lavet af Livets træ i Paradi
sets have, (1. Mosebog kap. 2,9). Middel
alderens mennesker var bekendt hermed,
ikke blot fra legenden, men også fra messe
liturgien.
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Det sengotiske korbuekrucifix på nordre del af triumfmuren. (Foto: Kaj Grosen).
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I forbindelse med messerne fra palme
søndag til skærtorsdag knyttede man dø
den på korset sammen med Adam: »Dø
den kom fra et træ, livet må også udsprin
ge fra et træ«. Menneskeheden forløstes,
d.v.s. den blev frigjort fra Adams arve
synd, som den havde overtaget.
Korsfæstelsesfremstillingerne var det
centrale billede i middelalderens kristne
kunst.
Om krucifikset var der, da kronen over
drog kirken til Birgittinerne, eller om de
opsatte det, ved vi ikke. Imidlertid er det
muligt at komme frem til et nogenlunde
resultat for såvidt angår fremstillingstiden.
Den har været sat til 14. århundrede. Læn
deklædets vandrette drapering synes at
henvise til sidste halvdel af århundredet.
Krucifiksets enorme størrelse antyder, at
det har været bestemt for et større kirke
rum. Det kan før anbringelsen i Hornbæk
have været anbragt i en købstad- eller klo
sterkirke. Imidlertid har stilen med f. eks.
de strakte sener og ribben så klart marke
ret, at de kan tælles, passet godt i en af
Birgittinerordenens kirker.
Størrelsen til trods har krucifikset utvivl
somt i kirken været ophængt over og foran
korbuen. Her var i middelalderen læg
mandsalteret anbragt. Korsstolpen må i så
fald være nået helt ned til alterbordet.
Korset med Kristus var på denne plads en
henvisning til messeofret med Kristi død
for menneskehedens skyld.
Fra reformationens indførelse i 1536 for
svandt lægmandsalteret. Krucifikset er mu
ligvis forblevet på sin plads på korbuen. På
anden måde kan man næppe forstå oplys
ningen på indskriften øverst på kirkens al
tertavle. (Om tavlen senere). Der tales om
restaurering af »det foranstående kors«,
dvs. foran altertavlen, hvorved det er van
skeligt at forstå, at det vældige stykke har
været anbragt på gulvet i koret foran alte
ret. Senere er krucifikset så blevet flyttet.
Det blev ved restaureringen i 1855 over
målet med egetræsmaling. I 1933 ved
man, at det hang på korets nord væg. Efter

dette år må det være blevet opmålet og
have fundet sin nuværende plads på tri
umfvæggen ud mod skibet.

Altertavlen,
Tavlen, der er opstillet på det delvis ned
brudte oprindelige alter af limsten, måler
2,18 m. i bredden. Den er delt i tre afde
linger. Det faste midterparti (corpus) er
kun 1,06 m. bredt. De udskårne relief-af
delinger er hver 47 cm. i bredden, så sce
nerne må blive meget sammentrængt. De
største af figurerne er henholdsvis 1,33 m.
og 1,30 m. høje. Skabet er 17 cm. dybt, og
det sætter en snæver grænse for relieffernes
højde. Bagsiden af figurerne er udhulet,
og materialet er egetræ. Billederne side 36
og 37 viser altertavlen, som den fremtræ
der i kirken i dag.
Til hver side er der en bevægelig fløj, der
ved lukning dækker den skulpturerede del
af tavlen. Således var hverdagsstillingen. I
den katolske tid var den kun åbnet på fest
dage. Bag de bevægelige fløje er der to
fastsiddende af samme størrelse. Man må
forestille sig, at menigheden, da tavlen
blev opstillet, oftest kun så de fire maleri
er, der må have været på de vendte og faste
fløje. Der er imidlertid intet spor tilbage af
dem.
De to faste fløje står helt nøgne. På bag
siden af de bevægelige er der tarvelige ma
lerier. Til venstre på blå bund Moses med
Lovens tavler. Under figuren læses: Gud
skrev Loven på tvende Steentavler og gav
Moses Tavlerne. Til højre Kristus med den
ombæltede jordkugle i hånden. Her er
teksten: Naaden og Sandheden er bleven
ved Jesum Christum. Billederne er malet af
J. H. Dietz i 1825.
De bevægelige sidefløjes forsider er nu
forsynet med skriftsprog fra nadverritua
let. Under skulpturerne er malet: Smager
og ser hvor kierlig Herren er. (Pslm.
XXXIV, 9).
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På fodstykket (predellaen) læses: Thi
saaledes elskede Gud verden, at han gav
sin Søn den enbaarne, for at hver den, som
tror paa ham, ikke skal fortabes, men have
et evigt liv. (Johannes evangeliet kap.
3,16).
Toppartiet består af en tilsat fylding,
omgivet af bred ramme med søjler. Den er
kronet af et trekantet gavlparti og flankeret
af to ørne. Stilen er renaissance.
I fyldingen er ejerne til Bruusgaards vå
benskjolde anbragt, og under dem kan læ
ses følgende indskrift:
»Gud til Ære Kirken til Ziir-Hafuer
Høy/ædle og welBaarne HERRE/Matthias
Nommisen / HERRE til Sal the og Bruusgaard.
Konglig
Maists
welbestalter
Obirst/med sin welBaarn Fruue/Fru=/
Mari Worum/ ladet denne Alter tafle/
med foran Staaende Cruci Fix Reparere og
Staffere. Hvilcket for-blifuer/ efter Kom
meren till goet Exempell«.
Den staffering, der omtales, må have
fundet sted mellem 1680 og 1695, da Ma
rie Worm og oberst Nommesen var ejere af
Bruusgaard. Når der i teksten læses Salthe,
må der menes herregården Sal tø.
De foran beskrevne dekorationer på al
tertavlen har været elementer af nyere da
to, og tavlen står nu, bortset fra corpus’
middelalderlige, skulpturerede scener, som
en katekismustavle.
I midtskabet er der ved siderne og som
adskillelse mellem grupperne snoede søjler
med baser og kapitæler. Snoningerne
afbrydes på midten af et bånd, hvorefter
de vender.

Farvebilledet side 37:
Altertavlens midtskab med relieffeme, der viser den
himmelske og den jordiske Treenighed.
(Foto: Kaj Grosen).
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Baldakinerne er fra 1933, da de afløste
simple fyrrebrædder. De er skåret efter et
forbillede i Nationalmuseet.
Gruppen til venstre er en fremstilling af
den himmelske Treenighed - Faderen,
Sønnen og Den hellige And i skikkelse af
en due over en sky.
Den anden gruppe viser den i sen-middelalderen meget udbredte fremstilling:
Den hellige Anna selvtredie. Herved for
ståes, at af de tre personer, der vises, skal
hun opfattes som den betydeligste. Denne
scene kan betegnes som den jordiske tre
enighed.
Ingen af grupperne har originale farver.
Guds og Annas påklædning er mørk rød
brun, og Maria er i rød kjole. På figurerne
er også anvendt grønt, blåt, hvidt, sølv- og
guld-oliebehandling. Det sidste på kroner
ne.

Forudsætningerne og billedsproget.
Inden en nærmere beskrivelse af altertav
lens skårne relieffer vil det være gavnligt at
vende tilbage til det foran nævnte om kir
kens tilhørsforhold til Birgittinerklostret i
Mariager i den sidste del af den katolske tid
op til reformationens indførelse i landet.
Det vil lette forståelsen af et forsøg på en
nærmere forklaring af fremstillingerne.
Den hellige Birgitta af Vadstenas skrifter
og især hendes Åbenbaringer (Revelationes) har haft en afgørende indflydelse på
billedkunstens ikonografi i den senere del
af middelalderen. Hermed skal ikke for
ståes kunsten alene inden for hendes egne
stiftelser. Det gjaldt fremstillinger overalt i
Europa. Åbenbaringerne beskæftiger sig især med Kristi barndoms- og lidelseshisto
rie og med Jomfru Marias liv. Birgitta si
ger, at hendes tanker har været af guddommeligo oprindelse. Netop omkring 1500
blev Åbenbaringerne spredt i mange udgi
velser. Hun har været årsag til den styrkel
se, der fandt sted ved dyrkelsen af bl. a.
Kristi legeme og blod.

I kunsten gav hendes lære sig udtryk ved
de meget emotionelle fremstillinger af mo
tiver fra Kristi barndom og især fra lidelses
historien. Der lægges stor vægt på Kristi sår
- man ser dem ofte med meget blod - dertil
fremhævelser af sener og årer, jvnf. det for
an beskrevne krucifiks, og i øvrigt på en
meget realistisk fremstilling af lidelserne.
Sådanne billeder er fremstillet for letpåvir
kelige beskuere. Der oprettedes Hellig Le
gems gilder. I Randers kender man det fra
1417. Det var også kaldt Papegøjegildet.
Man havde i de større kirker Hellig Legems
kapeller, og laugene stiftede ofte altre til
dem.
Birgittinerklostrene var indviet til Jom
fru Maria - Vor Frue -, hvad klostrene i
Danmark, Nordtyskland og Holland afslø
rer. Byerne eller klostrene har alle Maria i
deres navn.
Beskrivelsen af tavlens skårne relieffer vil
vise, at motiverne bevæger sig omkring
Hellig Legems- og Mariakulten.
Det bør forinden gennemgang af skulp
turfelterne fastslåes, at hverken Treenig
hedsbilledet eller Anna selvtredie-motivet
har hjemmel i Bibelens tekster. De må
betragtes som andagtsbilleder.

Treenighedsfremstillingen
Med Treenighed eller Trefoldighed forstår
man en trehed i den guddommelige en
hed. Begrebet kendes også fra andre reli
gioner. Tallet 3 er fuldkommenhedens tal.
Aristoteles skriver i det 4. århundrede f.
Kr.: »Da vi af naturen ligesom har modta
get trehedens lov, så betjener vi os af dette
tal i skik og brug af guderne«.6 I Rom op
førtes f. eks. et tempel for hovedguden Ju
piter, hvor han blev æret med kultbilleder
sammen med Juno og Minerva.7
I Det gamle Testamente møder man af
og til tanken om tretallet. Esajas’ bog kap.
6, 3: »Hellig, hellig, hellig er hærskarers
Herre«. Noa havde 3 sønner. Særlig betyd
ning lægges i 1. Mosebog, kap. 18, 1-12

Fra venstre felt. Treenighedens øverste del.

om Abrahams møde med 3 mænd. Kirke
faderen Augustin, ca. år 400, henfører
udtrykkeligt dette sted til Treenigheden og
skriver, at Abraham så 3 og tilbad l.8
Fra Det nye Testamente kan nævnes
Hellige 3 konger.
Duen kommer ind i billedet med hen
visning til Matthæus evangeliet kap. 3, 16:
»Men da Jesus blev døbt, steg han straks op
af vandet, og se, himlene åbnede sig, og
han så Guds ånd dale ned som en due og
komme over ham«. Også Lukas evangeliet
kap. 3, 22 omtaler Helligånden som en
due.
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motivet vises som her, kan det henvise til
Johannes evangeliet kap. 1, 18: »den en
bårne Søn, som er i Faderens skød«.
Gud er iført en stor kappe, der har en
bred frynse forneden. På sidesømmene er
der udskåret afvekslende englefigurer og
trekanter — symbol på Treenigheden.
Øverst på bræmmen en stor agraf.
Kristus ligger helt slap i Faderens hæn
der. Øjnene er lukket og munden let åben.
De tydelige årer på den hængende under
arm og halssenen, der er kraftigt modelle
ret, henviser til den birgittinske indflydel
se. Hans hoved hænger bagover, så det
lange hår står ud fra nakken. Sårene har
her mere karakter af symboler, da legemet
jo ikke lider mere — i modsætning til korsfæstelsesbilleder. Gudsmennesket — forlø
seren — er optaget i himlen.
Denne fremstilling af Kristus kalder
man Smertensmanden og i sammenstillin
gen som her også »Guds nød«.

Imellem de 2 personer ses nederst en
ungdommelig engel, der vender hovedet
nedad. Den skal vise, at scenen udspiller
sig i himlen. Hos Birgitta spiller englene
en stor rolle.
Fra venstre felt. Treenighedens nederste del.

Man har karakteriseret gudsbilledet såle
des: At Gud — én person — åbenbarer sig
i 3 skikkelser: Faderen (skaberen), Sønnen
(frelseren) og Den hellige Ånd (oprethol
deren).
Passionsmystik og messeofferteologi på
virker fremstillingerne. Anbringelsen af
motivet er hyppig i de senmiddelalderlige
alterskabe.
Faderen vises med langt hår og skæg, der
er tegn på hans visdom. Hans magtsymbol
er kongekrone eller som her pavekrone
(tiara). Vi ser hans sorg og vrede, hvor han
holder sin pinte og døde søn foran sig. Når
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Ovenover Guds og Kristi hoveder svæver
duen på en sky, og under figurernes fødder
— man ser snuden af Guds komulesko —
tjener de overvundne som skammel. Der
med menes den udformede sokkel. Denne
del af motivet er indført af Albrecht Dürer.
Feltets baggrund er bar. Det er tænke
ligt, at der her har været anbragt nogle af
marterredskaberne. De hører ofte med i
denne forbindelse. Hvis alterskabet i det
hele har været færdiggjort, hvad vi jo ikke
kan konstatere, har baggrunden sandsyn
ligvis været forgyldt.

Anna og Maria.

Benedikt- mesteren :
Opdragelsen af
Jomfruen. - Fra
van der Osten og
Vey: Painting and
sculpture in
Germany and the
Netherlands
1 y00-1600, 1969.

Den heilige Anna selvtredie.
Anna — Marias moder — kendes ikke fra
de kanoniske evangelier eller skrifter. Hen
des oprindelse i kunsten må søges i de så
kaldte apokryfe skrifter, f. eks. Jakobs for
evangelium fra ca. år 200 og i det uægte
Matthæus-evangelium fra ca. 500. Disse
apokryfe skrifter havde i middelalderen en
indflydelse på kunsten, der kunne stå mål
med Bibelens.
I Jakobs forevangelium fortælles om An
na og hendes mand Joakim. Da han, der
var meget rig, ville ofre i templet, blev han

bortvist, fordi han ingen børn havde. Han
skammede sig og gik ud i ørkenen, hvor
han fastede i 40 dage og 40 nætter. En
engel bød ham da tage tilbage til Jerusa
lem, hvor han ville møde sin hustru ved
den gyldne port. Dér fortalte Anna ham,
at hun var blevet velsignet i sin høje alder
dom. De havde da været gift i 20 år. Da
tiden var omme, fødte Anna datteren Ma
ria.
Anna-tilbedelsen skal tjene som vidnes
byrd om, at også Maria blev født efter An
nas ubesmittede undfangelse. Den var en
udløber af Maria-kulten.
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Dyrkelsen af Anna bredte sig hastigt i
Norden fra op imod år 1400; men især i
Tyskland var hun populær som værnehel
gen for fødende kvinder, for fattige og for
minearbejdere. Her var hun omkring 1500
ligefrem modehelgen. Selv Martin Luther
havde som ung student anråbt hende un
der et voldsomt uvejr og lovet, at hvis han
kom frelst igennem det, da ville han blive
munk. Et løfte han som bekendt holdt.
I Birgittinernes klosterkirker indrettedes
kor og kapeller til Set. Annas ære, her
hjemme i såvel Maribo som i Mariager. Og
så kirker blev indviet til hende. På Randers-egnen Kristrup.
På tavlens relief bærer Anna højt opsat
fruelin, hvorpå der foran er skrevet hendes
navn. Hun har i hånden en bog, der skal
henvise til hendes rolle som opdrager af
Maria. Jesusbarnet, der holdes på armen af
Jomfru Maria, blader ivrigt i bogen. Barnet
er iklædt en kort trøje med brede bræm
mer. Underkroppen og benene er nøgne.
Hoved og overkrop vises i profil, under
krop en face. Barnet har spiralsnoet hår
som englen i treenighedsscenen.
Jomfru Maria bærer over det udslåede
hår — tegnet på jomfruelighed — en kro
ne med perlekant. Både hun og Anna har
vide elegante kjoler på. De svarer sikkert til
moden på tidspunktet for altertavlens
fremstilling. Stoffet er arrangeret i meget
kraftige og skarpe folder. Der er en vis uro
over denne disponering af kjolestoffet, der
også præges af de for den tid kendetegnen
de hvirvelfolder.
Nederst anes kvindernes brednæsede
sko, og gruppen er anbragt på en lav sokkel
som på det andet felt på tavlen — dog
knap så udarbejdet.

Gruppen skal ikke alene opfattes som et
poetisk familiebillede. Man opfatter i kvin
dernes blik, at de aner barnets skæbne. Især de 2 kvindehoveder synes at være for
træffeligt skåret.
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Det var almindeligt, at feltets baggrund
som foran nævnt på sådanne skulpturerede
alterskabe var guldbelagt og med ind
stemplede glorier bag de hellige personers
hoveder. Det gik selvfølgelig ikke for hel
geners vedkommende, da reformationen
kom. Baggrunden er her som på nabofeltet
bar.
Emnet var ret yndet i Danmark, også
udenfor Birgittinerordenen. Tilsvarende
scener kan ses på samtidige altertavler som
Bernt Notkes i Århus domkirke, Claus
Bergs i Odense og den anonyme tavle i Løjt
kirke i Sønderjylland.

Herkomst og forlæg
Hvem har udført altertavlen? Det ved vi
intet om, og det vil næppe nogensinde
kunne afsløres. Den er anskaffet, forment
lig til kirken, på den tid, da Mariager klo
ster var ejer. Skønt klosteret er det yngste i
landet, har vi mindst skriftligt materiale
efterladt netop herfra.
Altertavler fra den sene middelalder er i
regelen ikke signeret, så kun skriftlige vid
nesbyrd kan vise, fra hvem de stammer.
Det var anonyme kunstnere eller værkste
der, der producerede dem, og på den tid
var der tale om en virksomhed, der minder
om industri, samlet i centre rundt om i
Europa. Man har tidligere søgt at gruppere
værkstederne ud fra overensstemmelse i
flere arbejder og derved nå frem til forskel
lige nødnavne, f. eks. Benedikt-mesteren
— om ham lidt senere. Disse grupperinger
er foretaget alene ud fra stilhistoriske krite
rier og må siges ofte at have givet mærkeli
ge resultater. Nødnavnene er vel opstået,
fordi historikere gerne ser et navn på et
kunstværk. De anvendes endnu, men de
senere decenniers kunsthistorikere går me
re forsigtigt til værks.
Kunsthistorikeren V. Thorlacius-Ussing
har vist altertavlen i Hornbæk stor op
mærksomhed.9 Han sætter den i forbindel
se med Claus Bergs værksted. Det betyder
en forbindelse til Lübeck-kunsten. Han

skriver bl. a., at det undertiden kan være
meget svært, for ikke at sige umuligt ad
stilistisk vej at afgøre et arbejdes oprindel
se, om det er udført af en mester eller af en
svend, der er trådt ud af mesterens tjeneste
og har etableret sig som selvstændig billed
skærer. Han fortsætter: »Et sådant vanske
ligt spørgsmål bliver man stillet overfor,
når man nærmere undersøger altertavlen i
Hornbæk kirke (Sønderlyng herred)«.
Uanset den usikkerhed, forfatteren her
selv giver udtryk for, anbringer han i sit
katalog over Claus Bergs arbejder altertav
len i Hornbæk som nr. 14.
Denne værkstedsplacering har senere
fulgt tavlen, og så sent som i 1960erne er
oprindelsen angivet som Claus Bergs værk
sted i værker som ny udgave af Traps Dan
mark og De danske Kirker, udgivet af Erik
Horskjær.
Fem år senere end Thorlacius-Ussings
beskrivelse beskæftiger en anden kunsthi
storiker, Francis Beckett, sig med tavlen.10
Han mener ikke, at Hornbæk-tavlen har
oprindelse i et værksted af Lübeck-skolen.
Han sammenligner med en tavle i Michaelskirken i Hildesheim, og vil således mene,
at arbejdet er udgået fra den nedersachsiske kunstskole.
Thorlacius-Ussing meddeler senere:
»Tavlen i Hornbæk kirke (Sønderlyng her
red) kan ikke længere sættes i snævreste
forbindelse med Claus Berg.«11
Hermed skulle Claus Berg og hans værk
sted definitivt være ude af billedet.
Alle nordtyske kunstcentre var stærkt på
virket af de store sydtyske mestre Veit Stoss
fra Nürnberg og Tilmann Riemenschneider
fra Würzburg. Her i Danmark har man
nok overdrevet Lübecks betydning som op
rindelsesby for flere altertavler i kirkerne.
Hvad angår tavlen i Hornbæk må der
lægges vægt på Francis Becketts henvisning
til Johannes-alteret, som det foran nævnte
arbejde i Hildesheim benævnes.
I denne by virkede omkring 1515 en bil
ledskærer med nødnavnet Benedikt-me
steren. Han menes at have arbejdet hos

Riemenschneider. Det er forøvrigt kende
tegnende for det nedersachsiske kunstland
skab, at det er mere påvirket af ham end af
Veit Stoss, der ellers har påvirket stærkt
over det meste af Tyskland. Hvirvelfolder
på dragter kender man ikke før 1510, og de
stammer fra Riemenschneider.
Flere værksteder i Hildesheim nævnes i
forbindelse med Benedikt-mesteren og
som påvirkede af hans arbejder, bl. a. Johannes-mesteren, der har sit navn efter Jo
hannes-alteret — det af Beckett påviste al
terskab i Michaelskirken. Det er det eksem
pel, han sætter i forbindelse med relieffer
ne på alterskabet i Hornbæk kirke.
Tyske kunsthistorikere12 oplyser, at tav
len i Hornbæk vel næppe er skåret med
Johannes-mesterens hånd, men må være
fremstillet af en billedskærer med nær til
knytning til ham eller en elev af ham. Han
betegnes som ikke særlig skabende. Han
virker mere som en dreven kopist. Francis
Beckett ser i figurerne i Hornbæk en blan
ding af rutine og talent. Personerne er me
re maleriske end plastiske. Hans arbejder
kendes fra 1520, og hvis han er den, der
har skåret altertavlen i Hornbæk, hvad det
nu kan være nærliggende at antage, har vi
en datering til de seneste år op til reforma
tionens indførelse i Danmark.
Kunsten i Nedersachsen blev omkring
1500 især begunstiget ved køb af kirkens
mænd. Udførsel af kunstværker og kunst
nernes skiften opholdssted var hyppigere
end de bestående forbindelser til andre
kunstlandskaber.
Vor mand fra Hornbæk har måske med
virket ved udførelsen af andre altertavler i
Jylland. Tavlerne i Løjt og 0. Løgum, beg
ge i Sønderjylland, kunne antyde det. Det
er større arbejder, men kvalitetsmæssigt må
reliefferne i Hornbæk kirke bære prisen.
Altertavler, som den her beskrevne, kan
ikke betragtes som egentlige kunstværker.
Fremstillerne skabte ikke noget selvstæn
digt nyt, men de var ofte dygtige kunst
håndværkere.
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Albrecht Dürer:
Treenigheden.

Træsnit fra 1511.

De kopierede de store mestre, i hvis nær
hed de virkede. Ofte arbejdede værksteder
ne efter modeller, som svendene tog med
sig, når de skiftede opholdssted. Om no
gen originalitet var der ikke tale.
På tavlen i Hornbæk har feltet med den
himmelske Treenighed forlæg i Albrecht
Dürers træsnit med samme emne fra 1511,
som allerede påpeget af Francis Beckett.
Motivet er på tavlen stærkt sammenpres
set, så det ses tydeligt, at der ikke gives
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mulighed for den samme frigjorthed og
lethed over scenen som hos Dürer.
Relieffet med Den hellige Anna selvtredie kan være kompositionelt påvirket fra et
Dürer træsnit fra 1514. Her synes mesteren
imidlertid at have fundet sit forlæg til
kvindefigurerne i en træskulptur, tillagt
Benediktmesteren: Oplæring af Maria. Lig
heden synes iøjnefaldende, og man be
mærker især de meget skarpe og urolige
dragtfolder med omvendte kanter.

Netop kunstnere fra det pågældende
område var kendt for deres megen brug af
Dürers værker som inspiration til deres ar
bejder.
Formodentlig knap 20 år efter altertav
lens opstillingen i kirken fik man en anden
indstilling til kirkeinventaret end den, der
var katolicismens. F. eks. fra 1549 må der
drages omsorg for, at der kun er ét alter i
kirkerne, og i 1555 besluttedes, at præster
flittigt skal prædike mod billeders mis
brug. Her menes naturligvis især afbildnin
ger af katolske helgener. Nogen almindelig
billedstorm var ikke udbredt i Danmark.
Udviklingen gik langsomt, måske fordi kir
kerne blev fattigere og ikke havde råd til
f. eks. anskaffelse af de store renaissancealtertavler. Denne langsommelighed kan
bekræftes også at have været tilstede i
Hornbæk sogn.
Under de udskårne relieffer i alterskabet
stod endnu omkring 1700 ifl. Resens atlas
at læse: »Hellige Trefoldighed forbarm dig
over os, Hellige Anna bed for os«. I hvert
fald indtil ca. 1700 tolereredes en opfor

NOTER
1. Peder Hansen Rësen: Atlas Danicus, Århus Stift,
v/ Helge Søgaard, Århus 1967, s. 127.
2. Erik Pontoppidan: Den Danske Atlas, Køben
havn 1968 bd. IV, s. 405.
3. Troels Dahlerup: Sogn og Pastorat i Fra Viborg
Amt 1956 s. 26.
4. Om dåbsfadet kan henvises til forfatterens arti
kel: Et dåbsfad i Hornbæk kirke (Sønderlyng her
red) i Fra Viborg Amt 1981.
5. M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige Dø
befonte, København 1941, s. 229-30.
6. Tidsskriftet Das Münster, München, Folge
1/1982. Artikel af Hans H. Hofstätter: Dreifal
tigkeit — Dreieinigkeit, s. 239.
7. samme.
8. samme.
9. V. Thorlacius-Ussing: Billedskæreren Claus Berg,
København 1922, s. 52ff og s. 125.
10. Francis Beckett: Danmarks Kunst, København
1927, bd. II, s. 221-223.

dring til menigheden om anråbelse af en
katolsk helgen.
Og altertavlen står der endnu, dog med
anden tekst. For at den står der, må der
rettes en tak til Nationalmuseet. I 1906 var
en repræsentant for museet i kirken i an
ledning af, at menigheden havde fore
spurgt, om museet ville overtage altertav
len imod at give en ny. Man kom til det
resultat, at bortset fra »de gotiske figurskæ
ringer, der jo gennemgående er godt ejen
dommeligt arbejde«, er der intet ved op
stillingen, der anbefaler at modtage tilbuddet. Museets repræsentant foreslår en
rensning og restaurering. Fløjene stod den
gang marmorerede. Det var hans idé, at de
blev forsynet med de nuværende skrift
sprog.
Henvendelsen fra sognet i Hornbæk fik
en lykkeligere udgang end den tilsvarende
henvendelse i 1867 fra Lisbjerg sogn ved
Århus. Der ønskede man en mere tidssva
rende altertavle end det middelalderlige
gyldne alter. Der blev ønsket opfyldt. De
res gyldne alter har siden stået i National
museet, som et af dets største klenodier i 2.
afdeling.

11. Kunstmuseets Årsskrift 1926/28, København
1929/30. Artikel af V. Thorlacius-Ussing: Nogle
nyfundne arbejder af Claus Berg, s. 111.
12. F. Stuttman & Gert van der Osten: Niedersäch
sische Bildschnitzerkunst des späten Mittelalters,
Berlin 1940.
LITTERATURHENVISNINGER
Foruden den i noterne anførte litteratur kan oplysnin
ger om emnet søges hos følgende:
Grote, Ludwig: Albrecht Dürers Anna Selbstdritt. I
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums 1969.
Klar, Fr.: Hellig Moder Anna, elsket og æret i den
danske middelalder, København 1969.
Schiller, Gertrud: Iconography of Christian Art, vol
2, London 1972.
Trap Danmark, Viborg amt.
Der er ved udarbejdelse af artiklen benyttet indberet
ninger til Nationalmuseets 2. afdeling.
Hvor intet andet er anført, er illustrationernes forfat
terens optagelser.
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Søren Simonsens
sukkerraffinaderi 1763
Af Knud Løgstrup

Det var ikke
Dronningborg Slot
Søren Simonsen (1711-91) har i 1763 teg
net et kort over Randers by og markjorde.
Det blev i samtiden brugt på rådhuset. I
venstre hjørne får vi et kig ud over byens
tage og i højre hjørne det på modstående
side viste bygningskompleks.
Hidtil har man formodet, at det var
Dronningborg Slot. En forståelig fejltagel
se, da det er et stort bygningskompleks,
bygningerne ligner stenbygninger med et
kirketårn, og så vajer Dannebrog øverst.

Forskellen mellem, hvad vi ved om
Dronningborg Slot og denne tegning, er
imidlertid stor. Søren Simonsen skulle vel
ikke have tegnet et andet bygningskom
pleks, som lå hans hjerte nær, og som han
gerne ville vise frem? Det skulle vel ikke
være hans eget sukkerhus?
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Det var Sukkerhuset
Et kontrolopslag i brandtaxationen fra
1761 viste, at alle bygninger stemte, om så
det var det formodede kirketårn, var det
angivet, men nu som et lygtetårn.
Det viste sig at være byens største private
ejendom, og vurderingen på 5.300 rigsda
ler lå hele 2.000 rigsdaler højere end den
nærmest vurderede ejendom.
Brandtaxationens tekst kan læses på
modstående side. Den fortæller om alle de
enkelte bygninger, og hvor de var placeret
på grunden. Længden angives i antal
»fag«, 1 fag er f.eks. et vinduesfag og om
kring 1,5 m. Højden angives i »loft«. 2 loft
er således 2 etager. Ved at sammenligne
den angivne placering på grunden, byg
ningernes længde og højde, kan man van
dre tegningen rundt og finde de enkelte
bygninger.

.V

Brandtaxation 1761
Suckerhuset Borgmester Søren Simonsen tilhørende
A: Hovedbygning til Gaden bestaar af 25 Fag Bindingsværk 2 Loft høy,
i Nye og God stand .....................................................................................................
B: Et Sidehuus Norden i Gaarden 2 Loft høy Bindingsværk, og
er 12 Fag i God stand ................................................................................................
C: Et Dito større i samme Linie, 10 Fag Bindingsværk 3 Loft høy
i Nye og God stand .....................................................................................................
D: Et Tværhus strækker i Synder og Nord med Enderne 3 Loft høy,
bestaar af 10 Fag, Bindingsværk med et Lygtetaarn stræcker
midt igennem Taget Nyt og af Bindingsværk i God stand .......................................
E: Et Dito 12 Fag Bindingsværk 1 Loft høy i God stand ...............................................
F: Et Lysthuus i Haugen Synden for Gaarden 3 Loft høy i God stand .........................
G: I dend Syndre Siide af Gaarden, 33 Fag Halftaghuus i God stand .......................
Rigsdaler ialt

2200
540

1000
1000
400
100
60
5300
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Søren Simonsens privatbolig. Han boede i hovedbygningen forrest ud til Torvegade. Vi ser den fine have med
havelågen og i den anden ende det 3-etagers høje lysthus med kugle på tagspidsen. Bagest til højre under lygtetåmet
det nu nedbrudte Eske Brock ’s gravkapel og bagved igen lidt af Set. Mortens kirke. (Udsnittet af tegningen er for
størrer, delvis retoucheret og rekonstrueret).
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Privatboligen

Søren Simonsen (1711-91)

Søren Simonsen giftede sig først som 46
årig i 1757 med den 24 årige ANE SO
PHIE SOMMERFELDT (1733-1816). Hun
fødte 4 børn, alle drenge (2 døde ganske
små). De boede i hovedbygningen fra por
ten og hen til havelågen med 2 etager,
kælder og loft.
Hos dem boede omkring 1763 Jomfrue
Hiort. Hun var husets unge frues kusine.
Mon hun var selskabsdame, der hjalp med
børnene, og som kunne spille på hjemmets
mange musikinstrumenter?
Den flotte hovedbygning er høj og im
ponerende, dels på grund af den halvhøje
kælder, dels fordi bindingsværket er pud
set over så det ligner en rigtig murstens
bygning. Over facaden langs taget ses for
skellige udsmykninger. Porten 2 fag bred
= 3 m har på grund af den halvhøje kæl
der kunnet gøres højere med en flot run
ding foroven. For at fremhæve porten er
der ingen vindue i det første fag på hver
side af porten.

Søren Simonsen var en af byens store
mænd. Han omtales som »rig og myndig«
og »den store mekanikus«. Kistepladen
minder ham som havende »store Indsigter
og utrættelig Flid«.
Han var ud af en af byens store køb
mandsslægter, og han voksede op i Niels
Ebbesens Gård. Hjalp han mon faderen?
»Tidligt måtte han ud blandt Fremmede«,
siger kistepladen. Hvad mon han lavede?
Han var laugsbroder i smedelauget, byg
gede sukkerraffinaderiet 1752-53, opførte
kajanlæg, konstruerede byens første kendte
muddermaskine og udførte orgel og alter
til Set. Mortens kirke.
Han foretog »matematiske, mekaniske
og økonomiske forsøg«, forstod sig på
landmåling og korttegning og byggede in
strumenter. Han ejede mange matematiske
instrumenter, stueure, musikinstrumenter,
urmager-, guldsmede- og andet værktøj
samt en bogsamling.
Han har sikkert ikke altid været lige vel
lidt af sine medborgere da han opkrævede
skatter og afgifter. Han var konsumptions
forpagter 1743-78 (?), toldforpagter
1751-60 og broforpagter 1751-60 (?).
Han var viceborgmester 1745-73 og efter
sin afgang fik han titel som kongelig agent

Køkkenet er nok i sidebygningen langs
haven. Vi kan se skorstenen. Herskabsvog
nene, stald m.m. findes ligeledes i de lave
1 loft høje bygninger. Privatboligen er på
omkring 700 m2.
Haven er stor og flot med bede, have
gange, træer, havelåge ud til hovedgaden
og herfra en gang lige op til lysthuset, der
er 3 etager højt med en kugle på tagspid
sen. Her har borgmesteren kunnet sidde
højt hævet med familie og venner og se ud
over byen, kirken, ådalen, fjorden og hele
omegnen.

I 1791 beskrives boligen som værende en
smuk og anseelig gård og have, liggende
på en af byens bedste gader, og især pynte
lig og velindrettet til beboelse med god
gårdsplads, frugthave og pumpevand i
overflødighed. Der var 15 kakkelovne,
hvoraf den ene var af porcelain.

Set. Mortens Kirke
Nedenfor lygtetårnet ses en hidtil ukendt
tegning af spiret på det nedbrudte ESKE
BROCK’s gravkapel og bagved lidt af kir
ken. Søren Simonsens farfar af samme
navn skænkede prædikestolen i 1686. Selv
byggede han orglet i 1751 og alteret i
1765. Hans portræt og kisteplade hænger i
kirkens SV hjørne. Han blev begravet i kir
kegulvet nær alteret. Gravskriften fortæller
at han var »en trofast Mand og from Fa
der«.
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Reklamen på tagene

Sukkerraffinaderiet

Sukkerhusene. Det er den ældste tegning
vi har af en fabriksbygning i Randers. De
egentlige sukkerhuse er de 2 højeste byg
ninger, der ses i hjørnet bagest. På tagene
ses Søren Simonsens reklameindsats be
stående af et lygtetårn med kuppel og det
store »S« øverst samt dannebrogsflaget.
Om reklameindsatsen kan bemærkes:
Dannebrog. Vi kan se det store danne
brogsflag, flagstangen med flagknop og
øverst vindfløjen. Ifølge flaghistorikere er
det »formentlig det ældste billede, der vi
ser privat flagning på land«. Noget den
gang ukendt. Selv om det ikke er splitflag,
har det været med til at forveksle bygnin
gerne med Dronningborg Slot.
Lygtetårnet. Bag glasruderne stod tælle
lys og brændte. Lysstyrken afhang af antal
tændte lys. Der var ingen gadelygter eller
anden belysning, så lyset har kunnet ses i
en afstand af 5-10 km fra byen. Hvornår
det har været tændt vides ikke, men det
må dengang have været et betagende syn.
Det er måske det ældste billede, vi har af et
dansk lygtetårn.
Den løgformede kuppel på toppen pyn
ter og har været med til at forveksle tårnet
med et kirketårn.
Det store »S« øverst må være forgyldt, så
det i solen har strålet til alle sider. Søren
Simonsens vartegn var:

Arbejdsområderne forsøges placeret:
Råsukkerlager & sortering er i stueetagen
ud til Kirketorvet hvor gulvet kan bære de
tunge tønder. Se de to store porte for en
den af gårdspladsen.
Sukker-kogeriet er i stueetagen under
den højeste skorsten, hvor jorden kan bære
ovnene med de tunge fundamenter. Se
den store loftshøjde i forhold til ovenover.
Køle-fyIdestuen, hvor sukkersaften afkø
les og hældes i sukkerformene, er tæt ved.
Tørrelofterne med endeløse rækker af
sukkerforme er på alle etager over stueeta
genTørrestuen, til den sidste tørring af suk
kertoppene, kræver god varme og må der
for ligge under skorstenene.
Kandisstuen, med alle kandispotterne,
kræver skiftevis opvarmning og afkøling for
at danne de store sukkerkrystaller. Den må
derfor også ligge under skorstenene.
Færdigsukkerlager, kælderen under for
huset kan bære de tunge sirupstønder.
Sukkertoppe, kandis og puddersukker kan
også være her med adgang fra sukkerbo
den.
Sukkerbod & kontor, hvor sukkeret sæl
ges, er i stueetagen ud til Torvegade.
Materialhus, hestestald, vogne m.m.
findes i de lave 1 loft høje huse til venstre
for gårdspladsen og ud til Kirketorvet.
Tjenstefolk 1762. Alle boede på gården.

Sukker
Søren
Simonsen

Søren Simonsen. Han brugte de nu vel
kendte midler: Reklameskilt, lys og flag
højt hævet over byen, så det kunne ses vi
den om, og så var han alene om det. Det er
det ældste billede, vi har af Randers-reklamer, og det endda stort opsat.
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Fuldmægtig ved sukkerhuset 1
Sukkerkoger svende
2
Sukkerkoger dreng
1
Bødker
1
Gårdskarl
1
Skriverdrenge
2
Tjenestepiger________________3.
Tjenestefolk ialt
11
Til arbejdet med alle sukkerformene på
de øverste tørrelofter, brugte man i 1803
nogle dage 25 mand ekstra.

KIRKETORVET NR. 4

TORVEGADE NR. 14.
Sukkerhuset. De egentlige sukkerhuse er de to høje hjørnebygninger bagest. På sukkerhuset med sukkerkogeriet ses
øverst fabriksskorstenen og Dannebrog. Det andet sukkerhus har øverst lygtetårnet med det store »S« på spidsen. I
hovedbygningen forrest er sukkerbod, kontor m.m. I de laveste bygninger er der materialer, vogne, stald m.m.
(Udsnittet af tegningen er forstørret, delvist retucheret og rekonstrueret).
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Råsukkeret

Sorteringen

På De Dansk Vestindiske Øer udpressedes
sukkersaften af sukkerrøret og inddampe
des til brunt råsukker kaldet MOSCOVADE. Restprodukterne brugtes i de vestin
diske rombrænderier.
Råsukkeret sejledes til København, hvor
det oplagredes. Her har Søren Simonsen
købt sit råsukker og med skib fået det sejlet
til Randers, hvor havneafgiften dengang
var 1 mark pr. fad råsukker.
I Søren Simonsens tid har der kun været
6 sejladser med randersskibe til Vestindien.
Skibene hed DE FIRE SØSTRE, ANNE
CATHRINE og GRAND MAMA.

Til højre ses ind til de opstablede trætøn
der med råsukkeret (1). Tønderne rulles
frem (3), og tøndebåndene sprænges med
en kølle, så råsukkeret kan komme ud på
gulvet. Herfra sorteres det med skovl i 3
kvaliteter (7), ind i hver sin bås
(A + B + C), hvor det ligger, indtil det
bringes ind i sukkerkogeriet (11). Den
bedste kvalitet er lys, blank og tør. Den
dårligste kvalitet er mørkebrun og klæbrig
af sirup. (1764).
Vi befinder os i stueetagen ud til Kirke
torvet, hvor gulvene kan bære de tunge
opstablede trætønder. I 1768 raffineredes
over 3000 pund sukker ugentlig.

(Billederne til illustrering af arbejdsgangen er franske og hollandske fra 1700-tallet
og udvalgt, så de svarer til, hvad vi kan forvente hos Søren Simonsen).
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Sukkerkogeriet
Til højre ses ovnene med kobberpanderne.
Til venstre ses hjælpematerialerne kul,
kalkvand og i tønden forrest okseblod
(1764).
Dette er de 3 sukkerkogeres vigtigste ar
bejdsplads. Vi befinder os i stueetagen un
der den højeste skorsten. I 1801 var her 2
kobberpander.
Sukkeret opløses i halvdelen kalkvand,
opvarmes og tilsættes halvråddent okse
blod og gammelt smør. Urenhederne af
skummes og frasies gennem et valket uld
ent klæde. Når sukkersaften er klar, indko
ges den

Køle-fyldestuen
Den indkogte sukkersaft hældes i kølepan
den (2). Efter afkøling øses sukkersaften i
fyldebækken (B), hvormed saften hældes i
de kegleformede uglacerede sukkerforme

af 1er. Hullet i spidsen af formene er lukket
med en våd klud. Herfra bringes sukker
formene op på tørrelofterne (1764).
Køle-fyldestuen ligger lige op ad sukker
kogeriet. I 1801 var der 2 store og 2 mindre
kobberkølepander.
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Tørrelofterne
Ovenfor ses de store BASTER forme ståen
de i deres sirupskrukker. Sukkertoppen er
udkrystaliseret i formen, og siruppen dryp
per gennem hullet i spidsen på formen ned
i sirupspotten. De store forme er plads- og
arbejdsbesparende og bruges, da sukkeret
skal omraffineres flere gange. Gennemsnit
ligt tog det 9 måneder (1771).
Til højre ses de små forme, hvori den
færdige sukkertop dannes. Vådt 1er hejses
op og bruges til at »dække« sukkertoppen
med (10), så vandet kan sive ned gennem
sukkeret og tage siruppen med sig. Den
færdige sukkertop færdigtørres i tørrestuen
(1764).
Søren Simonsen har mindst brugt alle
etager over stueetagen til tørrelofter.
I 1803 brugte man nogle dage 25 mand
ekstra til arbejdet på disse lofter.

I 1801 var der:
100 stk. 2 punds forme med potter
1314 — 4 —
— —
—
76 — 7 —
— —
—
733 — 12 —
— —
—
45 — halve BASTER —
—
______ 612 — hele_____ —
—
—
Ialt 2880 stk. sukkerforme med potter.
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Bødkeren
Søren Simonsens bødker reparerede flæk
kede lerforme (8), da nye var dyre og gam
le var bedre i brug. Se revnerne på formen
tiT venstre, der holdes sammen af bånd.
Den højre form er først dækket med træ
stave, der helt skjuler formen, og derefter
spændt sammen med bånd (1764).

Tørrestuen
Til venstre ses en bakke med sukkertoppe,
der bæres hen til tørrestuen. Døren til selve
tørrestuen (3) er lukket op, så vi kan se ind
til alle sukkertoppene, der står på hylderne
for at gennemtørre. Hertil kræves god var
me, så vi må befinde os under en af Søren
Simonsens skorstene. Foran tørrestuen på
gulvet, står færdigtørrede sukkertoppe klar
til indpakning (1764).

Sukkertoppens indpakning

Brun sirup
På grund af datidens primitive raffine
ringsteknik, kunne man ikke fjerne til
strækkeligt af de stoffer, der hindrede suk
kerets krystalisation. Den sirup, der ikke
længere lod sig krystalisere, omkring halv
delen af råsukkermængden, måtte man
sælge som billig brun sirup. Kældergulvet
ud til Torvegade har været velegnet til at
bære de tunge sirupstønder (1764).

På bordet er papir, snor og saks. Først
anbringes sukkertoppen på et stykke blåt
papir (9). Hjørnerne foldes ind mod top
pens fod (e-f), og papiret klemmes fast
med hånden. Det blå papir får den noget
gullige sukkertop, til at se hvidere ud.
Over toppens spids foldes først hvidt og så
blåt papir (10). Det hvide papir skal for
hindre afsmitning på sukkeret fra det blå
papir, da det er sukkertoppens hvide spids
køberen undersøger, før han køber. Med
hånden klemmes papiret godt fast (11). Så
ombindes med snor (12), og sukkertoppen
er solidt indpakket, så den kan gå på lager
(1764).
Mon ikke Søren Simonsen har opbevaret
de indpakkede sukkertoppe i kælderen un
der sukkerboden ud til Torvegade. Her er
fugtigt, så de dyre sukkertoppe kan tage
passende på i vægt.
55

Kandis

Salg

Kandis er store sukkerkrystaller udkrystaliseret på tråde. Der solgtes dengang om
kring lige så meget kandis som sukkertop
pe.
I 1801 var der 101 kandispotter af kob
ber og 112 stenbækkener. Søren Simonsens
kandisstue må på grund af den nødvendige
opvarmning have ligget under skorstenene.
Kandispotten er af kobber, og ligner en
lille spand med stærkt skrånende sider. I
siderne er der mange huller til trækning af
alle trådene. Efter at trådene er trukket,
lukkes hullerne efter med en slags dej, og
kandispotterne sættes ind i kandisstuen.
Her hældes den færdige sukkersaft forsig
tigt i potterne, så trådene ikke brister. Dør
en lukkes, og de mange kandispotter skif
tevis opvarmes og afkøles. For hver gang
vokser sukkerkrystallerne på trådene. Til
sidst hældes siruppen fra, og potterne stil
les skråt med bunden opad i deres bækken,
således at den sidste sirup kan løbe ud, og
ved kraftig opvarmning af kandisstuen
gennemtørres kandissen.
Nedenfor ses en sådan kandispotte
(1793) stående til tørre med bunden opad i
sit bækken. Vi kan se de mange huller i
siden til trækning af trådene, og i åbnin
gen der vender nedad kan vi skimte den
færdige kandis og trådene.

Siden Randers bys spæde begyndelse har
honning været borgernes eneste naturlige
sødemiddel. I Søren Simonsens tid var suk
ker dyrt, idet en landarbejders dagløn sva
rede til ca. 74 kg sukker. Alligevel steg
forbruget i Søren Simonsens tid fra ca. 0,1
til 1 kg pr. indbygger pr. år. I dag forbru
ger vi ca. 40 kg sukker.
Søren Simonsens sukkerbod og kontor
må have ligget i stueetagen ud til Torvega
de. Her tæt ved må den fuldmægtige for
sukkerhuset også have boet. De 2 skri
verdrenge må ikke alene have arbejdet på
kontoret, men også passet butikken med
alt det dejlige sukker.
På modstående side ses en af Søren Si
monsens annoncer i 1783, gengivet i fuld
størrelse. Det var næsten en halvsides an
nonce, da avissiderne var små. Annoncens
underskriver er formentlig Søren Simon
sens fuldmægtig for sukkerraffinaderiet.
Annoncen fortæller om nogle af de sukker
kvaliteter Søren Simonsen fremstillede. Vi
kan herudfra lave den på modstående side
viste prisliste. Til orientering er tilføjet en
kelte oplysninger om datidens sukkerkvali
teter.

Søren Simonsens underskrift i 1751 på ansøgning om
kongeligt privilegium til at anlægge et sukkerraffina
deri »udi Randers*.

Kandissen solgtes som i dag med trådene
inden i krystallerne. Farven varierede efter
sukkersaften fra hvidt over gult til brunt.
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Randers ’ sukkerraffinaderier:
1752-1819 Søren Simonsen + eftf., Tor
vegade 14.
1819-1842 Johan Henrik Beyer, Torvegade
10.
1830-1834 Johan Simon Beyer, Østergade
2.
1896-1900 A/S Den jydske Sukkerfabrik,
Toldbodgade 1.

nu of 04 til vibere, cr fjlgcnbt 6#tt«r Suffer 04 6b
8LJ4rarupe
veb 2fa>|>uuø ©rift« prïvili$eitbe ©ufftrtSteffina«
tente. (i Staubet» at bcfomme til følgeiibe Çriiftr :
Rrin Sfafftnûbe îop Sutter
28®fC Çunbtfc
Ot binait Sîaffinobe
9
26 «
9
9
Sim Wîdi*
9
24 •
O binair ®t(iâ
9
Î3«
9
£'>«<niul Çanbi« t
9
25.
9
9
Qhiui £)ito
»
9
9
24.
9
îçiî'run 2)ito
»
9
23 r
Jpvi’b ‘Puber • Sutter
9
9
20 »
Sbmn ^ito
9
9
9
14'

«

9
9 18«
iooDunb. 531b. 3
griffet ()erveb efter Orbre til Efterretning befientaiecef.
SHanberd euffeoStajfinaberie
0. 2$®îartii 1783.
(5. 3. Sec^bye.

Sun (nub ©trup
fijtuii Si.up

9

9

Søren Simonsens annonce 1783 i »Den Viborger Samler*.

Prisliste 1783
Skilling
pr. pund

Fin raffinade sukkertoppe ..................... 28
Ordinær raffinade sukkertoppe ............ 26
Fin melis sukkertoppe ......................... 24
Ordinær melis sukkertoppe .................. 23
(Sukkertoppe udgjorde omkring 1/5 af salget.
Fin raffinade var hvide småkrystalliserede og
klangfulde 4-5 punds toppe. Melis var mindre
fint med grovere krystaller i 6-11 punds toppe).

Lysegul kandis ...................................... 25
Gul kandis ........................................... 24
Lysebrun kandis .................................. 23
(Salget af kandis var dengang lige så stort som
salget af sukkertoppe).

Hvid puddersukker .............................. 20
Brun puddersukker .............................. 14
(Puddersukker er stødt sukker, og svarer til hvad
vi i dag forstår ved stødt melis og farin. Det var
dengang kun meget lidt solgt).

Fin hvid sirup ....................................... 18
Brun sirup ........................................... 5
(Hvid sirup var kun meget lidt solgt. Til gen
gæld medførte datidens primitive raffinerings
teknik, at omkring halvdelen af råsukkeret måt
te sælges som billig brun sirup).

KILDER (brug årstal som indgang)
Randers Lokalhistoriske Arkiv:
1763 Søren Simonsens originalkort.
Søren Simonsen m.v.
Ejendomsregisterets henvisninger.
1791 Den Viborger Samler s. 70,102, 137, 394, 512.
Landsarkivet i Viborg:
1762-1809 Mandtal D 21-26/35.
1797 Reversal D 21-1 afsnit 16 om kort.
1801 Ammitzbølls auktion B 50-509 + 488.
Rigsarkivet:
Forskellige sager vedr. Søren Simonsen.
1798-1847 Industri og fabrikslister.
De Danske Sukkerfabrikker.
1764 fransk. Art de rafiner le sucre,
M. Duhammel du Monceau.
1768 Kbhv. Pontoppidans Atlas, »Randers«.
1771 fransk. Encyclopédie, Denis Diderot.
1793 Dordrecht, De Suikerraffinadeur,
I. H. Reisig.
1812 + 1834 København, Academie for Kjøbmænd
Brun Hjuul + O. J. Rawert.
1840 København, Om forskellige opfindelser
N. H. Beerfreund.
1945 København, Den danske Sukkerhandels
og sukkerproduktions historie,
P. P. Sveistrup & R. Willerslev.
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Senbarok på Djursland
Af Palle Schødt Rasmussen
Der er gode bygninger fra renæssanceti
den over det meste af landet. Den gamle
adel havde udgjort en meget ensartet grup
pe, som var knyttet sammen af fælles inter
esser og holdninger, og af familiebånd fra
landsdel til landsdel. I denne snævre og
lukkede kreds kunne nye impulser i byg
ningskunsten hurtigt nå landet rundt.
Men under enevælden bortfaldt de gam
le slægters privilegier, og langvarige land
brugskriser betog de fleste byggelysten. Og
da en europæisk prisstigning på landbrugs
varer endelig satte ind omkring midten af
1700-tallet, var godsejerklassen af en helt
anderledes karakter. Mange af dem, der nu
ejede herregårdene og kirkerne, kom fra
lidt lavere sociale lag. Det kunne være køb
mænd, der ville investere i jord, eller det
kunne være dygtige landmænd, som havde
tjent penge som fogeder for andre godseje
re. Det fælles kulturpræg var borte, og her
med var grundlaget for et fælles præg i
bygningskulturen forsvundet. I hovedsta
den og de nærmeste provinser skiftede stil
arterne fra barok til rokoko og siden til
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nyklassicisme. Men når den nye opgangs
tids matadorer i det fjerne Jylland skulle
bygge, foregik det ofte efter gode gamle og
prøvede traditioner, og på den måde blev
barokken i nogle egne holdt i live århun
dredet ud.
Denne såkaldte Jyske Barok har en
yderst tilbagetrukket plads i arkitekturhi
storien. Det er målet i det følgende at vise,
at stilen dog har præget en række bygnin
ger på en god måde. Eksemplerne er fra
Djursland. Hovedsageligt en række ældre
huse, som ved ombygninger blev tillempet
den nye stil.
Bygherrer og bygningshåndværkere i
denne del af Jylland havde især to steder at
hente inspiration.
Clausholm var blevet bygget som et ba
rokanlæg af storkansler Reventlow, og si
den udvidet af Frederik IV. Og indtil 1743
var det beboet af dronning Anne Sofie og
hendes hof. Det store hus med de smukke
proportioner måtte naturligt blive et
centrum for den lokale overklasses op
mærksomhed, og det fik en enorm betyd-

GL Estrup. Smedien 1761.
(Foto: Hugo Matthiesen 1935, Nationalmuseet).

ning som det fjerne forbillede for andre af
periodens herregårdsanlæg. Hovedbygnin
gen adskilte sig ikke fra mange ældre an
læg i størrelse; men symmetrien, de brede
og magelige trapper og disponeringen af
rummene gav Clausholm et betydelig mere
imponerende præg efter det enevældige
samfunds opfattelse.
Parken må også have gjort indtryk som
noget nyt, og som noget, der til en vis grad
lod sig efterligne.
Det andet sted var Viborg, hvor en stor
del af det jyske pengemarked lå i det be
rømte Snapsting. Hertil måtte de fleste
godsejere ved flere lejligheder, og her var
der nybyggeri at se. I 1726 var en stor del af
byen brændt, og den holstenske landbyg
mester Claus Stallknecht var af centralad
ministrationen blevet beordret hertil for at
forestå genopbygningen af de offentlige
bygninger. På domkirken og rådhuset og

bispegården kunne man se netop de deko
rative elementer, som skulle blive typiske
for den Jyske Barok. Det var en stil, der
havde svungne gavle og svære profilgesim
ser blandt de mest iøjnefaldende træk, og
disse motiver, som i 1720’erne var gængse
over hele landet, blev genbrugt atter og
atter i Jylland.
Ser vi på ejendomsforholdene på Djurs
land omkring midten af århundredet, er
der et gods, som i areal hæver sig langt over
de andre. Kongelig overstaldmester, greve
Jørgen Scheel ejede Gammel Estrup og det
nuværende Sostrup foruden en række min
dre hovedgårde og talrige kirker. Den store
ejendom var på dette tidspunkt på vej mod
den opløsning, der fulgte under den næste
ejer; men endnu var der råd til dyre vaner,
og hovedsædet Gammel Estrup blev holdt
i fineste stand. Scheel beskæftigede i en
årrække Nicolaus Hinrich Rieman, som var
en af de bedste blandt den jyske baroks
bygmestre. Han opførte en ny nordfløj på
Gammel Estrup og førte tilsyn med ejen
dommens øvrige herregårde og kirker. En
række arbejder, der er grundigt beskrevet
andetsteds.1
Nord for hovedbygningen på Gammel
Estrup blev der anlagt en have efter de
nyeste principper med lige gange, alléer og
klippede buske og hække. Set fra grevens
dagligstuer afgrænses synsfeltet af to orangeribygninger. De har store vinduer mod
syd, og i gavlene er der porte, så baljetræerne kunne køres ind om efteråret.
Vinteren igennem må der have været fast
vagt ved kakkelovnene, og en streng disci
plin for at sikre den rigtige temperatur.
Drivhusene er ikke kun nyttebygninger,
de er også selv en del af hav.ens udsmyk
ning. Mellem de store vinduer er der slan
ke pilastre, og under det opskalkede tag er
der en kraftig gesims, der forkrøppes uden
om pilastrene. De to ens huse er smukke
led i havearkitekturen og indrammer ind
gangen til den fjernere del af parken. Her
fra ser de mere prosaiske ud, uden vinduer,
og med skorstene, der stikker op af taget.
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GI. Estrup. Orangeribygningerne. (Foto: Hugo Matthiesen 1935, Nationalmuseet).

Lige netop i en højde, så de ikke kan ses fra
sydsiden.
I 1761 blev der bygget en ny smedie syd
for avlsgården. Dette beskedne kampe
stenshus med den jordnære funktion blev
udstyret med en hel stribe numre fra ba
rokkens katalog. En profileret gesims, et
valmtag, der for neden har en let opskalkning, og over døren en kvist så svungen
som pladsen tillod det.
Rieman var død i 1759, så han kan ikke
tillægges noget direkte ansvar for smedien.
Til gengæld er det en nærliggende tanke,
at han enten nåede at bygge eller tegne
orangenerne. I hvert fald er de to meget
velproportionerede huse af så høj en kvali
tet, at det er svært at forestille sig en lokal
murer som bygmester.
Det gamle hospital ved kirken i Auning
fik på overstaldmesterens tid det udseende,
det har i dag. I en langvarig forfaldsperio
de har det været anvendt som husvildebolig og som redskabsrum, så spor af den
oprindelige benyttelse har haft rig lejlig
hed til at blive udviskede. Men for et par år
siden blev det restaureret og indrettet til
kirkekontor og mødelokale, så der er god
grund til at regne med, at dette bygnings
mæssigt smukke minde om den tids for
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sorg vil blive bevaret i god stand fremover.
Øst for Gammel Estrup ligger Løven
holm; en gammel ejendom, som egentlig
hed Gjesingholm efter den nærmeste
landsby. Hovedbygningen var fra 1570’er
ne, vistnok i én fløj, med tårne og blæn
dinger på gavlene. Omkring 1640 blev der
tilføjet en ny fløj, men ellers lader det til,
at huset stod upåagtet og ubenyttet i lange
perioder. Et bygningssyn fra 1680 fortæller
om et fremskredet forfald. Til gengæld fik
godset sit nye navn efter en løve i ejerens
våbenskjold.
I 1756 overtog familien Fønss Løven
holm. Nu skulle hovedbygningen gøres be
boelig, og en grundig istandsættelse og
modernisering fandt sted. Det skete tilsy
neladende i mindst to omgange. En ovn
niche i østfløjen bærer årstallet 1768, og
døre i fløjen ser ud til at stamme fra samme
tid. Sydfløjens stuer har brystpaneler, fløj
døre og stuklofter, og virker hermed noget
yngre.
Vi ved ikke, hvordan huset så ud før
familien Fønss’ tid. Blændingerne på nord
gavlen viser, at det må have været højere,
end det er nu. Der kan have været et skyt
teloft som på mange andre herregårde fra
den tid. Mod gården har den ældste fløj

haft et trappetårn, og spor i murværket vi
ser, at vinduerne engang var anderledes
end nu. Ved ombygningen blev vindues
åbningerne udvidet og reguleret og taget
blev lagt om. Trappetårnet blev fjernet, og
hovedforbindelsen mellem etagerne blev
lagt i sydfløjen bag hoveddøren, en moder
ne trappe med lige løb og repos’er. Den
store fløjdør er indrammet af en portal; og
oven over den er der en stor, halvrund
fronton. Symmetrisk om hovedindgangen
er der to mere beskedne indgange, som
med deres placering er med til at rette op
mærksomheden mod hovedindgangen.
Barokkens idealanlæg krævede samspil
mellem avlsgård, hovedbygning og park;
alt lagt over én symmetriakse. På nye ejen
domme som Lerchenborg og Ledreborg på
Sjælland lod det sig gøre i den helt store
stil. Vanskeligere var det at få ældre anlæg
til at tage sig rigtigt ud.

Løvenholm var med sine to fløje på for
hånd umulig i et symmetrisk anlæg. Men
tilkørselsvejen fra avlsgården pegede dog
lige mod hoveddøren, og undervejs var der
plads til en symmetrisk anlagt have. Rundt
om voldgraven blev der plantet alléer, og
hele haven tog sig så godt ud, at den blev
rosende omtalt i Pontoppidans store to
pografiske værk Danske Atlas, der udkom
en halv snes år efter at Fønss havde købt
gården.

Ser man Løvenholm fra øst, med
voldgrav og hjørnetårne, er det den typiske
renæssanceblanding mellem borg og
standsmæssig bolig. Men står man på
gårdspladsen og ser på den ombyggede
sydfløj, fremtræder den som en vellykket
bygning i den jyske barok. Den nye smag
har sat sit præg, samtidig med at meget af
det gode gamle er blevet bevaret.
En anden herregård på Djursland, der
blev gennemgribende ombygget, er Ryomgård. Resultatet blev en bygning, som præ
senterer sig bedst set fra én bestemt side,
hvorimod huset fra de fleste andre vinkler
virker noget sammenflikket. Men set fra

syd er huset meget smukt. Man kan undre
sig over, at ombygningen i 1768-70 slog
det så grundigt ud af kunsthistorien, at det
som regel siden er blevet overset i fremstil
linger af landets herregårdsbyggeri.

Facaden er symmetrisk med hovedind
gangen midtfor. Skorstenene er taktfast
fordelt og med til at fremhæve sym
metrien. De to korte sidefløje har halv
valmtag; hvide murbånd holder sammen
på deres facader og danner skel mellem
etagerne. Hovedfløjens gesims fortsætter
hen over de to fløjes gavle. Det er bemær
kelsesværdigt, at den nyopførte vestlige si-.
defløj blev noget bredere end den ældre
fløj mod øst, men forskellen er dog ikke så
stor, at indtrykket af symmetri bliver for
styrret.
Samtidig med ombygningen blev der
syd for huset anlagt en park med lange
alléer. Til forskel fra de nye store havean
læg på Gammel Estrup og Rosenholm har
parken her en tæt og naturlig sammen
hæng med hovedbygningen. Det lod sig så
meget nemmere gøre, som Ryomgård tak
ket være sin beliggenhed ved Kolindsund
ikke havde haft behov for en voldgrav til
denne side.
I 1700-tallet byggede den københavnske
overklasse landsteder i Nordsjælland. Det
var ejendomme, hvor hus og have var det
vigtigste, og hvor økonomibygningerne
blev gemt lidt væk fra hovedbygningen.
Enkelte nye herregårde fulgte samme mo
de, og ved ombygningen af Ryomgård ske
te der noget i samme stil. Renæssanceho
vedbygningen havde været orienteret mod
avlsgården, men den nye barokbygning har
sin facade mod parken og vender gavlen
mod lade og staldbygninger.
Hovedbygningen på Skaføgård i Hvilsa
ger sogn blev opført 1580-82 af Jørgen Rosenkrantz på Rosenholm. Det meget smuk
ke trefløjede hus, som sammen med den
lidt yngre portbygning hører til landets fi
neste renæssanceanlæg, har haft det held
at stå nogenlunde uændret i det ydre i fire
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Skaføgård. (Foto: 1983).

hundrede år. Ind mod den indre gårds
plads er der nybygget i en senere tid, men
mod ladegård^ og have står huset næsten
som fra nyt. En etage over en høj kælder,
og med gesimsbånd over og under de høje
rundbuede vinduer.
Den seneste udgave af Trap Danmark
skriver, at anlægget ikke er opfattet som
bestående af tre selvstændige fløje, i og
med at det kun har gavle for vinkelfløjene.
Og det nye store værk Danmarks Arkitek
tur giver Rosenkrantz æren for det ubrudte
tag, som netop giver huset en sluttet karak
ter.
Men set fra flere vinkler har taget tyde
ligt en form, som Jørgen Rosenkrantz næp
pe kan have planlagt. Dets meget konkave
profil minder påfaldende om 1700-tallets
smag.
I det meste af dette århundrede ejedes
gården af familien Behr. Fra 1749 til 1778
af Niels Behr, som overtog godset på gun
stige vilkår og ved to ægteskaber tilførte
ejendommen betydelige summer.
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Desuden var han en dygtig landmand og
forretningsmand, og han kunne efterlade
sig en gård, der var større og bedre end den
nogensinde tidligere havde været.
Denne velstand satte sit præg på bygnin
gerne. Årstal på avlsgårdens gavle tidfæster
ombygninger til Niels Behrs tid. I 1758
ombyggede han forpagterbygningen over
for hovedbygningen, hovedsageligt til gæ
steværelser. Og det var vel også ham, som
nedtog hovedfløjens høje gavle og lod ta
get afvalme, med den profil, der er så ty
pisk for 1700-tallets byggeri.2 Renæssan
cens stolte kendemærke, den udsmykkede
gavl — her vendt lige mod dem, der kom
til gården — blev afløst af et tag, der gav
huset et helt anderledes civilt og venligt
udseende.
Måske blev hele bygningen kønnere ved
denne ændring; i hvert fald passede hus og
tag så godt til hinanden, at Behrs ombyg
ning, som var af stor betydning for hele
husets udseende, nærmest er blevet glemt
siden.

De to små tårne på portbygningen har
blytækkede hætter, som minder meget om
dem, Stallknecht havde sat på Viborg
Domkirke. Så uanset deres alder passede
de godt til det opskalkede tag.
På enkelte undtagelser nær blev der ikke
bygget nye kirker på landet i 1700-årene.
Men mange godsejere restaurerede deres
kirker ude og inde, og det skete underti
den så grundigt, at der næsten intet blev
tilbage af den oprindelige bygning ud over
den traditionelle form med kor, skib, tårn
og våbenhus.
Sammenlignet med herregårdene er der
den store fordel ved kirker som bygnings
monumenter, at de er alment tilgængelige
også inden døre. I hvert fald når de er i
brug. Og det er netop når de er i brug man
har de bedste muligheder for at få en ople
velse af rummene.
Besøgende på Clausholm kender hoffets
og tjenestefolkenes faste pladser i kapellet.
Denne gode idé med orden i tingene har
man fundet en svag afglans af ved en re
staurering af Gjesing Kirke, hvor det viste
sig, at der på nogle stolestader stod malet
Løvenholm, så ingen kunne være i tvivl.
Andre steder nøjedes kirkeejerne med at
indrette pladser til sig selv. I Marie Magda
lene og Hvilsager kirker blev der i tårnrum
met opstillet lukkede herskabsstole for
henholdsvis Ryomgård og Skaføgård. Det
meste af inventaret i Marie Magdalene
stammer fra 1700-tallet. Altertavlens ud
skæringer med den bevidste mangel på
symmetri i detaljerne er et af vore bedste
arbejder fra rokokotiden. Inventaret blev
her stillet op i et gammelt kirkerum. I
Hvilsager blev gammelt inventar genbrugt
i et helt nyt kirkerum.
Niels Behr ombyggede i 1772 kirken så
gennemgribende, at der kun er enkelte
murrester tilbage fra den gamle kirke. Det
blev til en smuk bygning med behersket
brug af ydre dekorationer. Store velpropor
tionerede vinduer bryder murfladerne. Un
der taget er der en kraftig gesims, som gen

tages under det voldsomt opskalkede spir.
Som på Clausholm får disse gesimser tag
fladerne til at virke lettere. På tårnets vest
side er der en portal med Behrs og hans
kones initialer og årstallet 1772 i en tre
kan tgavl, som bæres af to pilastre, der ind
rammer døren. Nu virker det som en kulis
se, da der bag den pompøse indgang bare
er et lille redskabsrum. I sin tid havde den
mere mening, da den gav adgang til her
skabsstolen i tårnrummet.
Kirkerummet er stort og lyst, og frem
træder meget enkelt. Herskabsstolen er ve
get for et orgel, og ud over den gode rum
fornemmelse er der intet tilbage fra opfø
relsestiden.
Ægteparret Palle Krag Hoff og Anna
Margrethe Galten på Ryomgård vedlige
holdt deres kirker på forbilledlig vis. Deres
initialer sidder på tårnene som minde om
restaureringer. Koed kirke fik en ny ind
gangsportal på våbenhuset. Skarresø kirke
blev fornyet næsten lige så grundigt som
Hvilsager, og Tøstrup kirke fik blandt an
det nogle vinduesindramninger, der for
oven minder om kvisten på greve Scheels
smedie.
Kirken i Ebdrup er en ganske enkel byg
ning. Pontoppidan beskrev den sådan i
Danske Atlas: »Kirken er liden og uden
Zirater, har dog et Taarn«. Men da tårnet
er et meget spinkelt styltetårn, får det kir
ken til at virke endnu mere ydmyg. Hoff
rådede bod på al den beskedenhed ved at
bygge et nyt våbenhus. Der blev delvis
bygget af genanvendte materialer; her
iblandt et par romanske vinduesoverligge
re, som er anbragt på hver side af døren.
De virker som et stilbrud, men de kan have
været overkalkede i sin tid, og hermed me
re diskrete. Den lille rundbuede døråbning
er indrammet af pilastre, som bærer en ge
sims og en segmentbue. I buen er der et
lille vindue, som ud over sin rent praktiske
funktion virker som en del af dekoratio
nen. Oven på buen danner et lille byggeklodsagtigt fremspring forbindelse med
taggesimsen.
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Ebdrup kirke. Portal. (Foto: 1983).

Våbenhuset har et opskalket tag og er i
sig selv en velformet bygning. Men det er
indgangspartiet, der gør den til noget af
det fineste, vi har af den anonyme jyske
barok på egnen.
Vi ved ikke, hvad kirkernes brugere
mente om barokken. Vi ved, at Ryomgårds
bønder så skævt til hoveripligten.3 Men
dette så traditionelle billede af forholdet
mellem herskab og bønder kan suppleres
på en vistnok enestående måde netop på
dette gods. I Astrup lidt uden for Ebdrup
byggede Hoff i 1766 to bøndergårde med
stuehuse i grundmur. Efter en tradition
byggede han disse såkaldte Jomfrugårde til
to ugifte døtre4 — unægteligt et par be
skedne boliger sammenlignet med hans øv
rige byggevirksomhed. En anden mulighed
må være, at Hoff havde så stor interesse for
bøndernes kår, at han gjorde noget for at
forbedre dem. Om det så var af humane
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grunde eller fordi han vidste, at gode byg
ningsanlæg var af stor betydning for pro
duktiviteten.
Fra 1755 blev det nyoprettede kunstaka
demi ledet af den franske arkitekt Jardin.
Han indførte nyklassicismen i bygnings
kunsten, og hans elever bragte snart den
nye mode ud i landet.
Med denne centrale uddannelse af arki
tekter og bygmestre blev der nu igen skabt
et grundlag for en ensartet bygningskultur;
og der, hvor akademiets elever slog sig
ned, blev det vanskeligt for de selvlærte
bygmestre at finde beskæftigelse. På Djurs
land virkede Anders Kruuse, der i nogen
tid havde fulgt undervisningen på akadem.et. Hans helstøbte anlæg på Lyngs
bækgård fra 1780’erne fik de nylig ombyg
gede hovedbygninger på Løvenholm og
Skaføgård til at se noget gammeldags ud,
og da han sidst i århundredet byggede
Stenalt, kunne enhver se, at barokken hør
te fortiden til.
Den gamle hovedbygning fra 1500-tallet
blev revet ned, og voldgravene blev udvi
dede og ændrede, så de kunne indgå i en
landskabeligt anlagt have. Den nye hoved
bygning med den fine blokvirkning beteg
nes traditionelt som en fortolkning af en
italiensk villa. Den kom ikke til at danne
skole; men den nye romantiske havestil
blev meget udbredt. Ofte, både i samtiden
og siden, blev den opfattet som frisindets
og følsomhedens sejr over det gamle stive
og regelbundne samfund, som blandt an
det kom til udtryk i de symmetriske haver
fri barokkens tid — og hermed også i de
idealer, som den jyske baroks bygmestre
havde hyldet.
Palle Schødt Rasmussen
NOTER
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fra Sivested 1788.
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Lærer Jens Martinus Laursens
erindringer fra Enslev Sogn
omkring 1850
Af Asger Ødum Berg
Vi skal i denne artikel høre lærer Jens Mar
tinus Laursen, Auning (1836-1915), fortæl
le løst og fast om sin barndom og ungdom
i Enslev: om sin morfar, sognefoged Ras
mus Pedersen Præst, Enslev (1783-1851)1,
om sin farfar Mathias Adolph Jensen, Ens
lev (1779-1859)2, og om sin gudfar, den
navnkundige Søren Kanne (1801-1860) om
hvem Blicher skrev sit berømte digt.3
Det er almindeligt, at ældre folk kan
lide at fortælle om gamle dage. Det har
nok også været Jens Laursens tilskyndelse,
da han i sin alders treoghalvfjerdsindstyvende år nedskrev sine erindringer. Men
den umiddelbare anledning var en anden.
I februar 1909 afholdtes der i Auning —
som så mange andre steder — en minde
fest i anledning af 250-året for Stormen på
København. Aviserne var fulde af histori
ske beretninger og referater fra minde
højtidelighederne — der i høj grad afspej
ler den forsvarspolitiske situation efter sy
stemskiftet i 1901.
Ved mindefesten i Auning talte Jens
Laursen, som det fremgår af referatet i
Randers Amtsavis d. 16. februar 1909:

»Ogsaa i Auning holdtes den 11. Febru
ar Fest til Minde om Stormen paa Køben
havn 1659Kl. 4 drog en Procession med Musik og
med Vaabenbrødrenes og Forsvarsbrodre
nes Faner gennem Byens Gader og sluttede
paa Gæstgivergaarden, hvor efterhaanden
flere gav Møde. Musikken spillede og For
samlingen afsang en Del Fædrelandssange.
Ved 5 72-tiden tog Bager O. Nielsen paa
Vaaben- og Forsvarsbrødrenes Vegne Or
det: bød Velkommen til Fest og gav saa
Ordet til pens. Lærer Laursen, der efter Af
syngelsen af »Alt hvad som Fuglevinger
fik« talte om Mindernes Værd, gaaende ud
fra Frederik den 3dies Ord: »Jeg vil blive og
dø i min Rede«.

Herefter omtaler Amtsavisens referent
diverse andre indlæg og skåltaler. Men
hvad der ikke fremgår af hans referat er, at
lærer Laursens tale efter en kortere indled
ning kom til at dreje sig mere om Enslevs
sognehistorie omkring 1850 end om
Stormen på København 1659.
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LærerJens M. Laursen omgivet affamiliemedlemmer, antagelig i haven i Auning. (Foto: Ca. 1914).

Det er manuskriptet til lærer Laursens
tale, der viderebringes nedenfor. Manu
skriptet, der består af 7 ark dobbelt skrive
papir med vandmærket »Randers Handels
post«, gengives ordret i sin helhed, så læ
seren også får det rette indtryk af sammen
hængen og talestilen. Enkelte ortografiske
rettelser er foretaget, men nogle kommen
tarer, der trænger sig på, gemmes til bagef
ter — de bringes som noter efter artiklen.
Og så giver vi ordet til lærer Laursen.
»Naar jeg er kommen for at sige et Par
Ord ved denne Mindefest, saa er det ikke
for at fortælle Begivenhederne i denne saa
sørgelige Broderkrig om igen; thi dette har
allerede Dagblade og Ugeblade gjort, saa
Historien kan ikke være fremmed for de
Tilhørere, der har haft Lyst til at vide Be
sked.
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Jeg vil derfor ikke drage Historien frem i
dens Enkeltheder; men kun et enkelt
Træk, der har bevaret sig som et Minde i
ethvert dansk Hjerte, og gode Minder er
det godt for os at drage frem, og derfor
have vi faaet det gode gamle Ordsprog:
»Mindet lader som Ingenting, men er dog
et lønligt Kildespring«4 Ja kære Venner, vi
Danske har en Rigdom af Ordsprog saa
stor, samlede af Præsten Peder Syv i Helle
sted, at næsten intet andet Folk har mage
dertil. Det Minde jeg i Dag vil drage frem,
er Kong Frederik d. 3dies Ord, da Køben
havn var belejret paa alle Sider: »at han
hellere vilde død i sin Rede end give sig i
Fjendevold«.
Jeg ved jo godt, at der er Mange, ja alt
for Mange i vort Folk for Tiden, der ikke
regner et udtalt Ord eller et mundtligt Løf
te for noget, og at det er kun det skrevne,
de bøje sig for; men dette viser kun, at de

ikke kende til, hvad et Menneskeord bety
der eller bør betyde, de kender ikke dem
selv.
Ja endog vore gamle hedenske Forfædre
bør de skamme sig for, thi de følte sig i
Slægt med Guderne eller af en højere Op
rindelse. Hvad maa saa vi som vil være
Kristne Mennesker ikke føle, maa vi ikke
føle os i Slægt med Gud — ikke Guderne
— maa vi ikke føle os i Slægt med Ham,
der har favntaget os og gjort os til sine
Børn, maa vi ikke føle at vore Forældre
have lagt os i Hans Haand, saaledes maa
vi forstaa Fr. d. 3dies Ord, at han lagde sig
i Guds Haand — han vilde hellere død end
give sig i Fjendehaand. Det hele Danske
Folk — saavel Kvinder som Mænd — gre
bes af Kongens Ord — som det hedder i et
andet Ordsprog: Hvad der kommer fra
Hjerte det gaaer til Hjerte. Ordet kom fra
Kongens Hjerte og gik til Folkets. At vore
Ord kan faa saa stor Betydning viser netop,
at vi ere Guds Slægt.

Jeg skal tillade mig at nævne en anden
Konge, som jo I alle kende fra Bibelhisto
rien, nemlig Kong David. Det lille Træk
jeg vil fortælle er neppe saa almindelig
kendt. David havde nemlig forset sig paa
en af sine Høvdinges Hustru — Høvdingen
hed Urias og hans Hustru Bathzebad. Høv
dingen blev i Krigen, Landet den Gang var
indviklet i, sat paa den mest udsatte Post,
Uriasposten, og faldt, og David tog siden
Bathzebad til ægte. Dette saa jo næsten
pænt ja ædelmodigt ud, det var pænt dæk
ket over Davids Hjertes Forvildelse, men
Vorherre saa anderledes, hvorfor han gav
David følgende Valg: Enten skulde der væ
re Hungersnød i Landet i 3 Aar, eller skul
de han flygte for sine Fjender i 3 Maaneder
eller skulde der gaa Pest over Landet i 3
Dage. David valgte Pesten, fordi — som
han sagde — jeg vil helst give mig i Her
rens Haand. David gav sig helt i Herrens
Haand — han klaged og han bad: Herre
det er jo mig, der har syndet, skaan derfor
Folket.

Saadan ser nu jeg paa Kong Frederik den
3dies Ord, der var noget af det bedste, der
kan bo i et Menneskehjerte, kommen frem
i Kongens, og derfor fik hans Ord saa stor
Betydning, idet de gik fra hans Hjerte over
i det samlede Folks — »hvad der gaaer fra
Hjerte kommer til Hjerte« — og netop der
for, fordi det danske Folk greb dette ikke
at give sig i Fjendehaand men i Herrens
Haand, derfor bares Sejren hjem; thi det er
Herren ligesaa let at give Sejr til Faa som til
Mange.
Jeg kommer herved til at tænke paa et
andet Ord som paa Tankens Vinge er fløjet
ud over vort Folk, Ordet nemlig: »Hvad
kan det nytte?«5 Og jeg kan jo dertil svare:
Hvad ved vi derom.
Dog saameget kan jeg sige, at hvor
nævnte Ord slaaer ned, der slappes Villien,
og Enden bliver, at man slet intet vil; og
den Mand, der intet vil, ham vil ingen
Mennesker hjælpe, ja ikke en Gang Vor
herre. Til Slut skal jeg tillade mig at fortæl
le min egen Livshistorie for at Forsamlin
gen kan skønne, hvorfor min Udtalelse
netop maatte blive saaledes som jeg har
anført.

Mindet lader som ingen Ting, men er dog
et lønligt Kildespring.
I Kirkebogen for Enslev Sogn staaer der,
at jeg blev født 1836, og dette maa da være
rigtigt, skøndt det nu er adskillige Aar si
den.6 Det første jeg saadan rigtig mindes
er: at min Morfar var Sognefoged og min
Farfar var Aneksbonde7 og at de boede i
samme By.
1 samme By var der og en gammel Degn
eller Skoleholder,8 som han vel nærmest
maatte kaldes; thi han var ikke uddannet
paa noget Seminarium, men efter Sigende
havde han været paa et Godskontor; men
hvad han ellers havde taget sig for i sin
Ungdom ved jeg ikke saa bestemt. En Bro
der, han havde haft var Sømand. Denne
druknede og efterlod sig 3 uforsørgede
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Børn, 1 Søn og 2 Døtre. Sønnen blev ud
dannet til Lærer, men døde efter nogle faa
Aars Forløb. Den ene Datter blev gift —
saavidt jeg husker med en Lærer — og den
anden blev trolig hos sine Plejeforældre og
hjalp dem, hvilket de trængte haardt til,
da Plejemoderen blev blind. De yngre eller
nuværende Lærere kunde maaske nok øn
ske at give mig det Spørgsmaal: Hvormeget en saadan Lærer fik i Løn, og dette kan
jeg heldigvis besvare temmelig nøjagtig.
Jordlodden var omtrent paa 7 Td Land,
hvorpaa der den Gang holdtes 3 Køer, 1
Kvie, 3 a 4 Faar, 1 Svin og nogle Høns, og
dertil kom saa det gamle Degnekorn 6 Td
Rug og 10 Td Byg, Offer til Højtiderne
samt ved Brylluper, Begravelse og Barnedaab, og endelig blev der ydet Småredsel
og Nanest,9 der oprindelig bestod i Leve
ring af 1 Brød, nogle Æg, Mælk til Ost til
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visse Tider om Aaret, dette først i 62 og 63
omvurderet og betalt i Byg efter Kapitels
takst.10
Dette var nu rigtignok et Spring at gøre
fra min Barndom til 1862/63, men jeg
tænker det undskyldes mig da jeg jo gerne
vilde give Klarhed i disse Forhold. Med
den gamle Lærer har jeg nu kun tilbage at
give en Bedømmelse over hans Gerning i
Skolen, og hans Stræben gik da ud paa at
opdrage os i Tugt og Herrens Formaning,
eller gøre det gældende overfor os: Hvem
Herren elsker den revser han, og han tugter
haardelig den Søn, som han antager sig.11
Disse Ord slog ned i mig allerede som
Dreng, og da de og gældte i begge mine
Bedsteforældre-Hjem, saa var dette jo en
Grund mere til, at de fæstede sig saameget
dybere hos mig.
Jeg vil derfor nu fortælle lidt mere om

disse og begynde med Morfar, som jeg alle
rede har nævnt var Sognefoged. Da der
stadig kom mange til ham og søgte gode
Raad, så fik jeg snart den Forestilling, at
han naturligvis maatte være meget klogere
end disse og efterhaanden som jeg voksede
til, blev jeg klog paa, hvad der gjorde For
skellen. Allerførst fik jeg da at vide, at han
blev betroet til at skrive inde paa Herreds
kontoret og som et Vidnesbyrd herom hav
de han en Udskrift af Udstykningsforret
ningen over hele Sognets Jorder. Denne
har jeg baade set og læst, og da den inde
holdt saameget om min Farfars Gaard —
Aneksgaarden — ogsaa kaldet »Præsten
Bondes Gaard«, saa gav dette mig Lyst til
rigtig for Alvor at læse denne Udskrift. Jeg
var den Gang mellem 12-14 Aar. Som
sagt: Morfar stod for mig som en Mand,
man med Rette burde se op til, og da der
en Dag kom en Mand og en Kone kørende
med et Par dejlige røde Øg for, og da
Manden havde en lang Sølvkæde med en
Medalje hængende i, saa fik jeg rigtignok
baade Øjne og Øren spærret op, og Spørgs
målet kom frem, hvem mon da de Frem
mede var?
Oplysningen fik jeg nu, at den fremme
de Mand var min Morfars Svoger og hans
Kone min Mormors Søster og min Gudmo
der. Jeg kan ikke mindes at have set disse
Folk før, skøndt de boede kun en lille Mil
fra mit Fødehjem, og det gik derfor nu op
for mig som noget stort, at Konen var min
»Gudmoder«, et Navn for mig rigtig dyre
bart, og at Manden jo var Soren Kande,
der havde Mod til at ride ud i Havet og
redde den Sømand, der ikke turde kaste sig
ud og svømme i Land. Skibet var kun en
lille Fiskerjolle eller Fiskerkutter, og Besæt
ningen bestod kun af Fiskeren og hans
Dreng.
Som Uvejret var paa det Højeste, stod
Skibet fast paa Havbunden mellem Grenaa
Havn og Hessel. Skipperen kastede sig ud,
svømmede til Land og gik ind over Heden
til det saakaldte Strandhus, hvor han væk
kede førnævnte Soren Kande og Hustru,

der ikke vidste bedre at gøre imod ham
end give ham Plads i deres egen Seng. Han
fortalte jo straks, at Drengen sad derude
paa Skibet, hvorfor Soren Kande skyndte
sig mod Havet for om muligt at yde nævn
te Dreng Hjælp.
Soren Kandes gamle Fader levede den
Gang og var allerede ude at flytte Kreatu
rerne til Morgen. Han saa Sønnen nærme
sig de førnævnte røde Øg, og da han saa
ham ringe Tøjrene op, gættede Faderenstraks Sønnens Hensigt og han raaber der
for: Hej, Soren! hvor vil du hen! Du druk
ner jo baade Øgene og Dig selv! Soren, der
mente at Øgene var kraftige og velholdte,
gik nok Turen igennem, og da han var Ven
med Havet og vidste Besked om, at det
egentlig kun var hver niende Bølge, der var
rigtig stor, lod han de svømmende Heste
gøre omkring, naar denne kom, og saaledes naaede han ud til Drengen. Soren
mente nu, at Drengen skulde have siddet
paa Haandhesten, men det var umuligt at
faa ham op, saa afkræftet var han. Ved
Hjælp af Tøjret blev Drengen saa draget
ind til Haandhesten og holdt oppe ind til
Land. Man kan neppe tænke sig Glæden
der blev i Strandhuset i denne Morgen
stund.

Da nu Vinteren kom at jeg skulde gaa til
Præsten eller til Konfirmations Forberedel
se, og da jeg var alene fra mit Skoledistrikt
og maatte gaa roligt, fordi jeg inden mit
12te Aar havde et daarligt Ben, saa havde
jeg Tid til at gaa jævnt og tænke mig om.
Jeg opdagede da, at jeg fra et Sted paa
Vejen kunde se det førnævnte Strandhus,
og efter at have spurgt mig for og i mine
egne Tanker overvejet Sagen, besluttede
jeg at gøre en Omvej dertil — det var jo da
min Familie jeg vilde besøge og ovenikøbet
særlig min Gudmoder, det gjaldt. Som
tænkt, saa gjort. En Dag det var dejligt
Foraarsvejr, valgte jeg at gaa over til
Strandhuset at besøge min Gudmoder, og
det maa jeg sige, at det vistnok for hende
var en hel Højtidsfest at tage mod mig.
Som særlig at nævne, maatte hun jo have
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Sølv-Kruset frem, hvori jeg fik dejlig 01 at
drikke medens hun samtidig fortalte mig,
at dette havde hendes Mand faaet af Amts
husholdningsselskabet fordi han havde
reddet Sømanden. Efter c. en Times Forløb
kom Soren Kande tilstede, og da maatte
jeg ud at se de førnævnte røde Øg og al
anden Herlighed som Strandhuset laa inde
med.
Jeg var lykkelig og stolt over Modtagel
sen; men da mit førnævnte daarlige Ben
blev værre og værre, saa maatte mine Ture
derned ophøre. Soren Kande druknede i
Aaen, der fra Kolindsund løb ud i Havet,
og en anden Søstersøn min Gudmoder
havde, kom ud at hjælpe hende at styre
Strandhuset.
Under Treaars-Krigen var min Gang saa
jævnlig: Fra Skolen over i Morfars Gaard
for at se, om der ingen hjempermitterede
Soldater var der med deres Passer; thi det
var Skik i Hjemmet at saadanne skulde ny
de lidt; men saa skulde de og gerne fortæl
le lidt om det, som de havde oplevet i
Krigen, og dette sidste trak mig til fra Sko
len at lægge Vejen om ad Morfars Gaard
for at høre Krigshistorier.
I Slutningen af Krigen døde Morfar, og
fra 1847 gik de fleste Gaarde i Byen over
fra at være Fæstegaarde til at blive Selvejergaarde. Som Fæstegods hørte Byen under
Hovedgaarden Benzon12 — hvor Besiddel
sesretten deltes mellem Godsbesidder Mylius paa Fyn13 og Familien Benzon. I 1847
var det Mylius, der havde Retten. Han hav
de den Gang en Godsforvalter Risum til
Skærvad, der styrede Godset.14
Sagnet herom lyder saaledes: Da denne
vidste, at der var mange Fæstere i min Fø
deby, der sad godt indenfor Dørene, be
sluttede han at drage til Fyn for at købe
Byen af Godsbesidderen. En Rejse til Fyn
var jo lidt kedelig; thi der var jo den Gang
ingen Bane. Risum søgte da Rejsefølge og
valgte Ejeren af Ørbekgaard, der kaldte sig
Levring — efter Landsbyen af samme
Navn. Tidligere havde han nok handlet
med Bindtøj.15
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Planen for Handlen blev nu aftalt paa
Rejsen og blandt andet lød den paa, at der
intet skulde aabenbares for Hr Mylius den
ne Aften, som de ankom. Hr Risum, der
var tidlig Morgenmand og Jæger, udbad
sig Lov til, da han saa flere Jagtgeværer i
Godsbesidderens Samling, at laane et af
disse og tage sig en Tur næste Dags Mor
gen. Turen blev lang og tog Tid, og da han
kom tilbage hørte han til sin Forbavselse,
at Dhrr Levring og Mylius havde gjort en
stor Handel, medens Hr. Risum var paa
Jagt. Imellem Hr Risum og Levring var
Hjemrejsen noget kedelig; men saalænge
sidstnævnte levede i Haabet om at have
gjort en udmærket god Forretning, saa bar
dette jo over det værste. Et Par Dage efter
Hjemkomsten søgte Levring Sognefogden
— min Morfar — og bad ham om Oplys
ning om, hvorvidt Byens Beboere kunde
og vilde købe deres Fæstegaarde til Selv
ejendom.
Hr Levring opfattede Sognefogdens Ud
talelser som om Købelysten ikke var ret
stor, og da den mellem Sælger og Køber
bestemte Udbetalingsfrist og Udbetalings
sum nærmede sig, tog dette maaske lidt af
Modet fra Hr Levring, saa han søgte at
overdrage de indgaaede Forpligtelser til
andre. Paa den Tid var det Skik at Omeg
nens Proprietærer mødtes paa Gæstgivergaarden i Grenaa hver Onsdag, og da den
førnævnte Handel mellem Hr Mylius og
Hr. Levring ikke var almindelig paa den
Tid, saa blev den jo ofte et Samtale- og
Spekulationsemne.
Sagnet fortæller, at der paa Gaarden
blev spillet Kort om hele Enslev By og at
den blev vundet af to Svogre; men saameget er vist og sikkert, at Dhrr Laurberg,
Godsforvalter ved Hessel men Ejer af Enslevgaarden,16 og Proprietær Nyland til
Slemminggaarden17 fremstillede sig for Be
boerne som disses Husbonder. Dette blev
nu alligevel mange af Fæstebønderne for
meget og de 6 af dem besluttede straks at
købe. Min Morfar kunde ikke faa sin at
købe den Gang, da Hr. Laurberg havde

tænkt at lægge den sammen med Enslevgaarden. Dette, som det nu gældte om, var
at faa solgt for saamange Penge at Forplig
telserne i denne Henseende kunde opfyl
des. Tiden var ikke som nu, at man næsten
kan købe uden at betale, nej den Gang
skulde en saadan Gaard paa c. 80 Td Land
Ager, Eng og Kjær betales kontant. Et lille
morsomt Træk skal jeg tillade mig at for
tælle her. Dhrr Laurberg og Nyland, der jo
kendte hver Mand i Byen, var kloge nok til
at gaa om og faa Oplysning om, hvormange Penge saa omtrent enhver af de Lystha
vende havde paa Kistebunden. Den Gang
havde man hverken Sparekasser eller Ban
ker, og der var neppe nogle, der tænkte, at
det i Grunden var farligt at gemme sine
Penge som nævnte.18 Pengene var godt
gemte der, og det ser næsten ud til, at der
ikke var saamange Tyveknægte til den
Gang som nu. Skøndt der maaske aldrig
har været arbejdet saameget for at kalde
det Gode frem i Befolkningen som i vor
Tid, saa ser det dog ud som Klinten vokser
stærkt frem blandt Hveden, og vi mindes
derved om Vorherres Jesu Lignelse: »Om
Klinten blandt Hveden«.
Nu maa jeg nok tilbage til Ejendoms
handelen igen. Den 1ste Gaard, der blev
købt, kostede 2400 Rigsdaler og skulde be
tales kontant den Dag Skødet blev skrevet.
Herom lyder Sagnet saaledes: Dokumen
terne ved Handelen bleve skrevne af før
nævnte Godsforvalter Risom paa Skærvad,
og da disse var færdige til Gaarden, der
kostede de 2400 Rigsdaler, kom Køberen
frem og betalte den. Vi faaer og fortælle
hvordan han var pyntet til denne Højtid.
Da han var en gammel Mand, var han
klædt noget gammeldags med Stortrøje
omtrent som nu, kun at den udvendig var
forsynet med en Række store Sølvknapper i
hver Side og Lommer baade udvendig og
indvendig. Pengene var bundne sammen i
Bundter, hvoraf han trak det ene efter det
andet frem af Lommerne. Hr. Risom talte,
imens han af og til stak Næsen til Bundtet,
der ikke var fri for at være lidt muggen, og

meddelte tilsidst Køberen at nu havde han
modtaget tilstrækkelig. Den 2den Gaard
der var købt mod Kontant var min Farfars
Fæstegaard »Aneksgaarden«, men her blev
Skødet udstedt til min Fader, da han var
eneste Arving. Denne var bleven købt for
1750 Rigsdaler, men min Farfar havde kun
900 Rigsdaler paa Kistebunden, saa min
Fader maatte straks sadle en Hest og ride 4
Mil hen til en god Ven og laane Restbelø
bet. De andre 4 Købere betalte den Dag
kun en vis Del af Købesummerne, da der
nu var tilstrækkelig Penge disponible til at
overholde de med Hr. Mylius indgaaede
Forpligtelser.19
I Løbet af de næste 5 el. 6 Aar blev hele
Byen til Selvejendom. Ja nu kommer jeg
egentlig til at gaa et langt Stykke tilbage i
Tiden for at faa Historien om min Farfar og
Farmoder med.
Disse stammede begge ud fra Godset
»GI. Estrup«. Min Farfar var tunghørig el
ler døv fra Ungdommen af, og da han i
mange Aar styrede Fødegaarden i Auning
for sin Moder,20 maatte han og besørge
Hoveriets Udførelse ved GI. Estrup. Dette
gav let Anledning til Tvistigheder især for
den, der var døv. Desuden havde Auning
By nogle Særrettigheder som f. Ex. Ret til
Græsning i Skoven om Vinteren og paa
den saakaldte Lykkegaard21 fra Høsten til
Indbindingstiden, og da hans Fødegaard
gerne havde c. 10 Heste, og da han ved
Byjordernes Udskiftning gerne befordrede
Landmaalerne omkring, havde han Lejlig
hed til at blive kendt med alle disse Særret
tigheder Byen havde — dette kunde maa
ske og bidrage til, at der af Grevskabet blev
gaaet lidt strængt frem mod ham.22 I disse
i Begyndelsen af Aarhundredet værende
Ufredsaar, hvor Grevskabet skulde stille
med et Regiment Soldater, blev han også
sendt til Regimentet. Dette var ikke for en
døv Karl at gjøre Tjeneste der, og for at
slippe ud af Klemmen valgte han at give
Stedpenge. Kompagnichefen stak han da 5
Rigsdaler, og saa blev han flyttet til det
næste — denne fik da og 5 Rigsdaler og
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Gårdejer, sognefoged Laurs Mathiasen, Enslev.
(1817-1883).

Ane Kirstine Mathiasen, f Rasmussen, Enslev.
(1816-1879).

han blev da atter flyttet til 3die Kompagni,
denne fik sine 5 Rigsdaler og da den 4de
havde faaet ligesaa, bød han den Døve at
gaa hjem om Natten som ubrugelig. Gre
ven sendte ham da til Gaarden »Karmark«,
hvor Regimentets Heste græssedes den
sommer. 3 Denne Gerning udførte han
meget tilfredsstillende, skøndt han ikke fik
mere i Løn end han gav for en Hat, da
Tiden var til Ende. Imidlertid havde han
den Glæde at han vandt Grevskabet »GI.
Estrups« Tillid, og da det paa den Tid ogsaa var Besidder af Benzon, saa var min
Farfar den, der blev valgt til at rejse ud at
være Materialkusk der. Da han som saadan
skulde besørge alle Indkøbene i Grenaa, og
han troede sig selv istand til at holde et
nøjagtigt Regnskab, købte han den saakaldte »dovne Regnebog«, hvorved han
blev sikker i den ham paahvilende Regn

skabsførelse, og da han havde udfyldt den
ne Plads et Par Aar steg han i Værdigheden
og fik Pladsen som Ladefoged.
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Her vandt han nu fuldstændig Tillid, og
en Pige herude fra GI. Estrup Gods, som
han var godt kendt med, fik Plads paa
Benzon som Brygger- og Bagerpige. Der
gik nu nogle Aar til 1815 eller 16 i hvilke
han og Pigen bleve forlovede og begge
skattede for lang og tro Tjeneste og som
saadanne skulde de have til fri Fæste den
første Gaard, der blev fæsteledig paa Benzons Gods. Dette blev nu den Gaard i Ens
lev, der kaldtes Aneksgaarden, Præsten
Bonde m. m.; der flyttede de ind i 1816 el.
17 da derværende Mand og Hustru døde
uden Arvinger.
Det var nu ellers en jammerlig Gaard for
min Faders Forældre at drage ind i. Byg-

Enslev gamle skole. (Foto: Max Laursen 1967).

ningerne vare faldefærdige. Agermarken
var næsten helt ufrugtbar, men de 30 Td
Land Kær og Eng i nogenlunde god Kul
tur; den manglende og næsten helt Besæt
ning. I 1817 begyndte de altsaa at sætte
Foden under eget Bord, men der blev in
gen Tid til at sidde der ret længe; thi der
skulde mures, klines og kalkes Gaarden
rundt.
Farfar var jo uddannet som Landmand
og den han havde udvalgt sig til Hustru var
ham en tro Medhjælp, og dog holdt det
haardt at skaffe ud af Gaarden det Nød
vendige til Livets Ophold.
Kæret, hvori Kreaturerne gik løse, blev
traadt i Tuer eller Knolde — disse bleve
afskaarne, kørte hjem paa Marken, hvor de
bleve lagte i store Dynger for at raadne og
derefter spredte ud paa Marken som Gød
ning. Dette hjalp jo lidt; men man havde

ikke lært at skøtte Urinen eller Ajlen, thi
denne lod man løbe ned i Kolindsund.
Hvilket Tab det Spild af Urin og Ajle var
for Landmanden, havde man den Gang in
tet Begreb om; det var mindst en Menne
skealder senere, at dette Spørgsmaal kom
frem blandt Landmændene.
At en saadan Gaard paa c. 6 Td 3 Skp
Hartkorn ikke kunde brødføde de nødven
dige Arbejdsfolk laa endnu altfor nær, saa
at der først maatte søges Raad herfor. Gode
Raad vare dyre, det kostede Farmor og Far
far megen Overvejelse. Paa Egnen mellem
Kolind og Koed var der Brødkorn nok,
men det var ikke saa kort en Vej at hente
det fra, og der var ingen Penge. Farmor
kom frem med et Raad, der maaske ikke
var saa galt. Hun, der havde været Brygger
pige ved Benzon og forstod sig grundig paa
den Gerning, fik den Tanke, at hun kunde
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brygge Brændevin ligesaa godt som hun
bryggede 01, og da hun hørte, at der paa
førnævnte Egne kunde tuskes med Bræn
devin og Brødkorn, ja saa blev hun saa
greben af Tanken, at hun ikke kunde slip
pe den igen.
Ved Kongelig Forbud var det jo rigtig
nok bleven forbudt at fabrikere den Slags
Drikkevare, og Politiet gik om i Gaardene
og saa efter de dertil hørende Redskaber;
men disse blev jo forsvarlig gemte, hvilket
jeg meget godt vidste; men jeg talte ikke
derom.
Skøndt det gik her som fra Verdens Be
gyndelse, at Forbuddet blev overtraadt, saa
gik det dog aldrig saa vidt, at man ikke
ansaa det for en Skam »at drikke sig Fuld«.
Nu naaede vi saa hen til 1847 — jeg gik
i mit Ilte Aar, min Fader købte Gaaarden
og blev altsaa dens Ejer, men Farfar var
Fæster. Dette Forhold gik meget godt; thi
de Unge — altsaa mine Forældre — lod
Faders Forældre raade i Et og Alt. Saaledes
gik det til i Krigsaaret 50, da truede det
med, at min Fader og skulde med, da han
ikke — som det hed — førte egen Dug og
Disk. Hertil hørte, at Forholdet mellem
Farfar og Far skulde forandres, saa den Før
ste skulde afgive Styrelsen til Fordel for
den Sidste.
Dette gjorde, at jeg fik en Spadseretur
over til Præsten i Hammelev for hos ham at
hente en Skrivelse, der skulde frie Fader for
at komme med i Krigen. Dermed gik den
Sag i Orden, og Far fik Lov at blive hjem
me.

Freden blev sluttet i Foraaret 51. Solda
terne kom hjem og Sognets Proprietærer
var de ivrigste i at opfordre til at holde
Krigerbal. Paasken gik lige forbi: 3die eller
4de Paaskedag afholdtes Ballet. Mangen en
Skaal blev udbragt, og saasnart saadant var
sket, lød der ud over Kolindsund 9 Kanon
skud — og da endelig Spisningen var for
bi, kaldte Musiken ned til Gaarden hvor
der blev danset til henad Morgenstunden.
Skøndt jeg skulde konfirmeres 1ste Søndag
efter denne Paaske og skøndt jeg jo ikke
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var med til Ballet, saa var der dog adskilligt
der gjorde, at det blev sent inden jeg søgte
Sengen denne Nat. Først Skydningen ud
over Kolindsund, naar der blev udbragt
Skaaler for de vundne Sejre, saa Spadsere
turen fra den Gaard, hvori der spistes, og
over til den, hvori der skulde danses. Mel
lem disse Gaarde var plantet 20 Flag i to
Rækker — alt gik meget højtideligt til; ja
selv Sognepræsten Pastor Bergmann, boen
de i Hammelev, blev inviteret og var med
til Festen.24 Dette gjorde, at jeg ikke selv
kom til Præsten sidste Gang før min Kon
firmation, Præsten sendte Bud om i Ham
melev, at Konfirmanderne skulde komme
Dagen før, og da jeg var den eneste fra
Enslev og da Postforbindelsen ikke var saa
let som nu, undlod han at sende Bud efter
mig, hvilket han meddelte mine Forældre
under Festen, hvor de naturligvis og var
tilstede.
Som Konfirmand var det nu godt for
mig, at jeg var ene fra Enslev dette Aar og
at jeg den Gang havde agtet paa min Mo
ders Formaning; thi hun havde fortalt mig,
at vi skulde gaa vore Skolebøger igennem
to Gange den Vinter vi gik til Præsten, og
kunde vi da ikke den første Gang give de
rette Svar paa Spørgsmaalene, gjorde dette
ikke saa meget, naar vi kunde give ham
dem den sidste.
Skolebøgerne var Balles Lærebog og
Birchs Bibelhistorie,25 dem kunde jeg paa
Ramse nøjagtig udenad og derfor var det
ikke vanskeligt for mig at huske Forklarin
genIgennem den Undervisning, jeg modtog
i Skolen og under min Konfirmationsfor
beredelse, gik — ligesom en rød Traad:
»Hvem Herren elsker, den revser han, og
han tugter haardelig den Søn, han antager
sig«..
Dette Ord greb dybt ned i mit Hjerte,
og naar jeg i min Ungdom led af megen
Svaghed, saa tog jeg dette ikke blot som en
Revselse; men som et Bevis paa, at Vorher
re elskede mig og vilde drage mig fremad
og hjemad! Ikke saadan at forstaa, at jeg

følte mig god nok, nej det var langt fra: En
Gang blev jeg alvorlig straffet af min Mo
der, og deri gjorde hun Ret, og en Gang af
min Fader, og deri gjorde han Ret; men
der var meget andet, der var galt, og som
jeg siden kom til Erkendelse af. For Ex: En
Gang blev jeg ved et Rørskær saaret i begge
Benene af en af mine bedste Venner, hvor
af eller hvorfor jeg maatte ligge i Sengen
en hel Vinter, og da der den Gang ikke var
mange Bøger omkring i Gaardene og navn
lig ingen Morskabs Bøger, saa tog jeg det
Testamente, som Pastor Bergmann gav mig
ved min Konfirmation og læste det helt
igennem. Uheldet, der havde ramt mig,
tog jeg som et Bevis paa, at Vorherre el
skede mig, derfor vilde han paa den Maade
drage mig. Den Gang kom den Tanke
frem i mig, at jeg vilde paa Seminariet i
Lyngby,26 fordi jeg mente der at kunne faa
Klarhed om, hvad Vorherre havde i Sinde
med mig. Der gik dog endnu en 4 a 5 Aar,
fordi jeg ikke kunde begribe hvordan min
Fader skulde skaffe Pengene tilveje, jeg
skulde bruge i Seminarietiden. Efter 3 a 4
Aars Overvejelser samt Skavanken i mit
højre Knæ, der fremdeles vedblev, og en
delig den ny Degn, der i 1858 kom til
Enslev Skole, som kaldet dertil, og da en
delig Beboelseslejligheden, der ikke var i
Orden der ved Hr. Rings Ankomst,27 saa
blev denne med Familie foreløbig installe
ret hos mine Forældre i nogle Dage, og da
dette gav Anledning til en Lettelse i flere
Henseender: jeg kunde nemlig blive forbe
redt hos Hr Ring og faa Kost og Logi frit i
Hjemmet, saa var det kun faa Kontanter,
der skulde skaffes tilveje i Forberedelsesaaret. Selv havde jeg lidt sparet sammen; thi
jeg havde faaet min Løn som arbejdende
Dreng og Karl i Gaarden. Lønnen begynd
te med 1 td Rug, 1 Td Byg, 1 Td Havre
samt Vadmel til et Hold Klæder — Farven
skulde jeg selv bekoste — og Hørgarnslær
red til et Par Skjorter. Syning af disse be
sørgede min Moder, men Skrædderløn
skulde jeg selv betale — undtagen Kosten,
denne fik han jo i Gaarden, gratis for mig.

Den Dag Hr Ring kom kørende fra Hedegaard til mit Hjem, da var Skolen under
Oppudsning, og da min Fader ogsaa var
Sogneraadsmedlem, saa havde han og en
ordnende Gerning her at gøre, og der blev
da intet andet Raad, end at vi selv maatte
gøre Plads for Hr Rings Familie i nogle
Dage. Hr Ring havde med sig en Gaard mandssøn fra Laen, som han forberedede
til Optagelse paa Seminariet i Lyngby
1859, og da han jo ligesaagodt kunde for
berede 2 som 1, saa tilskyndede han mig til
og at gaa med. Da min Moder havde lært
sine Skolebøger udenad, saa blev hun for
mig en stram Tugtemester: thi en Gang vi i
min Skoletid skulde have Examen lod vor
gamle Degn en Fætter til mig gaa med mig
hjem og sige hende at jeg ikke kunde mine
Bøger: Luthers Katekismus, Balles Lærebog
og Birchs Bibelhistorie, tilstrækkeligt klart,
og jeg maatte i c. 1 Par Dage staa ved Siden
af hendes Spinderok og lære hvert Stykke
udenad, ogsaa dette i Lærebogens 8de Kapit., §8 »Det er raadeligst fra Ungdommen
af at berede sig til Dødens Komme og til
denne Ende strax at bekæmpe de onde
Begjærligheder saasnart de begynder at
ytre sig« — ja den §8 var jo slem den Gang
ligesom den er det endnu baade for Lærere
og Lærerinder.
Min gode Moder viste at hun forstod at
sætte Skik paa Undervisningen som den
skulde være den Gang, og da dette ganske
faldt sammen med Pastor Bergmanns der
siden konfirmerede mig, saa gik det her let
og godt; men da jeg siden som foran om
talt kom paa Seminarium, vilde Ramsen
ofte spille mig et Puds; men da Professor
Langhoff28 heller ikke var ukendt med Bal
les Lærebog, saa kom Rettelserne her som
en Spøg.
Noget Lignende har jeg en Erindring om
fra en Pastor Basse vi havde her til Præst i
Fausing Auning.29 Han begyndte først sin
Præstegerning i Holbek med at glemme sin
Theologi fordi han mente, at Præsternes
rette Stilling var at være Vidner om Vor
herre. Og da han en af de sidste Søndage,
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Læreren i sin stue i Auning. Datteren Marie Laursen (til venstre) var modehandler i Auning. (boto: Ca. 1905).

vi gik ud af Kirken, spurgte mig: Hvad
syntes De om min Prædiken i Dag — jeg
har nemlig ikke faaet Tid at studere: Meget
bedre end naar De har anvendt allermest
Studium. Idag fik jeg Vidnesbyrd om,
hvad De har oplevet som Kristenmen
neske: og da jeg der fik et Vidnesbyrd om,
at vi begge har oplevet noget fælles, saa
glæder dette mig saameget mere«.
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NOTER
1. Morfaderen, Rasmus Pedersen (Præst), blev født i
Enslev og døbt 2. søndag efter Helligtrekongers
dag 1783 som søn af Peder Rasmussen Præst og
Mette Sørensdatter. Selv brugte Rasmus Pedersen
dog ikke tilnavnet Præst meget efter konfirmatio
nen i 1797. Han døde i Enslev 27. febr. 1851.
Hans hustru (Ane) Marie Cathrine Rasmusdatter
blev født i Bredstrup, Grenå Gammelsogn, og
døbt 11. marts 1789 som datter af Rasmus Jensen
og Ane Jensdatter. Hun døde i Enslev 3. januar
1867.
2. Farfaderen, Mathias Adolph Jensen, blev født i
Auning og døbt 3. marts 1779 som søn af skovfo
ged og husmand Jens Rasmussen Linnemand og
Charlotte Lovise Mathiasdatter. Han døde i Ens
lev 4. juli 1859- Hans hustru Kirstine Marie
Laursdatter var født i Vester Alling ca. 1790, død
i Enslev 15. juni 1848.
3. Søren Kanne reddede i februar 1835 en sømand,
der var strandet ved Grenå. En fyldig beretning
om denne episode ses i Jeppe Aakjær, Blichers

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Livs-Tragedie, II, s 238-245. — Ved Jens M.
Laursens dåb var begge ægtefæller, »Baadsmand
Søren Kanne og Kone af Strandhuset«, faddere.
Denne velkendte sentens, som også bruges som
overskrift for de følgende erindringer, er strengt
taget ikke et ordsprog, men et citat fra N. F. S.
Grundtvigs digt »Valdemarerne« (1842).
»Hvad skal det nytte?« var hovedtema og om
kvæd i en tale af Viggo Hørup i folketinget 29marts 1883 ved anden behandling af lovforslaget
om forsvarsvæsnets fremme. Udtrykket blev
stående i forsvarsdebatten langt op i vort århun
drede.
Jens Martinus Laursen, født i Enslev 16. novem
ber 1836, død i Auning 15. april 1915. Fra 1863
lærer ved Auning Skole.
En anneksbonde drev en anneksgård, dvs. en
gård, der i et annekssogn var bestemt til lønning
af præsten. Her er tale om Enslev som anneks
sogn til Hammelev sogn.
Denne skolelærers navn var Albert Brabrand.
Han boede i degneboligen i Enslev og var i 1836
en mand på 50 år.
Smaaredsel og nannest var navnene på nogle af
gifter, der ydedes præst og degn. De kunne bestå
i fjerkræ eller andre husdyrprodukter.
Kapitelstakst var en middelpris, som hvert år sat
tes på de vigtigste kornvarer af hensyn til udred
ning af tiende. Oprindelig fastsattes prisen af ka
pitlet.
Dette bibelord, fra Salomos Ordsprog 3, 12, cite
rer Jens M. Laursen igen senere.
Stamhuset Benzon oprettedes 1829 af Jacob Ben
zon med bl.a. hovedgården Benzon (det tidligere
— og nuværende — Sostrup) og gårdene Skær
vad og Ørbækgård, der frasolgtes 1839. Før 1823
havde disse gårde tilhøret familien Scheel på GI.
Estrup.
Kammerherre Johan Caspar Mylius (1776-1852)
til Rønningesøgaard på Fyn. Hans søn Sigismund
Wolf Mylius blev gift med en søster til Ernst
August Benzon, der overtog stamhuset Benzon
efter sin far, Jacob Benzon.
Christian Frederik Julius Risom til Skærvad, sene
re Skaarupgaard.

15. Christian Levring til Ørbækgaard, senere ejer af
Lundhof, Falling sogn i Hads herred.
16. Peder Adam Severin Laurberg, ejer af Enslevgaarden i Enslev.
17. Laurids Nyeland oprettede 1845 Slemminggaard
af to gårde, der tidligere lå under Skærvad.
18. Hertil kan bemærkes, at Jens M. Laursen i 1874
tog initiativ til stiftelsen af Auning og Omegns
Spare- og Laanekasse.
19. Disse ejendomshandler kan bekræftes ved hjælp
af Grenaa Købstads og Nørre Herreds skøde- og
panteprotokol 1847-1850, i Landsarkivet i Vi
borg. Hans farfars gård kostede 1350 rigsdaler,
men at Jens M. Laursen husker forkert m.h.t.
købesummerne er der ikke noget at sige til, når
man tænker på, at han måske ikke har set ud
skriften siden sin barndom.
20. Denne oplysning stemmer ikke med den kends
gerning, at moderen, Charlotte Lovise Mathiasdatter, ved sin død i 1792 efterleves af sin mand
(Gammel Estrup Godsarkivs skifteprotokol). Der
er derfor nok tale om mandens 2. hustru, Kirsten
Rasmusdatter.
21. Muligvis Lykkegård i Ørsted sogn.
22. Greven er på denne tid Jørgen Scheel, død 1825.
23. Karmark, Skjern sogn, hørte indtil 1813 under
Skjern Slot som avlsgård.
24. Niels Andreas Bergmann (1803-1877) sognepræst
i Hammelev-Enslev 1834-1859, siden i Ørsted
sogn.
25. Både biskop Balles Lærebog i den evangeliskchristelige Religion fra 1791 og forfatteren, pa
stor H. J. Birchs bibelhistorie fra 1788 blev brugt
i skolerne langt op i 1800-tallet.
26. Fra 1812-1874 uddannedes lærere ved seminariet
i Lyngby, Djurs Sønder herred.
27. K. S. Ring var lærer i Enslev 1859-1895. Eftermæ
let har kaldt lærer Ring nidkær; han lod børnene
lære en mængde salmer og skriftsteder udenad.
28. Carl Christian Emil Langhoff (1818-1891), fra
1856-1870 sognepræst og seminarieforstander i
Lyngby, siden flyttede han til Langeland.
29. August Frederik Basse (1848-1914), sognepræst i
Fausing-Auning 1884-1890, siden 1. residerende
kapellan ved Holmens Kirke i København.
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Noget om at oprette et museum
A.f Guri Dybsand
Nøjes vi med at se alene på antallet, må
Danmark siges at være helt godt dækket
ind med museer. Alligevel må der stadig
mangle noget, for der går næsten ikke et år
uden oprettelse af et eller andet nyt mu
seum. Sådan har det været i mere end hun
drede år, og man kan godt undre sig over
hvad dette kan skyldes. Hvad var og er et
museum egentlig for noget i den alminde
lige bevidsthed — og hvordan opstår mon
behovet? Hvad er det, der får folk til at
blive ved med at lave museer — og hvad vil
de med dem? En dag kommer man så der
til, at man spørger sig selv: Hvordan gik
det forresten til dengang vort museum op
stod? Det følgende er et forsøg på at besva
re dette spørgsmål.
Hvordan opstod selve tanken om et mu
seum i Randers? Hvem fremsatte forslaget,
og hvem gik med på idéen? Mon nogen
advarede mod foretagendet — eller gik det
hele glat og let dengang, fordi man fandt
museet påkrævet i byen? Var det måske
mere indlysende rigtigt at oprette museer
for de godt hundrede år siden end vi ofte
synes det er i dag? Dét vil vi på de »gamle«
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museer jo helst tro — men var forholdene
dengang bedre og var behovet mere ud
talt? Eksisterede der f.eks. allerede en sam
ling eller flere at bygge på? Havde man
sikret sig de nødvendige og egnede loka
ler? Var der tilvejebragt et forsvarligt øko
nomisk grundlag? De sidstnævnte er jo
gerne de første spørgsmål vi stiller folk, der
lufter nye museumsplaner i vore dage.
De personer, som tænkte de første mu
seumstanker i Randers, har desværre ikke
efterladt os mange redegørelser for de over
vejelser, de måtte have gjort sig. Vi kan
derfor frit fable om en historisk og national
bevidsthedsgørelse i tiden — måske i køl
vandet af de folkelige bevægelser, af folke
højskolens virksomhed, i efterdønninger af
nederlaget i 1864 — eller af helt andre
årsager.
Vi kunne f.eks. forestille os en lokal gro
bund lagt gennem »Foredragsforeningen
for Randers og Omegn«, stiftet af den
stærkt nationalt sindede forfatterinde Pau
line Worm sidst i 1860-erne. Måske var det
herfra invitationen udgik til en foredrags
række over Nordens historie, som Frederik

Barfod gennemførte med stor succes vinter
en 1871-72 — og måske gav disse foredrag
inspiration til museumstanken? Vi ved det
ikke, for denne forenings evt. protokoller
synes tabt.
Det kan måske også have spillet en rolle,
at kong Frederik 7. og andre notabiliteter
havde opereret med »KøkkenmøddingCommissioner« og udgravning af oldtids
høje på egnen. Denne virksomhed fra sel
veste Majestætens side gav jo arkæologien
og interessen for den fjerne oldtid det blå
stempel. At samle på oldsager var blevet en
acceptabel interesse i mange forskellige
kredse i landet.
Endelig bør vi ikke se bort fra betydnin
gen af, at der i andre jyske byer, som Ran
ders gerne sammenligner sig med, allerede
var oprettet lokale museer. Når alt kommer
til alt er forklaringen måske den ganske
enkle, at der simpelthen i den lokalpatrio
tiske luft lå en fornemmelse af, at nu måtte
også Randers have sit eget museum. Det
første vi reelt kender til museumsplaner i
byen, er følgende fra Randers Amtsavis
den 25. juni 1872:
— Ligesom enhver Tidsalder har sit
eiendommelige Præg, betinget af de Kul
turforhold, der til den Tid vare herskende,
saaledes ere Samlinger af Fortids-Minder et
nødvendigt Hjælpemiddel til at anskuelig
gjøre Billedet af henfarne Tider. Ingen vil
saaledes kunne miskjende deres Betydning
for den almindelige Dannelse og folkelige
Udvikling.
Erkjendelsen heraf har bragt os til at
henstille til vore Medborgere, om ikke
Banders By og dens paa Oldtidslevninger
ingenlunde fattige Omegn skulde være istand til — saaledes som allerede sket i
Ribe, Aarhus, Aalborg og Viborg — at til
veiebringe en historisk ordnet Samling af
karakteristiske Gjenstande fra Fortiden.
For at prøve hvorvidt der herfor er nogen
saa almindelig Stemning, at den borger for
Sagens Gjennemførelse, tillade vi os at op
fordre til Ydelse af Bidrag, dels engang for
alle, til Samlingens Gundlæggelse, dels

aarligt til dens Udvidelse. Hvis Sagen saa
ledes finder fornøden Understøttelse, ville
de, der have tegnet sig for Bidrag, blive
indbudte til et Møde, paa hvilket Forenin
gen for den historiske Samling vil kunne
danne sig.
Randers, den 13de Juni 1872.
I.E.Erichsen. Fischer. C. Hansen. Helms.
B. Hertz. Koch. M. Michaelsen. Johs. Møl
ler. Julius Nathansen. Karmark O bel. P.
T. Petersen. Rosenørn. P. Thygesen. Ul
dall.
(Bidrag kunne enten anmeldes for en af
ovenstaaende Indbydere, eller indskrives
paa Lister, der dels ville blive ombaarne,
dels fremlagte i Bogladerne).
Visse af byens borgere havde tydeligvis
været optaget af museumsplaner i løbet af
foråret 1872. Hvem de var og hvilke kredse
i byen, de repræsenterede, giver ovenståen
de os klar besked om. Blandt underskriver
ne, som på smuk demokratisk vis har un
dertegnet i alfabetisk orden, genfinder vi

Amtmand Mathias Rosenøm (1814-1902).
Museets første formand.
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den daværende borgmester, amtmanden,
en læge, en adjunkt, grundlæggeren af
Randers Realskole og repræsentanter for
byens mest fremtrædende forretningsdri
vende.
Vi kan studse lidt over, at opråbet —
dateret den 13. juni — ikke bringes i avi
sen før den 25de, men dette gives der må
ske også en forklaring på.
Den 22. juni kunne Randers Amtsavis
nemlig berette, at man foregående aften
har haft besøg i Randers af ingen anden
end Nationalmuseets daværende direktør,
Etatsråd J.J.A.Worsaae. I forbindelse med
en arkæologisk rejse i Jylland har han »efter
flere herboende Mænds Opfordring for en
talrig Kreds af Herrer og Damer holdt et
Foredrag, der fulgtes med megen Interes
se«. Her får man uvægerlig den tanke, at
opråbet bevidst er holdt tilbage indtil
stemningen også var loddet hos Etatsråden.
At Worsaae har haft en vis finger med i
spillet omkring oprettelsen af museet i
Randers synes helt klart, når vi læser sidste
sætning i Amtsavisens redaktionelle kom
mentar til opråbet den 25. juni:
— Et Foretagende som det, der gjennem
nedenstående Opraab i Dagsavisen fra en
Kreds af Medborgere søges kaldt tillive,
trænger i Virkeligheden ikke til Pressens
Anbefaling, idet det maa staa klart for
Enhver, der vil skænke Sagen en alvorlig
Tanke, at synlige Minder fra vore Fædres
Tid tale til os Efterkommere i et helt andet
kraftigt og tydeligt Sprog og med en
ganske anderledes klangfuld Røst end Hi
storieskriveren eller Digteren formaar det.
Ligesaamange Gjenstande, ligesaamange
ubedragelige, veltalende, levende Vidnes
byrd om deres Liv og Færden. Medens
Sagnet og Sangen fremdrager et enkelt
flygtigt, om ogsaa deiligt Billede af de
henfarne Tiders Liv, saa sætte Mindesmær
kerne os, naar Sandsen er der, istand til at
leve Livet med Fædrene, til at færdes med
dem i deres Sysler i Krig og Fred. Og hvad
dette har at betyde for det nationale Livs
Vækkelse og Vext, det trænger ikke til vor
80

Udvikling. Vi hilse det vakre Foretagende
med Glæde og med det Haab, at en almin
delig Samstemning i By og Omegn vil
hjælpe Indbyderne over de første Vanske
ligheder. Ere de overvundne, vil Resten
falde af sig selv. Det er os bekjendt, at
Etatsraad Worsaae levende interesserer sig
for Foretagendet og vil støtte det.

Hermed var startsignalet givet, og løbet
kunne begynde. Det gik strålende, og på
mindre end tre uger var den første for
hindring passeret: Det økonomiske grund
lag var behørigt sikret. At der var »en saa
almindelig Stemning« som håbet tilstede i
by og omegn, kunne hermed ikke betvivles. Allerede »Aar 1872 den 12te Juli, kl.
7 7z om Aftenen« kunne der indkaldes til
det i opråbet bebudede møde på Randers
Rådhus.
Igen er Randers Amtsavis vor kilde til
oplysninger om mødets forløb. Den 22. ju
li indvies avisens læsere i det skete gennem
følgende referat:
— Foreningen for en »historisk Samling«
i Randers. I Henhold til en under 13de
Juni i dette Blad indrykket Opfordring til
at grundlægge en historisk Samling i Ran
ders, anmodede Indbyderne de Bidrag
ydende om at give Møde paa Raadhuset
Fredag den 12te d.M for i dette Øiemed at
konstituere en Forening og vælge en Besty
relse. I Overensstemmelse med denne An
modning havde en større Forsamling givet
Møde Fredag Aften kl. 77?. Foreningen
dannedes, og til dens midlertidige Besty
relse valgtes: Kammerherre Rosenørn (For
mand), Arkitekt Uldall (Sekretær), Ad
junkt Koch (Conservator), Kjøbmand Michaelsen (Kasserer), Bandagist Lauritzen,
Kammerraad Halkier og Doktor Hansen.
Af Bidrag var der indtil den 12te tegnet
en Gang for alle 161 Rd., i aarlige Bidrag
36 Rd. Det vedtoges at anmode Byraadet
om et passende Lokale. Hr. Adjunkt Koch
paatog sig at konferere med Direktionen

for oldnordisk Museum om nogle forvente
de Gaver derfra. Endelig vedtoges det at
regne Regnskabsoaret fra 1ste Juli d.A.
Foreningen for en historisk Samling i
Randers er saaledes konstitueret, og Sagens
Fremgang beroer nu væsentlig paa Med
borgernes Interesse og Deltagelse. Vor By
ligger i en Egn af Danmark, der i det Hele
maa siges at være rig på historiske Minder,
og det vil ikke være vanskeligt ved fælles
Hjælp og smaa Bidrag efterhaanden at til
veiebringe en Samling af baade ældre og
yngre Gjenstande, der kunne oplyse vort
Fædrelands Kulturhistorie og Folkeliv fra
Hedenold og til vore Dage. Bidrag af saadanne Sager af historisk Interesse modtages
af Samlingens Konservator Hr. Adj. Koch,
samt midlertidig af Hr. Kammerraad Hal
kier, medens Pengebidrag kunne tegnes
hos Foreningens Kasserer Hr. Kjøbmand
Michaelsen, samt paa de i Bogladerne
fremlagte Lister. Vi opfordre vore ældre
Medborgere i Byen og paa Landet til at
interessere sig for denne sag, som, naar den
bæres frem af mange, vil kunne erholde
Betydning for Folkeoplysningens Fremme
og Udbredelsen af Kjærligheden til Fædre
landets Minder.

Det er ret tvivlsomt om alle bidragydere
var så interesserede i museumssagen, at de
mødte fuldtalligt til det konstituerende
møde på Randers Rådhus. De oprindelige
indsamlingslister er ikke bevarede, men al
le navne og beløb er indført i museumsfor
eningens ældste regnskabsbog. Her kan vi
se hvem der indbetalte engangsbidrag,
hvem der desuden havde bundet sig til år
lige bidrag, og hvem der kun havde tegnet
sig for årlige bidrag.
Heraf fremgår tydeligt, at mange af
dem, der bidrog med engangsbeløb ikke
bandt sig til årlige bidrag og dermed til
eventuelt medlemsskab i en kommende
forening. Af de 76 personer, som gav en
gangsbidrag, fortsatte således kun de 46
som medlemmer i museumsforeningen.
Hvad nok kan overraske lidt er, at fire af
de oprindelige initiativtagere, kendt fra
opråbet i Amtsavisen, ikke blev medlem
mer, da foreningen var en realitet — og at
to af dem end ikke bidrog med et engangs
beløb til sagens fremme! Foreningen fik
ved starten 12. juli 1872 ialt 52 medlem
mer — og alle var mænd. Museumssagen
var ikke nogen kvindesag i Randers. Blandt

Tv. købmand, konsul
Michael Michaelsen
(1827-1924).

Tb. arkitekt
J. F. C. Uldall
(1839-1920).

Museets første kasserer.

Museets sekretær.
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mændene finder vi tre medlemmer af byrå
det med borgmester C. Fischer i spidsen.
Fordelingen på erhverv blandt de stiftende
medlemmer viser os de kredse disse mænd
hørte hjemme i (eller hvilke kredse, der
økonomisk var i stand til at støtte forenin
gen). Sammensætningen så således ud: 11
købmænd og 8 andre forretningsdrivende,
2 fabrikanter, 3 håndværkere (med betyde
lig handelsvirksomhed), 1 officer, 2 skole
lærere, 7 godsejere/proprietærer, 1 arki
tekt, 1 landinspektør, 3 præster, 4 læger, 6
jurister og 3 adjunkter. Ni af disse med
lemmer var bosat i oplandet, mens de øv
rige hørte hjemme i Randers med Dron
ningborg, Vorup og Kristrup.
De fremtidsvisioner, som den nye for
enings medlemmer måtte have haft for
den samling eller museum, de ville grund
lægge, kender vi egentlig ikke meget til. Vi
må holde os til de slutninger, som kan dra
ges af de gengivne referater fra Randers
Amtsavis.
I opråbet ser vi udtrykt, at » Samlinger af
Fortids-Minder ere et nødvendigt Hjælpe
middel til at anskueliggjøre Billedet af
henfarne Tider«, at sådanne samlinger er af
betydning for »den almindelige Dannelse
og folkelige Udvikling«, og at indbyderne
forestiller sig en kommende samling be
stående af »karakteristiske Gjenstande fra
Fortiden«.
Den redaktionelle kommentar til oprå
bet gentager argumentet for anskuelig
hedsværdien i de ægte genstande og tilfø
jer dertil betydningen for »det nationale
Livs Vækkelse og Vext« — en formulering,
der måske er kommentators egen, men
som er helt overensstemmende med »Be
tydningen for Folkeoplysningens Fremme
og Udbredelsen af Kjærlighed til Fædre
landets Minder«, som referatet fra det kon
stituerende møde på Rådhuset ender med.
Ved læsning af dette referat får man en
antydning af, at visse røster må have frem
sat ønsker om et bredere indsamlingsfelt.
At man ikke kun skulle indsamle karakteri
stiske genstande fra fortiden, men søge »at
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tilveiebringe en Samling baade af ældre og
yngre Genstande . . . fra Hedenold og til
vore Dage«. De ord, jeg her har fremhæ
vet, er ret så interessante for en nutidig
betragtning. Heri ligger nemlig udtryk for
en indsamlingspolitisk idé, der står i mod
sætning til det, som blev almindelig prak
sis for flertallet af de danske kulturhisto
riske museer — den uskrevne lov, der sag
de, at ting skulle være mindst hundrede år
gamle for at komme på museum, er i høj
grad blevet efterlevet. Også i Randers.
Indsamling af nutidsting, som led i det
begreb vi kalder samtidsdokumentation, er
stadig mere eller mindre i sin vorden. Det
var derfor et meget avanceret og moderne
synspunkt, som må være blevet fremført i
Randers i 1872. Som det senere vil ses af de
første vedtægter, var det desværre ikke et
synspunkt, som vandt genklang nok.

En ting var visioner og forestillinger om
hvad fremtiden helst skulle udvikle, noget
andet de rent konkrete opgaver, som i før
ste række måtte løses.
Disse opgaver nævnes i avisreferatet og
uddybes i den forhandlingsprotokol, som
den midlertidige bestyrelse umiddelbart
begyndte at føre. Det drejede sig om at
— ansøge kommunen om passende lokale,
— udarbejde forslag til vedtægter,
— træffe aftale om modtagelse af gave fra
Det oldnordiske Museum,
— modtage genstande til samlingen,
— indsamle yderligere pengebidrag.
Hvad angik de indsamlede genstande,
kan vi indirekte se, at foreningen også hav
de både bevaring og dokumentation for
øje, idet der til den midlertidige bestyrelse
også var valgt en Conservator for samlin
gen, bl. a. med den beføjelse at skulle
modtage de genstande, der måtte indkom
me som gaver.
Vender vi her tilbage til nogle af de
spørgsmål, som stilledes i begyndelsen og
ser på de svar, som hidtil er fundet med
hensyn til museets oprettelse, så tyder alt

på en positiv modtagelse af tanken om et
museum i Randers. Meget tyder på, at pla
nerne blev opmuntret af datidens højeste
museumsautoritet, Det oldnordiske Muse
ums direktør, J. J. A. Worsaae — der i
modsætning til sin efterfølger gik ivrigt ind
for decentralisering af landets museums
virksomhed. Hvis de implicerede i Randers
på forhånd havde indhentet råd og vejled
ning hos de allerede etablerede provinsmu
seer, så foreligger der ikke noget i dag, der
kan sige noget om resultatet af sådanne
henvendelser. Der foreligger intet, som ty
der på, at der allerede eksisterede en gen
standssamling i byen, som basis for en mu
seumsdannelse. Selv om der var nogle få
mindre privatsamlinger, er disse først på et
senere tidspunkt kommet til museet og har
derfor ikke på nogen måde været af betyd
ning for oprettelsen.
Derfor var der selvfølgelig heller ikke
noget behov for på forhånd at sikre sig
nødvendige og passende lokaler før sagen
— samlingens formelle grundlæggelse —
var en realitet. Da dette var opnået, meldte
lokalebehovet sig umiddelbart og blev en
primæropgave for den første bestyrelse. At
man gjorde sig konkrete forhåbninger om
tilholdssted fremgår af forhandlingsproto
kollen, hvor der udtrykkes håb om at få
lokale i Helligåndshuset stillet til rådighed
af byrådet.
Hvad det forsvarlige økonomiske grund
lag angik, så var der jo indsamlet hele 217
rigsdaler — svarende til 434 kr. Umiddel
bart ser dette beløb ikke ud af voldsomt
meget, men det svarede næsten nøjagtigt
til den gennemsnitlige årsindkomst for en
industriarbejder i provinsen i 1872. Bruger
vi det som en forsigtig målestok, ville det i
dag svare til en fabriksarbejders årsløn. Og
så ser det jo ikke så galt ud for et nystartet
museum, der hverken havde samlinger, lo
kaler eller udgifter til lønninger.
Løn til arbejdskraft var der nemlig ingen
problemer med. Der var valgt en bestyrelse
på syv medlemmer, og ansvaret for de pres
serende opgaver var fordelt mellem dem på

bedste måde. Som vi skal se, var her ikke
tale om fremfusende grønskollinger, men
om erfarne og modne mænd, i hvis hænder
ansvaret var trygt placeret. Deres gennem
snitsalder var 48 år — den ældste var 61,
den yngste 33 og de øvrige mellem 40 og
50 år. Da det var disse syv personer, der
udførte det grundlæggende arbejde for
museet, skal de kort præsenteres her:

Formand var kammerherre Mathias Hans
Rosenørn (1814-1902). Cand. jur. 1836.
Ansat i Danske Kancelli 1837. Stiftamt
mand på Island 1847-49 (hvor han ind
skrev sit navn i islændingenes hjerter ved
Altingets åbning i juli 1849, da han —
som den første danske embedsmand no
gensinde — holdt sin åbningstale på is
landsk). Indenrigsminister 1849-51. Folke
tingsmand 1849-53. Kabinetsekretær hos
Frederik VII i 1852. Amtmand for Randers
1854-85. Medlem af rigsrådet 1856-61. Be
styrelsesmedlem i Selskabet for jydsk Hi
storie og Topografi 1865-95. Formand for
Samfundet for dansk-norsk Genealogi og
Personalhistorie 1885-1901.

Sekretær var arkitekt Johannes Frederik
Christian Uldall (1839-1920). Optaget på
Kunstakademiet 1857 og fulgte undervis
ningen til 1863 samtidig med at han var i
tømrerlære (svendebrev 1859). Deltog i
krigen 1864 som underofficer. Bosat i Ran
ders fra 1865 og arbejdede som arkitekt.
Udførte især et stort arbejde indenfor kir
kelig arkitektur og arkæologi og forestod
mange restaureringsopgaver, bl.a. Set.
Mortens kirke i Randers.

Kasserer var købmand Michael Michaelsen (1827-1924). Uddannet indenfor han
del, bl.a. med ophold i England. Videre
førte familiens købmandsforretning og
supplerede med saltsyderi og kulimport. I
en lang årrække medlem af Randers byråd.
Hollandsk vicekonsul.
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Konservator var adjunkt Jørgen Hansen
Koch (1829-1919). Studerede naturhistorie
og var lærer på Borgerdydskolen i Køben
havn 1853-55. Konstitueret adjunkt ved
Statsskolen i Randers 1858. Mag. scient, i
zoologi 1859. Adjunkt i 1883 og senere
overlærer til sin afsked i 1903.

Kammerråd Jens Halkier (1811-1893).
Udlært som farver og fik borgerskab som
farvermester i Randers 1836. Byggede den
store ejendom på Storegade 7. Var iøvrigt
kendt blandt byens mindrebemidlede for
sin udstrakte hjælp-til-selvhjælp-virksomhed.
Bandagist John Christian Lauritzen
(1820-1888). Oprindelig udlæn som file
mager. Etablerede sig i Randers I860, hvor
han efterhånden udførte et pionérarbejde
som bandagist for at hjælpe mange krigsin
valider. Blev herved grundlægger af det se
nere landskendte firma Mærsk-Andersen.
Dannebrogsmand.
Læge Carl Emil Hansen (1828-1912).
Underofficer i krigen 1848. Medicinsk eks
amen 1854. Praktiserende læge i Randers
fra 1856 og 1881-88 læge ved hospitalet
samt distriktslæge. Medlem af byrådet
1880-89- Stiftsfysikus for Lolland-Falster
fra 1889. Privatpraktiserende i København
fra 1901.
Kun to af disse mænd var født og opvok
set i Randers og dermed kendt med byen
fra barnsben af — købmand Michaelsen og
amtmand Rosenørn (som forlod fødebyen

Farver Jens Halkier (1811-1893).

Bandagist J. C. Lauritsen (1820-1888).
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Distriktslæge Carl Emil Hansen (1828-1912).

igen ved sin afsked). Tre var tilflyttere,
som blev i byen — kammerråd Halkier
(født i Viborg), arkitekt Uldall (født i Fre
dericia) og bandagist Lauritzen (født i
Hjerm sogn). De to sidste var tilflyttere,
som efter en årrække igen forlod Randers
— læge Hansen (født i Vadum) og adjunkt
Koch (født i København).

Selv om disse syv var mænd, hvis hver
dag var fuldt optaget af deres erhverv og
andre gøremål, er de hurtigt gået i gang
med løsning af de stillede museumsopga
ver. Allerede den 1. august kunne Halkier
og Koch, som havde påtaget sig at modta
ge gaver til Samlingen, give den første

oversigt over indkomne genstande til Ran
ders Amtsavis:
— Til den historiske Samling i Randers
er til dato indkommet følgende Gaver: Ba
rometermager Levin en Flintkile, en gam
mel Mønt og en Spænde afBronce. Proku
rator Bierrings Søn nogle Mønter. Godsin
spektør O. Halkier, Bramminge, nogle
Plintkiler m.m. Civilingeniør English i Kø
benhavn nogle Plintkiler. Ved P. Chr. Ro
senøm: fra Strandfoged Møller paa Boeslund Mark en Plintkniv, en Plintkile og to
do., raat tilhugne. Pra Fyrmester E. Peter
sen på Hjelm to hestesko, fundne på Øen,
og en Mursten fra den gamle Marsk Stigs
Borg paa Øen. Bryggerieier Synnestved en
Flintspids, funden i hans Have. —

Museets første accessionsprotokol og en samling af de tidligst indkomne oldsager. Worsaaes »Afbildninger fra Det
kongelige Museum for Nordiske Oldsager i Kjøbenhavns fra 1854 blev flittigt brugt i de første år, når oldsagerne
skulle bestemmes. (Foto: Kirsten Nijkamp).
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Da disse gaver er de første, der er indført
i museets accessionsprotokol, får vi her
bekræftet, at der ikke fandtes nogen tidli
gere samling genstande. De indkomne ting
blev foreløbig opbevaret hos kammerråd
Halkier, men offentlig tilgængelig var den
beskedne samling selvfølgelig ikke på dette
tidspunkt.
Ansøgningen til byrådet om lokale blev
skrevet og afsendt 10. august. Den afsted
kom den første behandling af en muse
umssag i Randers byråd, hvor den stod på
dagsordenen under C. Nye Sager. Bestyrel
sen for en historisk Samling i Randers om
fornødent Lokale til mødet den 26. august
1872. Museumssagen havde jo som be
kendt sine velyndere blandt byrådsmed
lemmerne, men ved dette møde var én af
dem, nemlig borgmester Fischer, fraværen
de, så sagen blev behandlet under forsæde
af kancelliråd Bredstrup. Mødets forløb re
fereres sådan i Randers Amtsavis:

Bestyrelsen for den historiske Samling
androg paa at faa et Lokale overladt af
Kommunen, idet den navnlig henledede
Opmærksomheden paa den gamle Latin
skole.
Bjørn oplyste, at Haandværkerforeningen, som har denne Gaard i Leie, intet
kunne undvære, derimod kunde der faaes
to Værelser tilleie af Værtinden for 100 Rd.
Heerfordt udtalte, at Samlingen, der
endnu var i sin Vorden, ikke behøvede stor
Plads; men afvise denne Sag burde man
næppe, da den hørte til de Ting, Kommu
nen burde støtte, hvilket ogsaa skete z
andre Byer; han foreslog at udsætte Sagen
til næste Mandag og imidlertid tænke paa,
om der ikke kunde findes et Lokale i Byens
Eiendomme, der kunde tilbydes.
Westermann troede, at et saadant ikke
kunde findes, derfor vilde han foreslaa at
votere Poreningen et Beløb til selv at leie et
Lokale for, hvorom saa Byraadet maatte
imødese nærmere Andragende angaaende
Beløbets Størrelse.
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Hjersing vilde først se, hvad der kom ud
af Poreningens Bestræbelse, før han votere
de den noget.
Bjørn vilde gjerne stille et Beløb i Ud
sigt. Folk fik egentlig først Interesse for en
saadan Samling, naar den blev almindelig
tilgængelig.
— Sagen udsattes til næste Møde efter
Formandens Forlangende. —
I Randers Amtsavis af 3. september kan
vi så følge den videre behandling af ansøg
ningen og resultatet:
— Angaaende Andragendet fra Forenin
gen for en historisk Samling om Lokale
ytrede
Borgmesteren, at et saadant ikke havde
været at finde; der blev altsaa kun spørgsmaal om at yde et aarligt Tilskud.
Rasmussen havde opgivet at søge at imø
dekomme Foreningens Anmodning, efter
at han havde erfaret, at den forlangte 2
Værelser; Sagen var næppe en Kommune
sag.
Borgmesteren bemærkede, at det i det
forrige Møde var bleven almindelig ind
rømmet at det var en Sag, der fortjente at
støttes; dette var ligesaa fuldt en Sag af
Interesse som f.Ex. Folkebibliotheket.
Schou vilde først støtte Foreningen, når
Samlingens Værd forelaa Offentligheden.
Borgmesteren udtalte, at de Mænd, der
havde tegnet sig for Bidrag, havde givet
Sagen en god Støtte.
Heerfordt indrømmede, at Samlingen
senere vilde faa større Interesse, men det
var allerede nu et billigt Ønske af Bestyrel
sen at faa frit Lokale, da Samlingen vilde
blive tilgængelig for alle; han vilde derfor
foreslaa at give indtil 60 Rd. til Lokale.
Hjersing vilde først gaa ind derpaa, naar
det havde vist sig, at Samlingen var bragt
op til noget ordentligt; det var jo blevet
sagt i forrige Møde, at den kun bestod af
7-8 Sten, og til deres Opbevaring vilde han
intet bevilge.
Borgmesteren antog, at det netop var i
Begyndelsen at Sagen trængte til Støtte,
når Samlingen først var stillet op, voxede

Brødregade 25, hvor museets første lokaler var lejet. (Dette og portrætbillederne findes i Randers Lokalhistoriske
Arkiv).

Folks Interesse derfor; der var godt Haab
om, at den ved Gaver og Kjøb snart vilde
voxe ikke ubetydeligt.
Rasmussen vilde nok gaa indpaa at vote
re 50 Rd. for iaar.
— Efter at det enst. var vedtaget at sva
re, at Byraadet ikke havde noget Lokale til
Disposition, vedtoges med 1 St. mod 4 for
det kommende Aar at bev. Foreningen 50
Rd. til dets Anskaffelse. —

Dette resultat meddeltes museumsbesty
relsen pr. brev næste dag. Håbet om at
huse Den historiske Samling i en historisk
bygning brast, og på anden måde kom
museet heller ikke under kommunens tag i
denne første omgang. Alligevel var meget
vundet, idet kommunens huslejetilskud

udgjorde nær 25 % ekstra i forhold til de
tidligere indsamlede midler. Det hele teg
nede trods alt pænt. Da bestyrelsen samle
des til møde den 4. oktober, viste det sig,
at også bestyrelsesmedlemmerne havde væ
ret på lokalejagt i tiden efter modtagelsen
af byrådets brev. Halkier og Uldall kunne
meddele, at de havde beset forskellige mu
lige lokaliteter. Det blev besluttet at vælge
en ledig lejlighed på Brødregade 25, på
første sal mod syd, fra oktober flyttedag at
regne. Den årlige husleje var rigtignok 60
Rd., men ved at overlade Randers Hus
holdningsselskab et værelse formedelst 10
Rd. — til der at opstille forskjellige Analy
ser — fik man pengene til at passe med
beløbet fra byrådet. Ejendommen tilhørte
iøvrigt Halkier.
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Der kom til stadighed gaver til samlin
gen, og fra nu af var der også tag over den.
Nu skulle der indrettes museum med alt
hvad dertil hørte. De problemer, som be
styrelsen dermed stod overfor, virker forun
derlig bekendte den dag i dag: Det drejede
sig om de stadig aktuelle ting — klimafor
hold, sikkerhed, inventar, udstilling og ar
bejdskraft. Dvs. det sidste var forsåvidt det
mindste problem, for arbejdskraften stille
de bestyrelsesmedlemmerne jo med i ledi
ge stunder.
Klimaspørgsmålet ordnedes af kammer
råd Halkier ved indkøb af for 2 Rd. hugget
brænde til kakkelovnene, og sikkerheds
problemet løstes ved anskaffelse af to nye
nøgler til fordøren samt en skydelås til bag
døren.
Inventaret fik arkitekt Uldall ansvaret
for, idet han fik i opdrag at indkøbe 6 stk.
almindelige rørstole hos snedker Nellemann. Bestyrelsen skulle have noget at sid
de på, når møderne blev holdt. I og med at
de faktisk var syv medlemmer, må man
næsten gå ud fra, at den, der tog ordet,
måtte stå op. Uldall havde tydeligvis været
på studiebesøg i Århus, for han fik også
overdraget hvervet med anskaffelse af 1
Glarskab til Samlingen i Overensstemmel
se med den lille af ham foreviste Skizze fra
Samlingen i Aarhus. Skabet bliver indv. at
male med Zinkhvidt og udv. at fernisere.
Ud over disse opgaver, der var direkte
knyttet til museumslokalerne, stod besty
relsen nu også overfor at skulle tage stilling
til indkøb af genstande til samlingen og til
undersøgelser i marken.
Der forelå et tilbud om køb af et renaissance-skab i privat eje — prisen var 30 Rd.
— som tidligere havde tilhørt Gårdejer
Jens Lang i Østrup. Et sådant indkøb ville
jo betyde et stort indhug i midlerne, så
spørgsmålet blev foreløbig udsat, indtil tre
af styrelsesmedlemmerne havde taget ska
bet i nærmere øjesyn. På dette tidspunkt
var der jo endnu ikke lagt bestemte regler
for en indkøbspolitik, og dertil kom, at
bestyrelsesmedlemmerne alle var mest in
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teresseret i anskaffelse af arkæologiske gen
stande.
Da var det nemmere at tage stilling til
en henvendelse fra Gårdejer Christen Ja
cobsen i Tollestrup ved Hobro, som ønske
de at få udgravet en høj på sin mark. Be
slutningen blev i denne sag, at Bestyrelsen
anmodede Secretairen om at foranstalte
det Fornødne for at faae Høien udgravet og
undersøgt, saaledes at Omkostningerne
ved Arbeidet afholdes af Foreningen. Det
forventedes, at Arbeidet vilde kunne ske i
dette Efteraar. Dette var imidlertid en be
slutning, der oversteg selv den unge Ul
dalls formåen, for intet tyder på at denne
høj nogensinde blev udgravet af samlingen
i Randers. Museet har ingen fund herfra,
og der foreligger ingen omtale af en
udgravning det nævnte sted hverken i mu
seets arkiv eller i protokollerne.
Næste gang bestyrelsen samles sker det i
lokalerne på Brødregade, der alt da i nogen
Tid havde været i Brug. Det omtalte glar
skab var anskaffet og havde kostet ialt 31
Rd. Måske derfor enedes man om ikke at
købe det tilbudte skab fra Østrup. Da acc
essionsprotokollen, Cataloget kaldet, viste
at samlingen nu var på 175 numre, beslut
tedes derimod at overlade Secretairen at
bestille een Reol til at opstille Samlingens
Urner paa i nogenlunde Liighed med det
nye Skab. Samtidig fik kassereren i opdrag
at lade samlingen forsikre i selskabet
DANMARK for 200 Rd.

Ved dette møde har man åbenbart også
diskuteret principper for indkøb af gen
stande, dvs. en uddelegering af ansvaret i
sådanne tilfælde. For nu blev Conservatoren og Secretairen bemyndiget til, naar Leilighed gaves, efter fælles Bestemmelse at
indkjøbe saadanne Oldsager m.v., som de
maatte ansee passende for Samlingen. Men
på en eller anden måde gik det alligevel
galt. Det fremgår af forhandlingsprotokol
lens referat af mødet 5. februar 1873, at
adjunkt Koch har sendt den øvrige besty
relse et brev dateret 20. december, hvori

han nedlægger sit medlemsskab af besty
relsen foranlediget ved Indkjøbet af tvende
Kiler, som Uldall må have købt uden på
forhånd at konsultere Koch. Det orginale
brev er ikke bevaret og heller ikke svarbrev,
som amtmand Rosenørn tydeligvis har
sendt Koch, og som denne besvarer 8. fe
bruar:
Hr. Kammerherre.
Som Svar paa den Skrivelse af 5 te d. M.,
jeg har havt den Ære at modtage fra Hr.
Kammerherren, skal jeg tillade mig at be
mærke, at, da jeg første Gang af Arkitekt
Uldall hørte, at Kilerne vare kjøbte, spurg
te jeg strax, om de vare kjøbte for hans
egen Regning, hvortil han svarede: Nej, de
vare kjøbte for Foreningens Regning i Hen
hold til en Majoritetsbeslutning, som var
tilveiebragt paa den i min Skrivelse af 20de
Decbr. f.A. omtalte Maade.
Var det mig dengang blevet sagt, at Ind
kjøbet var sket for Uldalls Regning om end
med Sikkring af de nødvendige Stemmer
ved Sagens endelige Behandling, da havde

jeg ikke meldt mig ud af Bestyrelsen, men
optaget Kampen, skjøndt den bødes mig
paa temlig ulige Vilkaar, i selve Bestyrel
sen.

Hvad nu den Opfordring til at gjenindtræde, som Bestyrelsen har gjort mig
den Ære at tilstille mig, angaar, da ind
rømmer jeg, at der paahviler mig en Slags
Forpligtelse i den Henseende, efterat Arki
tekt Uldall har gjort mig en Undskyldning
for den af ham anvendte Fremgangsmaade, hvoraf jeg jo nok tør slutte, at noget
lignende ikke vil ske igjen; men, da nu
Sagen engang uden min Skyld er stillet paa
Spidsen, viljeg dog ikke gjøre det, uden at
stille enkelte Betingelser (navnlig sigtende
til at bringe en noget fastere og besterntere
Forretningsgang, Betingelser, som jeg
imidlertid næppe kan tro, ville volde vide
re Vanskeligheder), samt uden at jeg har
en Slags Overbevisning om, at Bestyrelsens
Majoritet i Hovedtrækkene deler min An
skuelse om den Maade, hvorpaa Forenin
gens Anledninger bør ledes; er det nemlig
ikke Tilfælde, da ser jeg ikke, at jeg kan
gjøre nogen Gavn ved at gjenindtræde i
Bestyrelsen, og jeg maa i saa Faldfastholde
min Beslutning, hvor megen Interesse jeg
end har for Sagen og hvor kjært det end
vilde være mig, at arbejde sammen med
flere af de Herrer og fremfor Alle med
Dem Hr. Kammerherre.
Hvorvidt nu Anskuelserne ere saa for
skjellige, at de ikke, selv med nogen gjen
sidig Imødekommen, lader sig nogenlunde
forlige, kan neppe afgjøres uden ved en
Sammenkomst mellem den samlede Besty
relse og mig og jeg skal derfor være villig
til, dersom det ønskes, at indfinde mig ved
et saadant møde og fremsætte mine An
skuelser.

Adjunkt Jørgen Hansen Koch (1829-1919).

Med Forsikring om min uskrømtede
Højagtelse er jeg Hr. Kammerherren
Deres ærbødigste
Jørgen Koch.
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Inden 1. marts må striden være bilagt,
for denne dato refereres at adjunkt Koch
atter er indtrådt i bestyrelsen, men dog ik
ke som Conservator. Hans underskrift ses
imidlertid ikke oftere blandt de øvriges i
forhandlingsprotokollen, så hans genind
træden i bestyrelsen synes at have været
mere formel end faktisk. Tilsvarende ses i
Cataloget, hvor arkitekt Uldalls hånd her
efter fører pennen og dokumenterer til
væksten af genstande til samlingen. Uldall
fungerede fra nu af både som sekretær og
konservator, men Secretairens Bemyndigel
se til Indkjøb begrænses med 10 Rd. fra
Møde til Møde af den samlede Bestyrelse
— hvorpå følger en beslutning, der
afgrænser det geografiske indsamlingsom
råde, nemlig at Indkjøb ville i Reglen kun
være at foretage i Egnen mellem Liimfjorden, Aarhusbugten og Skjern Aa. Grænser
måtte man have; det skulle ikke være
landsdækkende, museet i Randers.
Der var stadig opgaver nok at tage fat
på, bl.a. en fortsat agitation for samlingen.
På dette felt havde man lært noget om
begrebet »public relation« — som det nu
hedder — af kolleger i Aalborg: For at
fremhjælpe Interessen for Samlingen ved
tages det at udsende en trykt Opfordring
til at yde Bidrag og indtræde som Medlem
mer, ligesom man heri henleder Opmærk
somheden paa Gavnen af Oldsagers Fred
ning i Liighed med, som det i sin Tid er
skeet ved Samlingen i Aalborg. Dette rea
liseredes også, men man efterlignede ikke
helt — mens Aalborgsamlingens opfor
dring var trykt med gotiske bogstaver, så
var man i Randers så moderne at få sit
P.R.-løsblad trykt med de latinske.
I og med at samlingen nu var under tag,
skulle den jo også gerne være tilgængelig
for offentligheden. Allerede i december
var der truffet aftale om formidlingsvirk
somheden, idet Koch og Uldall skulle fore
vise samlingen på skift på lørdage mellem
kl. 12.15 til 13.15, når den var klar til
åbning. Åbningen synes at have fundet
sted i løbet af marts 1873, for ved det
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nævnte martsmøde besluttedes, at Samlin
gen aabnes for Publicum og Bekjendtgjørelse herom indrykkes i Avisen.
Ved denne tid var der også sket det, at
museet havde fået sin første lønnede med
arbejder. Bestyrelsen havde vedtaget, at
antage Dy hr som Bud for Foreningen.
Regnskabsbogen afslører, at man også tid
ligere har benyttet sig af hans tjeneste —
men viser også, at aflønningen ikke svarede
til navnet. Vi møder ham første gang i au
gust 1872: P. Dy hr for Incassation af
Bidrag, 3,12. Dernæst i juli 1873 (hvor det
ved ansættelsen var indskærpet, at Budet
tilsiges at være tilstede, naar Samlingen er
aaben. Det overdrages Budet at foranstalte
Localet reengjort, naar fornødent), hvor vi
ser følgende udgiftspost: Dy hr for Budtje
neste, 3.-, og endelig fremme i oktober
1873 noteres: Dy hr løn som Bud, 3.-.
Om det var de ekstra forpligtigelser,
vagttjeneste og rengøring for samme løn,
der gjorde udslaget, er ikke til at sige, men
ved oktober skiftedag indeholder forhand
lingsprotokollen følgende: Det anmeldtes
at Dy hr er fratraadt som Bud.

Hermed er fortalt alt vi i dag kender til
den første lønnede medarbejder ved Kul
turhistorisk Museum i Randers. Den helt
store udgift påførte han bestemt ikke insti
tutionen i det halve år han var hyret, for
tidligere tjenester medregnet blev den sam
lede gage ikke til mere end 9 kroner og 12
øre sammenlagt. Betydelig dyrere var det
at modtage den lovede gave fra Det old
nordiske Museum i København, for den
modtagne samling nødvendiggjorde An
skaffelse af et Skab væsentlig svarende til
det ældre. Naar dette Skab er gjort bliver
Samlingen i det Hele at ordne systematisk.
Derefter indbydes Byraadet til at tage Sam
lingen i Øiesyn, og bliver denne da aaben
1 time hver Søndag. Tilsyn og forevisning
denne dag blev overdraget købmand Mi
chaelsen, bandagist Lauritzen og kammer
råd Halkier på skift.

I maj vedtog bestyrelsen også at anskaffe
et sidste stykke inventar, nemlig et bord.
Et sådant møbel må man altså have klaret
sig uden de første mange måneder. Vi må
forestille os, at de 6 rørstole og bordet har
været placeret i museets ene værelse, der
sandsynligvis tjente som møde- og arbejds
rum. Vi ved, at der i vinterens forløb var
anskaffet to »glarskabe« og en reol til ur
ner, og disse var sikkert placeret i museets
andet værelse, i udstillingsrummet. Der
har utvivlsomt været suppleret med gen
stande fæstet direkte på væggene, men
hvordan det hele præsenteredes sommeren
1873, kan vi kun fantasere os til.
Det sidste punkt på listen over de opga
ver, som den midlertidige bestyrelse havde
fået i opdrag at løse, nemlig udarbejdelse
af vedtægtsforslag, var også ved at være
klaret. Ved majmødet kunne bestyrelsen
således tage et af formanden udarbejdet
forslag op til drøftelse. Amtmand Rosen
ørn havde åbenbart formuleret til de øvri
ges tilfredshed, for man besluttede at lade
forslaget trykke i 50 eks. til forelæggelse for
den kommende første ordinære generalfor
samling.
Denne blev afholdt 3. september 1873 i
museets lokaler. Her blev regnskabet gen
nemgået og godkendt, og vedtægtsforsla
get blev ligeledes godkendt med enkelte
tilføjelser og kom til at lyde:
§ 1. Foreningens Formaal er Fremme af
Forskninger til Oplysning om Forti
den, navnlig ved en Samling af
Gjenstande af archæologisk og histo
risk Interesse.
§ 2. Regnskabsaaret gaar fra 1ste Juni til
31te Mai.
§ 3. Generalforsamling holdes hvert Aars
Juni Maaned. I paatrængende Tilfæl
de kan Bestyrelsen indkalde extraor
dinaire Generalforsamlinger. Gene
ralforsamlingen vælger en Bestyrelse
af 5 Medlemmer for 3 Aar.
§ 4. Bestyrelsen bestaaer af en Formand,
en Sectretair, der tillige er Conserva
tor og fungerer i Formandens For

§ 3.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

fald, en Kasserer og 2 andre Medlem
mer. I Bestyrelsens Møder er Stemmefleerhed afgjørende, og ved Stem
melighed gjør Formandens Udslaget.
Kassereren aflægger Regnskabet ved
Udgangen af Mai Maaned. Det revi
deres af et Medlem, som vælges af
Bestyrelsen udenfor samme, og af
gjøres ved den årlige Generalforsam
ling i Juni Maaned.
Medlemsbidraget er mindst 1 Rd. aar
tigAlle Gaver til Foreningen indføres i
en særlig Protocol og offentliggjøres.
Samlingen er uden Betaling aaben
for Publicum til de Tider, Bestyrel
sen bestemmer og bekendtgjør.
Forsaavidt Foreningens Midler anven
des til Indkjøb af Gjenstande, som
have archæologisk eller historisk In
teresse, kunne kun Gjenstande indkjøbes, som hidrøre fra eller kunne
antages at have havt Betydning for
Nørre-Jylland.
Bestyrelsen er bemyndiget til at over
lade der oldnordiske Museum i Kjøbenhavn Gjenstande, som dette
maatte ønske.

Valgresultatet ved denne generalforsam
ling viste med al tydelighed, at forenin
gens medlemmer var yderst tilfredse med
den midlertidige bestyrelses indsats det
første år. De havde faktisk løst alle de stil
lede opgaver. Genvalgt blev både amt
mand Rosenørn (formand), arkitekt Uldall
(sekretær og konservator), købmand Mi
chaelsen (kasserer) og kammerråd Halkier.
Proprietær Bergsøe nyvalgtes som femte
medlem af bestyrelsen.
Efter alle solemærker at dømme, skulle det
hele være bragt så godt i orden, at arbejdet
kunne fortsættes efter de lagte og indarbej
dede retningslinjer. Der skete heller ikke
de store ændringer for museet før april flyt
tedag i 1874. Da var lejemålet på Brødre
gade 25 blevet opsagt, og museet måtte ud
på den første flyttetur. Men derom en an
den gang.
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Randersbørn i slutningen
af 1800-tallet
Af Mona Abrahamsen og Jette Toftdal Pedersen
»De små i samfundet — arbejderbørnene«
har vi kaldt vores speciale udarbejdet
1982/83 på Historisk Institut, Aarhus Uni
versitet. Specialet omhandler arbejderbør
nenes levevilkår i Randers i perioden ca.
1870-1900, og det er især børnenes hjem,
skole, arbejde samt deres sundhedsforhold,
vi har set på dvs. børnenes fysiske og soci
ale miljø og de helbredsmæssige følger her
af.
En stor del af materialet har vi hentet på
Randers Lokalhistorisk Arkiv. Vi har dog
også brugt materiale fra andre arkiver:
Landsarkivet i Viborg, Erhvervsarkivet i År
hus og Rigsarkivet, ligesom vi har brugt en
del bøger og artikler. Erindringer har været
en vigtig kilde til at give historien liv. Disse
er delvis fra indsamlingen på Lokalhistorisk
arkiv, dog mest fra Nationalmuseets ind
samling af arbejder- og håndværkere
rindringer fra 1950’erne.
Når man i dag taler om, at »børn skal
have lov at være børn« og at de skal have en
»barndom«, er det noget forholdsvis nyt. I
middelalderen betragtedes børn nærmest
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som små voksne, og man ventede blot på,
at de skulle blive så gamle, at de kunne
deltage i det daglige arbejde. Det blev de i
7-årsalderen og hermed blev de sidestillet
med voksne i klædedragt og arbejde. Barn
dommen var således begrænset til barnets
første, hjælpeløse år.

I 16-1700-tallet »opdages« barndommen
som en særlig livsepoke, og den egentlige
barndomsperiode bliver derefter længere.
Samtidig bliver de følelsesmæssige bindin
ger mellem børn og forældre sandsynligvis
større. Ændringen kan f. eks. ses i maler
kunsten ved, at børn ikke længere afbildes
som mineature-voksne, men med naturli
ge, barnlige træk og egen klædedragt.
Den ændrede opfattelse satte sig først
igennem i de velhavende familier, der hav
de råd til at forlænge barndommen. På
landet og i byernes håndværker- og arbej
derklasse blev børnene derimod langt ind i
dette århundrede ved med at have en kort
barndom. Børnene begyndte tidligt at ar
bejde, skolegangen var kort, og der var en

Børn i Nygade ca. 1910. (Randers Lokalhistoriske Arkiv).

direkte overgang til voksentilværelsen med
konfirmationen.
En kort barndom var også en realitet for
mange børn i Randers i slutningen af forri
ge århundrede.
Det er en almindelig opfattelse, at fami
lierne var meget børnerige i gamle dage.
Dette bekræftes også af de officielle stati
stikker, hvori det angives, at børnene ud
gjorde ca. V3 af den samlede befolkning.
F. eks. havde Randers i 1880 13.457 ind
byggere, hvoraf de 4.226 var børn. I 1900
var tallene henholdsvis 20.057 og 6.553.1

Barndomshjemmet
»Der var 2 Stuer og Køkken med Komfur,
og her er saa mine 8 Søskende alle født.
Stuerne var meget smaa og kun 1 Trappe
som gik til Køkkendøren, en Gang bag Ge

lænderet gik kun til Stuedøren, men her
stod et Klædeskab for det gav Stuerne ikke
plads til. I Soveværelset i Hjørnet stod en
stor Stolpeseng, som kunde trækkes brede
re efter Personantallet. Ved Vinduet stod
et Fyrretræsbord og bag Bordet stod en
Slagbænk (heri laa 4 Søskende, 2 i hver
Ende). Jeg den ældste laa paa en Feldtseng. Mine Forældre havde de to mindste
liggende hos sig«.
Således omtaler en erindringsskriver sit
barndomshjem i 1890’erne. En nærmere
behandling af dette aspekt har været vig
tigt i beskrivelsen af de fysiske og sociale
rammer for børnenes opvækst.
For at behandle børnenes boligforhold
har vi gennemgået matrikelkort og grund
planer fra de to udvalgte gader, Dytmærsken og Missionsvej.1 Kilderne til de fami
liemæssige forhold er folketællingerne for
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de samme to gader for årene 1870 og 1901,
der danner begyndelses- og sluttidspunktet
for undersøgelsen.
Undersøgelsen viste, at forholdene i
Randers ikke skilte sig ud fra de øvrige pro
vinsbyer. Hovedparten af arbejderklassens
børn boede i 1-2 værelses lejligheder og fra
omkring århundredskiftet især i 2-værelses
lejligheder. Disse var generelt meget små,
oftest mellem 25-40 kvm for lejlighederne
i forhusene, men langt mindre for kvist
gavl- og baghuslejlighedernes vedkom
mende. I de 2-værelses lejligheder var der
ofte en kombineret spise- og dagligstue,
hvor familien kunne være sammen i dagog aftentimerne, samt et soveværelse, hvor
så mange af familiens medlemmer som
muligt sov. I de tilfælde, hvor der var
pladsmangel, flyttedes nogle af børnene
ind i opholdsstuen. Den trange plads for
nemmes tydeligt af det ovenfornævnte ci
tat. Børnene lå, som det ses, alle tænkelige
steder. I en anden erindring berettes, at
familiens 12 børn om natten fordeltes i 3
slagbænke med 4 børn i hver, og hos en
tredie familie, der også havde 12 børn,
løstes problemerne ved, at børnene fordel
tes i to loftsværelser, i forældrenes sovevæ
relse og i en puf i stuen. Endelig beretter
én: »I Soveværelset, som ogsaa var Værk
sted, var en Dobbeltseng, en Slagbænk og
Værkstedsbordet, der tillige var spisebord,
og en træde Symaskine samt en stol. I
Dobbeltsengen laa Mor og Far. I Slagbæn
ken laa 3, paa Bordet blev anbragt en
Dragkisteskuffe med 1 og 1 laa i en Vug
ge«.

I de fleste arbejderhjem var det således
almindeligt, at møblementet kunne tjene
flere formål.
I flere tilfælde forsøgte familierne at ha
ve en »pænstue« — stadsstuen, hvor man
kun opholdt sig om søndagen, eller hvis
familien havde besøg. Disse forsøg strande
de dog ofte på, at familierne voksede, og at
man derfor blev nødt til at tage alle rum
mene ind til daglig anvendelse.
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Trods disse beretninger om store børne
flokke og trange kår, kan de randrusianske
arbejderbørns fysiske rammer ikke siges at
have været unormale efter datidens måle
stok.
Datiden regnede med, at arbejderne
havde 3,57 børn pr. ægteskab, hvilket gav
5-6 medlemmer i børnefamilierne, hvis al
le boede hjemme.2 Sammenholdes dette
med, at sundhedskommissionen i 1885 ik
ke regnede en 1-2 værelses lejlighed for
overbefolket, før den husede over 8 beboe
re, var der ikke mange overbeboede lejlig
heder. I 1906 faldt overbefolkningsgræn
sen til det halve, nemlig 4 personer pr. 1-2
værelses lejligheder, hvorved antallet af lej
ligheder, der kunne betragtes som overbe
folkede i henhold til sundhedsvedtægten,
steg.3
Omvendt begyndte arbejderbefolknin
gen dog i periodens slutning at flytte fra de
helt små lejligheder til lidt større, de 3værelses. Selvom disse lejligheder ofte ikke
var mange kvadratmeter større end de 2værelses lejligheder, skabte de dog mulig
hed for bedre forhold, idet de muliggjorde
adskillelsen af opholdsstuen fra soveværel
set i højere grad, end det før havde været
tilfældet. Der var dog tilfælde, hvor fami
lierne ikke selv fik glæde af det ekstra væ
relse, idet det lejedes ud til en logerende,
for at familien kunne klare den højere hus
leje.

Der var således snævre rammer for bør
nenes fysiske miljø, dels indendørs, ved de
små rum med mange mennesker, men li
geledes for midtbyens børn også udendørs
ved de trange og mørke gårde og gader,
der næsten alle bar tydeligt præg af overbe
byggelse. Dog må det slås fast, at det
kendte »skrækbillede« fra København af
korridorbyggeriet4 og de meget høje be
byggelser af såvel forhuse som mellem- og
baghuse, der oftest i litteraturen benyttes
til at beskrive arbejderklassens boligforhold
i perioden, ikke kendes fra Randers. Her
med siges dog ikke, at alle boligerne var
lige sunde for børnene. En del boliger

Set. Pedersgade 28. Opført af håndværker 1893- Iflg- folketællingen 1901 beboedes stueetagens 2 lejligheder af 2
familjer med henholdsvis 6 og 7 personer. I loftsværelserne boede 2 enker med hver 2 børn. (Teknisk Forvaltning).

rundt om i byen var direkte uegnede til
menneskebolig, her tænkes specielt på de
lavereliggende ejendomme i midtbyen, der
var plaget af oversvømmelser og fugt, samt
de lejligheder der blev indrettet over stal
de, på lofter og i kældre.
Folketællingerne viste, at de fleste børn,
dvs. ca. 50 pct. voksede op i en kernefami
lie. En anden familietype var den ufuld
stændige familie. Denne familietype om
fattede børnene samt én af forældrene,
hvilket oftest ville sige moderen. Ca. 15
pct. af børnefamilierne havde denne struk
tur i de undersøgte gader. Det har tidligere
været en almindelig opfattelse, at 3-generationsfamilien var det traditionelle fami
liemønster her i landet. Denne opfattelse
har efterhånden overlevet sig selv, og vi
fandt da heller ikke mange familier i Ran
ders, der havde denne sammensætning. En
mulighed for opsyn og opdragelse af bør
nene fra bedsteforældrenes side har således
ikke været meget anvendt.

I de mange hjem, hvor begge forældrene
arbejdede ude, eller hvor der var tale om
enlige forsørgere, voldte børnenes pasning
ofte problemer. Var der ingen ældre søs
kende eller nabokoner til at tage sig af de
små, var der tit kun få muligheder tilbage.
Enten kunne børnene tages med på arbej
de, f.eks. i de tilfælde, hvor moderen va
skede og gjorde rent for fremmede, de
kunne anbringes på børneasylet, eller de
blev overladt til en usikker skæbne alene
hjemme.
Følgerne af den sidstnævnte løsning
kunne af og til læses i den lokale avis. F.
eks. omtaltes et tilfælde, hvor en lille
dreng faldt ud af et vindue på 1. sal, fordi
begge forældre var på arbejde og havde
ladt ham alene hjemme. I et andet tilfælde
fortaltes om to små børn på tre og fem år,
der under forældrenes fravær havde leget
med ild, hvilket havde forårsaget det ene
barns død.5 Alternativet kunne som nævnt
være asylet. Her kunne børnene optages fra
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deres 3. til deres 7. år, hvorefter de skulle
indskrives i skolen.
Der fandtes to børneasyler i Randers.
Randers børneasyl blev stiftet allerede i
1840, mens Christian DCs og Dronning
Louises Jubilæumsasyl for småbørn på
Missionsvej, først blev taget i brug i 1892.
Sidstnævnte havde plads til ca. 80 børn.
Randers børneasyl optog børn af »fatti
ge forældre« i Randers købstad, og i det
første år benyttede 66 børn asylet. I 1867
var der allerede 115 børn, i 1883 200 børn
og i 1898 ialt 212 børn. Det var således ca.
5 pct. af børnene i byen, der benyttede
dette asyl.6 Alle disse børn blev passet af
asylmoderen og hendes tre medhjælperinder. Børnene beskæftigedes med »passende
Lege og let Haandarbejde, saa som Klu
deplukning«. Derudover skulle de ifølge
forskrifterne lære en smule læsning, skriv
ning, regning, bibels- og fædrelandshisto
rie, samt for pigernes vedkommende hånd
arbejde. Asylet havde åbent fra kl. 7 eller
8, afhængigt af årstiden, til kl. 17, med en
middagspause på 1 time, hvor børnene
skulle forlade asylet.

Faderens og moderens rolle i forhold til
hjemmet og børnene var i høj grad betin
get af familiens økonomiske situation.
Havde begge forældrene erhvervsarbejde
udenfor hjemmet, var børnene som nævnt
i stor udstrækning overladt til hinanden,
hjælpsomme nabokoner eller institutioner.
Netop for at undgå sådanne situationer
tog kvinderne hjemmearbejde, hvis det var
muligt. De kunne f.eks. sidde derhjemme
og sy, eller de kunne sidde sammen med
børnene og lave tændstikæsker. Selvom fa
briksarbejdet var bedst betalt, forsøgte ho
vedparten af de gifte kvinder at få hjem
mearbejdet, fordi de derved bedst kunne
kombinere arbejde og børnepasning. Hvis
begge forældrene havde udearbejde, kun
ne det have indflydelse på børnene, som
en af erindringsskriverne beretter: »Far gik
hjemmefra kl. 5 Vi Morgen, skulde Møde
paa Arbejde kl. 6. Mor gik ud og vadskede
for Herskabshusene og mødte enkelte Ste
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der kl. 2 om Natten, eller almindeligst kl.
4 til kl. 8-9 om Aftenen, og vi var tre Søs
kende, naar Far gik maatte en af os op
skiftevis for at vi ikke skulde sove over«.
Selvom mange og måske endda alle fa
miliens medlemmer havde en eller anden
form for erhvervsarbejde, havde man mu
lighed for at være sammen om aftenen. En
erindrer i den forbindelse: »Far gik jo først
ned af Bordet kl. 87 og indtil da, havde vi
læst Lektier, og været nede og Lege. Vi sad
derefter om Bordet, Far med Arbejderbla
det og Vi Børn og Mor med forskellige
Spil«. Der har således i mange hjem været
en nær kontakt mellem forældrene og bør
nene i de timer, de har kunnet være sam
men. De har ikke som i vore dage kunnet
sidde isoleret i hvert sit værelse, men har
pga. de små lejligheder skullet opholde sig
sammen i deres fritid.
Selvom børnene ofte fik mere del i for
ældrenes pligter og økonomiske problemer
end i dem selv, mener vi dog, at det nære
samarbejde og sammenhold i familierne,
har været med til at give børnene en følelse
af eget værd og ansvar.

Skolegangen
»Mine 2 Søstre som var ældre gik i den BayKirketerpske Borgerskole hvor den ældste
havde Friplads, saa skulde hun konfirmeres
og jeg fik Friplads efter hende og min
yngre Søster fik den efter mig, hun var 5
Aar yngre, det var jo ikke nemt for en Ar
bejdsmand at betale for Skolegang og Bø
ger, men de ville jo have os frem«.
Hvorfor lagde en arbejdsmandsfamilie
nu så meget vægt på at få børnene optaget
i borgerskolen eller i private skoler, der var
betalingsskoler, frem for i friskolen der var
gratis?
Man kunne tænke sig, at tilslutningen
til friskolen, der underviste ca. 50 pct. af
elevmassen i byen,1 kunne være ideolo
gisk betinget, således at arbejderne i byen
bevidst ønskede at sende deres børn i den-

En klasse i Markedsgades Skole ca. 1902. (Randers Lokalhistoriske Arkiv).

ne skole, og ikke i »klasseskolen«, som soci
aldemokraterne kaldte borgerskolen. Dette
mener vi dog ikke kan være grunden, idet
friskolens elevmasse i de sidste ca. 30 år af
århundredet ikke øgedes i takt med arbej
derbefolkningens stigende andel af byens
befolkning.
Endvidere kan det formodes, at en del
forældre havde ambitioner på børnenes
vegne, hvad det indledende citat antyder.
Forældrene ønskede, at deres børn skulle
have større muligheder for at klare sig i
samfundet, end de selv, med deres spar
somme skolekundskab, havde haft. Disse
forældre ønskede derfor gennem borger
skolen eller private skoler at give deres
børn en bedre boglig uddannelse, end der
var deres kammerater i friskolen beskåret.
Kvalitetsmæssigt var der nemlig stor for
skel på undervisningen i fri- og borgersko
len.
Den væsentligste forklaring på, at arbej
derbefolkningen sendte deres børn i frisko
len, var, at det var det billigste. I borger

skolen kostede det således 30 kroner årligt
for drengene og 24 kroner for pigerne frem
til 1892. Derefter steg skolepengene til 36
kr. for begge køn.2 Denne betaling var så
høj, at hvis arbejderbørnene ikke fik fri
plads, hvilket ville sige, at kommunen be
talte deres skolegang i borgerskolen, ville
langt de fleste børn fra dette samfundslag
være afskåret fra at komme i borger
skolen.3

De kvalitetsmæssige forskelle på under
visningen i fri- og borgerskolen kom til ud
tryk på flere måder.
Et af friskolens mindre heldige forhold
sammenlignet med borgerskolen var de høj
ere klassekvotienter. Der var således ca.
30-35 børn i friskoleklasserne, mens elev
tallet i betalingsskolen lå på ca. 28. Disse
tal er gennemsnitstal og dækker over, at
der ofte var klasser i friskolen med over 40
elever. Dette betød, at undervisningen
blev mindre intensiv, hvilket medførte, at
betingelserne for en god og effektiv under97

visning ikke var tilstede i samme grad her
som i borgerskolen.
Et andet punkt var spørgsmålet om helog halvdagsskolegang. Friskolen havde kun
halvdagsskolegang og derfor ikke mulig
hed for at lægge så mange timer eller fag
ind i elevernes undervisning. Borgerskolen
derimod, havde heldagsskolegang, hvilket
naturligvis gav øgede muligheder i den
nævnte retning.
Friskolens elever havde derfor højest
mellem 20-25 ugentlige timer, mod bor
gerskoleelevernes 32-38 ugentlige timer.
At friskolens elever kun blev tilbudt
halvdagsskolegang, hang sammen med, at
man var klar over, at det var nødvendigt
for de fleste familier, at børnene arbejde
de. Dette fremgår klart af byrådsforhand
lingerne, hvor det siges: »Undervisningen
er saaledes ordnet, at Børnene saavidt mu
ligt have Valg imellem Formiddags- og Ef
termiddagsskolegang, eftersom det passer
dem bedst med Hensyn til deres Beskæfti
gelse udenfor Skoletiden«.4 Øgede mu
ligheder for en bedre skolegang strandede
således på hensynet til familiernes økono
miske situation.
Der var således forskelle skolerne imel
lem med hensyn til fagene og undervisnin
gens indhold. I friskolen blev der lagt vægt
på de alment dannende fag, der skulle sæt
te børnene i stand til at fungere i samfun
det, hvorimod fag som f.eks. fremmed
sprog, naturlære og matematik længe ikke
blev regnet for væsentlige for friskolebør
nene. På ét punkt var der dog overensstem
melse de to skoler imellem, nemlig med
hensyn til, at pigerne havde håndgerning
og senere husgerning som væsentlige fag.
Håndgerning kunne således i periodens
start tegne sig for mellem 5 og 7 timer
ugentlig.
På grund af disse faktorer: Højere klas
sekvotienter, færre timer, færre fag og en
generel mindre dybdegående undervisning
i friskolen end i borgerskolen, fik friskolens
elever reelt ikke de samme muligheder for
at erhverve kundskaber og kvalifikationer
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til deres voksentilværelse som deres kam
merater i betalingsskolen.
Denne kvalitets- og kvantitetsforskel
mellem de to skoler bevirkede, at friskolen
klart domineredes af arbejderklassens
børn, hvorimod de øvrige samfundsgrup
per, som kunne betale for en bedre under
visning, næsten ikke var repræsenteret her.
De forskellige samfundslags materielle kår
var således i høj grad bestemmende for de
res valg af skole for børnene. Arbejderbe
folkningen valgte oftest den billigste un
dervisningsmåde — friskolen.
Børnenes og hjemmets holdning til sko
len: Kontakten mellem barnets hjem og
skolen, har vi ikke indtrykket af, var særlig
intens fra nogle af siderne. Den kom pri
mært til udtryk i negative tilfælde, enten
når børnene var blevet mishandlet, når for
ældrene skulle betale mulkt for de ulovlige
forsømmelser, eller når de månedlige ka
rakterer skulle forevises.
Hvor lidt nogle forældre interesserede
sig for skolen eller havde mulighed for det,
kan ses af de følgende citater fra erindrin
gerne. »Indskrivningen i Skolen var uden
større Opmærksomhed fra Hjemmets Side,
idet man vel nærmest betragtede det som
en lettelse at Barnet kom under Opsyn en
del af Dagen«. En anden erindring vidner
om, at nogle ikke havde mulighed for at
prioritere børnenes skolegang højere end
deres arbejde. »Min Skolegang var meget
forsømt, hver Torsdag skulle jeg blive
hjemme og sommetider enda 2 Dage om
Ugen. Mor skulle da vaske«.
For de forældre, der ikke har haft mulig
hed for at støtte deres børns skolegang, har
denne periode i børnenes liv blot været be
tragtet som et ventestadie, inden de skulle
ud i en læreplads eller et arbejde.
Angående børnenes egen opfattelse af
skolen er erindringerne meget ensidige. De
er i høj grad præget af »begivenheder«
frem for »hverdagen«. Det er således pri
mært de voldsomme episoder fra skoleti
den, der huskes, hvorimod den daglige ru
tine ikke nævnes.

En skriver således: »Lærerne var dygtige,
men strenge. I Gymnastik havde vi Oversergant Lange, en udpræget Underofficers
Type dygtig til Gymnastik var han, men
meget skrap til at bruge Spanskrøret«. En
anden beretter om religionslærer Christen
sen: »Han havde den Vane at tage os i en
Tot i Haaret og løfte os op . . . han var også
rask paa Haanden med Spanskrøret«.
Men ikke kun i erindringerne kan man
læse om lærernes »løse håndled«. I Randers
Arbejderblad kunne det d. 22/3 1891 læ
ses, at 2 børn var blevet slået af deres lærer
med spanskrøret, fordi de ikke kunne syn
ge. Det ene tilfælde blev bekræftet af en
læge. I samme avis d. 9/6 1899 skrev en
fader et læserbrev, hvori han henstillede til
skolens autoriteter, at den frøken, som
havde tildelt hans søn 15 slag, fordi han
havde brækket sin pen, omgående blev
fjernet fra drengeskolen, som hun tidligere
var blevet det fra pigeskolen. 5
En del børn skulkede dels på grund af
den hårde linie i skolen, og dels fordi de
betragtede skolegangen som en hindring
for deres erhvervsarbejde. Af undersøgel
sen kan det konstateres, at antallet af ulov
lige forsømmelser for friskolens elever lå
over borgerskoleelevernes ulovlige forsøm
melser. Fra midten af 90’erne, hvor for
sømmelsesfrekvensen lå på sit højeste, og
til 1905 ses en halvering, fra ca. 3 pct. til
ca. 1,5 pct. At forsømmelserne stabiliserer
sig i perioden efter 1901, kan i høj grad for
friskoleelevernes vedkommende tilskrives
1899-skolelovens6 forhøjelse af bødetak
sterne samt en indskærpelse af opkrævnin
gerne. Endvidere var børnenes erhvervsar
bejde blevet reduceret i forhold til peri
odens start.
Forsømmelserne var ujævnt fordelt
blandt eleverne, idet der i hver klasse var
en enkelt eller nogle få elever, som tegnede
sig for en stor del af de ulovlige forsømmel
ser. Gennem skoleudvalgets forhandlings
protokol bekræftes dette, idet der heri fin
des anmodninger fra forældrene om

mulkteftergivelser for deres børns forsøm
melser på så anseelige beløb, at summen
kun kan være blevet så stor på grund af
meget langvarige forsømmelser.7 I skole
kommissionens forhandlingsprotokol fandt
vi ligeledes flere tilfælde, hvor forsømmel
serne havde været så langvarige, at det
klart fremgik, at børnene betragtede sko
len som absolut sekundær i forhold til de
res andre gøremål. I et tilfælde nævnes det:
»En af Skolens uforbederlige Skulkere,
Drengen Jacob Jensen, har været borte fra
Skolen og Hjemmet i 4 Dage og ernæret
sig ved Tiggeri«.
Når børnene således forsømte deres sko
legang, skulle forældrene mulkteres, og i
Randers var det efter lovens strengeste ord
lyd. I mange tilfælde blev mulkterne dog
eftergivet pga. deres størrelse. Nogle af bø
destørrelserne var også så høje, at de kunne
forårsage en families ruin, såfremt de skul
le betale bøden. Dette har myndighederne
måske til en vis grad været klar over, idet
ca. 30 pct. af mulkterne blev eftergivet. Vi
fandt således i Randers ikke eksempler på,
at forældrene kom ind at sidde deres børns
mulkter af, hvilket loven ellers krævede,
hvis de ikke kunne betale.
I lighed med de ulovlige forsømmelser,
var det ligeledes ofte »en kerne« af elever
ne, som blev udsat for en anden af lærernes
form for repressalier, nemlig eftersidnin
gerne.
Børnene kunne straffes med at sidde ef
ter, hvis de ikke kunne deres lektier, hvil
ket ofte bevirkede, at de kom for sent på
arbejde, og at de derfor måtte arbejde over
og således igen ikke havde tid til at læse
lektier. De var derved kommet ind i en
ond cirkel, der ofte var svær at komme ud
af. Det var således igen tit de børn, der i
forvejen var hårdest belastet med erhvervs
arbejde, der i skolen blev straffet under en
eller anden form.
Udviklingen indenfor skolevæsnet i peri
oder betød, at skolen krævede mere af bør
nenes tid. Dette satte ofte børnene i et
dilemma. Skolen og arbejdet var ikke læn
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gere forenelige. De konkurrerede om såvel
børnenes tid som kræfter, hvorfor børnene
ofte opfattede skolen som en »fjende«, der
ville forhindre dem i at hjælpe med til at
skaffe familien føden.

Børnenes arbejde
»Man havde kun dette, skaf noget med til
Varme og Føden . . alt i alt man lærte
tidlig den Gang at være med til at tjene til
Føden til Livets Ophold« beretter en mand
om sin barndom i fattigkvarteret »Marken«
i 1880erne.
At mange børn arbejdede den gang er
almindeligt kendt, men hvor udbredt bør
nearbejdet reelt var, er straks vanskeligere
at få bestemt præcist. Fra 1870- og 80erne
findes ganske vist flere erhvervs tællinger1 ,
men det er kun industriens børnearbej
de, der gives oplysninger om. Først med en
undersøgelse fra 1899 iværksat af Dan
marks Lærerforening kan vi få et statistisk
billede af, hvor stor en del af børnene i
Randers, der havde erhvervsarbejde.2 Til
gengæld er det kun friskolebørnene, der
her er taget med. Undersøgelsen viste, at
38,1 pct. af friskolens elever arbejdede, et
tal der lå en del over provinsbygennemsnit
tet. Pigerne i friskolen i Randers arbejdede
næsten lige så ofte som drengene. Også på
dette område skilte byen sig ud fra gen
nemsnittet. Det må formodes, at børnene i
byens andre skoler havde en noget lavere
erhvervshyppighed. Ihvertfald var dette til
fældet i København, hvor forholdet er un
dersøgt. Det viser sig endvidere, at det især
var hos pigerne, at denne forskel mellem
skolerne var markant.
Hvilke typer arbejde havde børnene?
Også dette spørgsmål kan først besvares
statistisk med undersøgelsen fra 1899, hvor
dog som nævnt kun friskolerne er medta
get. Hovedparten af børnene, dvs. 31.4 %
af skolens elever, havde bypladser, mens
6.7 % arbejdede på fabrik. Bypladsarbej
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det kunne dog for pigernes vedkommende
dække børnepasning, husarbejde i private
hjem og lignende traditionelt kvindearbej
de og for drengene desuden indebære
værksteds- og butiksarbejde.
Børnearbejdet i industrien er bedst be
lyst, blandt andet gennem de nævnte er
hvervsundersøgelser i 1870- og 80erne.
Som mange andre byer havde Randers sine
»børneindustrier«. Det største antal børn
var ansat på tændstikfabrikken »Merkur«.
Her udgjorde børnene i 1870erne 2/3-3å af
arbejdsstyrken. Merkur var da også den
tændstikfabrik i landet, der havde flest
børn ansat både totalt og i forhold til det
samlede arbejderantal. Gennem 1880- og
90erne faldt børnenes andel af arbejdskraf
ten til omkring 50 %. Dette tal oversteg
dog langt landsgennemsnittet, der om
kring århundredskiftet var på 4.9 %.3
Randers Cicoriefabrik havde den næst
største koncentration af børn i industrien i
1870ernes begyndelse, men fabrikken blev
tilsyneladende nedlagt senere i dette årti.
Tobaksindustrien var ligeledes en vigtig
børnearbejdsplads, idet børnene udgjorde
op mod % af arbejdsstyrken på de fleste af
byens tobaksfabrikker. Dette tal lå igen be
tydeligt over landsgennemsnittet.
Godt 80 % af kartefabrikkernes arbejds
kraft var børn i 1870ernes begyndelse. Bør
nene anvendtes hovedsageligt til at »stikke
Tænder i Karter«. Kartefabrikanterne gik
dog hurtigt herefter over til maskinsætning
af karter, hvorefter børnetallet faldt mar
kant. Vi kan dog af et register fra P. T.
Petersens kartefabrik se, at fabrikken ved
blev at have et lille antal børn ansat til
begyndelsen af 1900-tallet.
Fabriksarbejde var generelt betydeligt
mere almindeligt i friskolerne end i de øv
rige skoler4 og det var især drenge, der
arbejdede i industrien. 1899-undersøgelsen viser således, at fabriksarbejde var 5
gange så udbredt i friskolens drenge- som i
pigeklasserne. På cicoriefabrikken synes der
kun at have arbejdet drenge. Også på
byens tobaksfabrikker arbejdede der yderst

Mælkevogne fra Randers Andelsmejeri. Kusken havde altid en eller to mælkedrenge med til hjælp.
(Foto: 1913, Randers Lokalhistoriske Arkiv).

få piger. På tændstikfabrikken derimod var
mellem ¥3 og ¥2 af børnene piger, og også
kartefabrikkerne havde en del piger ansat.
Erindringerne kan supplere de officielle
kilders oplysninger om børnenes arbejde,
»...jeg og flere andre Drenge i Kvarteret
tog paa Landet som Hyrdedrenge fra 8-9
Aars Alderen«, beretter en erindringsskri
ver. Andre børn var opryddere på bevært
ninger eller keglerejsere. Endelig var nogle
børn beskæftiget med hjemmearbejde
sammen med den øvrige familie. Arbejdet
kunne bl.a. være fremstilling af tændstikæ
sker og fletning af rørsæder.
Danmark fik sin første arbejderbeskyt
telseslov, »Lov om Børns og unge Menne
skers Arbeide i Fabrikker og fabriksmæssig
drevne Værksteder...« i 1873.5 Lovens væ
sentligste formål var at begrænse det indu

strielle børnearbejde, der kritiseredes fra
mange sider. Derimod var der ikke flertal
for indgreb i det øvrige børnearbejde, og
en lovgivning om landbrugets børnearbej
de var end ikke inde i overvejelserne.
Mange rigsdagsmedlemmer fandt børnear
bejde naturligt og gavnligt for børnene. Et
af landstingets medlemmer mente således,
at det var det »heldigste for ethvert Barn,
at det, saasnart dets Kræfter tillader det,
begynder at lære at benytte Livet til at ar
bejde.«6 Mon udtalelsen også var møntet
på hans egne børn?
Med 1873-loven blev der sat en del
grænser for brugen af børns arbejdskraft i
industrien. Bl.a. blev det nu forbudt at
ansætte børn under 10 ar, de 10-14-arige
måtte højst arbejde 6 timer om dagen og
ikke i skoletiden. Det blev forbudt børn at
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arbejde efter kl. 20, ligesom søn- og hellig
dagsarbejde blev forbudt. Børnene skulle
endelig, før arbejdet påbegyndtes, frem
lægge en helbredsattest, der skulle vise, at
de var fysisk egnede til arbejdet. Til at kon
trollere lovens overholdelse ansattes under
indenrigsministeriet 2 arbejds- (senere fa
briks-) inspektører.
De to randrusianske fabrikker, hvorfra
der er bevaret registre over børnearbejdskraften, inspiceredes ca. 2 gange årligt i
begyndelsen, efterhånden sjældnere. Det
betød, at tilsynet langtfra var effektivt. Vi
kan da også af registret fra Thostrups to
baksfabrik se, at fabrikken i 1870erne be
skæftigede børn under 10 år, endog uden
anmærkninger fra tilsynet. På samme må
de viser skoleundersøgelsen fra 1899, at 25
af friskolens 115 fabriksbørn var under 10
år. Vi finder det bemærkelsesværdigt, at
der endnu 25 år efter fabrikslovens ikraft
træden arbejdede et stort antal børn i Ran
ders i modstrid med lovens bestemmelser.
Kun fabriksbørnene var beskyttet af
1873-loven. Skoleundersøgelsen viser da
også, at ca. Ti af bybudene fra friskolen var
under 10 år, og ialt havde 16.6 % af sko
lens elever under 10 år arbejde. Vi møder i
erindringerne en del børn, der startede
som bybude samtidig med, at de begyndte
at gå i skole. Een startede dog allerede med
at gå med aviser om aftenen, mens han gik
i børneasylet.

I industrien arbejdede børnene i 2holdsskift. Formiddagsholdet arbejdede fra
kl. 6/7 til kl. 12, og eftermiddagsholdet
havde arbejdstid fra kl. 13 til kl. 18/19.
Det var således kun friskolebørnene med
halvdagsundervisning, der kunne tage fa
briksarbejde.

Bybudene havde ikke som fabriksbørne
ne en lovmæssig ramme for arbejdstiden.
1899-undersøgelsen viser også, at mange af
disse børn havde en meget lang arbejds
dag. 22.1 % af bybudene fra friskolen hav
de en arbejdsdag på 7 timer eller derover,
1/5 af bypladsbørnene arbejdede desuden
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både før og efter skoletid og hele 76.9 %
— eller 24.2 % af alle skolens børn — om
søndagen.

De længste arbejdstider havde børnene i
landbruget. Her kunne arbejdet strække
sig fra 4 morgen til 10 aften. En lang ar
bejdsdag og en ubekvem arbejdstid havde
også de børn, der arbejdede på beværtnin
ger, hvor »Oprydning m.m. godt kunne
vare til den lyse Morgen.« Fortælleren ar
bejdede dog kun onsdag og søndag.
Børnene fra de mere velstillede hjem var
oftest uden erhvervsarbejde. Mange havde
dog forskellige forpligtelser i hjemmet.
Andre børn havde en fast arbejdstid på
nogle få timer om dagen. Endelig var der
en gruppe børn, tydeligvis fra de fattigste
hjem, der havde en lang arbejdsdag gen
nem hele barndommen. Mange børn hav
de reelt ofte en længere samlet »arbejds
dag« end deres forældre.
Børnene arbejdede især af økonomiske
grunde. Selvom deres lønninger var lave,
ca. 1/10 af de voksne mænds løn, betød
pengene meget for familiens samlede ind
tægt. Et barns indtjening kunne således
stort set dække familiens forbrug af et af de
vigtigste næringsmidler, brød, dække ud
gifterne til brændsel og lys eller en væsent
lig del af huslejeudgifterne. Fabriksarbejde
var bedst betalt, og det var derfor især bør
nene fra de fattigste familier, der havde
dette arbejde. De to fabriksregistre viser, at
over 90 % af børnene kom fra arbejder
hjem. De resterende kom hovedsageligt fra
gruppen af små selvstændige f.eks. mar
skandisere og værtshusholdere dvs. fra fa
milier, der sandsynligvis har haft en leve
fod på niveau med arbejderbefolkningen.
Børnene arbejdede dog ikke kun af øko
nomiske grunde. Det var normen blandt
kammeraterne og i skoler, at man arbejde
de. Derfor havde en del børn arbejde, selv
om det ikke var en økonomisk nødvendig
hed. Disse børn har nok beholdt en stor
del af indtægten til eget forbrug i lighed
med børn, der arbejder i dag.

Hvordan børnene selv opfattede arbej
det er vanskeligt at finde i samtidige kil
der, idet børnene sjældent gjorde sig be
mærket. De »holde sig rolige, sløve og lige
gyldige, hvad der saa bydes dem, de gjøre
ikke Skrue...«, skrev lægen E. Hornemann
i 1872 i en undersøgelse af børnearbejdet.7
Der ses dog undtagelser herfra, idet der i
1890erne fandt flere børnearbejderstrejker
sted.8
Børnenes egne vurderinger må søges i
erindringsmaterialet, men desværre er de
anvendte erindringer temmelig tavse om
dette emne. Nævnes arbejdet er det især
kuriosa, der trækkes frem. For mange børn
har det sikkert været en selvfølge at arbejde
den halve dag, der ikke brugtes til skole
gang. Der gives dog udtryk for, at mange
børn følte, de havde det hårdt. »Det var
ligemeget om det var Regn eller Sne, op
maatte jeg og følges med min Far tidlig om
Morgenen. Jeg havde kuns en tynd blaastribet Bluse og et Sætteforklæde paa,«
men »vi var ikke blødsødne og der blev
ikke pylret om os.« Mange af fortællerne
følte også, at de havde meget arbejde i
hjemmet og for lidt fritid til leg. »Det var
ikke Arbejde, der manglede...« »Blev der
et Slip i Budpladserne, skulde Mor nok vi
de at beskæftige os. Vi havde mange Plig
ter som Børn, og Leg maatte vi ofte snyde
os til.«
Der gives dog også beskrivelser af glæ
den ved at bidrage til familiens økonomi.
»Det var ikke uden Stolthed, at jeg kunne
lægge de 2 Kr til min Mors slunkne Uge
penge«, skriver én, og en anden beretter,
at når man kom hjem efter Vi år som hyr
dedreng med penge og naturalier, »var
man en stolt Knægt«.
I 1901 udvidedes 1873-lovens bestem
melser. Børn under 12 år måtte nu ikke
arbejde i industrien. I 1913 udvidedes for
budene til at gælde børn der ikke lovligt
var udskrevet af skolen. I en række byer
indskrænkedes brugen af børns arbejds
kraft yderligere med lokale vedtægter. Så
ledes fik Randers d. 17/1 1910 indenrigs

ministeriets godkendelse til en sådan ved
tægt. De vigtigste bestemmelser heri var,
at børn under 12 år ikke måtte anvendes til
arbejde på beværtninger, forlystelseseta
blissementer, keglebaner og kiosker eller til
aftapning af øl og petroleum. Børn over 12
år måtte maksimalt arbejde de nævnte ste
der 6 t. dagligt, kun mellem kl. 6 og 20 og
ikke i skole- eller konfirmationsforberedel
sestiden.
Sundhedsforholdene
Forholdene i hjemmet, i skolen og på ar
bejdet påvirkede børnenes sundhedstil
stand. Ønsker man at danne sig et indtryk
af denne er medicinalberetningerne fra
Sundhedskollegiets arkiv en oplagt kilde.
Vi har heri kunnet se distrikts- og senere
stadslægens årlige beretninger til stiftsfysicus og dennes fyldige generalberetninger
til Sundhedskollegiet.1 I disse beretninger
har vi kunnet hente oplysninger om døde
ligheds- og sundhedsforholdene i byen,
om de hygiejniske og sanitære forhold, om
sundhedsvæsnet m. m. De sociale forholds
betydning for sundheden bliver desværre
kun få steder berørt.
Vi kan af medicinalberetningerne se, at
de sanitære forhold i Randers langt fra var
tilfredsstillende i denne periode. Distrikts
lægen klagede således flere gange i 1870erne over byens dårlige drikkevand, dette på
trods af, at der i 1874 var blevet anlagt
vandværk. Først efter forandringer ved
værket i 1881 blev forholdene tilfredsstil
lende. Endnu i 1890erne lød dog klager
over, at vandforsyningen til f. eks. børneasylet i »Marken« var så dårlig, at børnene
ikke kunne drikke af vandet.2
Også afløbsforholdene blev angrebet fra
lægeside. Den sydlige del af byen er som
bekendt anlagt på sumpede områder. Det
te betød, at husene her ofte var fugtige selv
i den tørre årstid. Når højvande i fjorden
gav oversvømmelser i gader, kældre og
lavtliggende stueetager, forværredes for
holdene yderligere. Gentagne gange klage
de lægerne herover og henviste til, at fug
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ten var sygdomsfremkaldende bl. a. for
stærkede den risikoen for skrofulose med
det folkelige navn »kirtelsyge«.3 Småkårskvarteret »Marken« var ikke bedre stillet.
Således var der her endnu i 1880ernes slut
ning åbne afløb fra huse og virksomheder,
og først i 1896 påbegyndtes kloakering af
området.
Renovationen gav ligeledes anledning til
kritik fra sundhedsmyndighederne. I
1880erne blev »tøndesystemet« indført,4
men endnu i 1890erne fungerede det ikke
tilfredsstillende. Bystyret havde her som
med de ovenfornævnte forhold valgt lappe
løsninger af økonomiske grunde. Også på
dette område fik »Marken« en uheldig sær
stilling, idet det blev tilladt, at det gamle
»grubesystem« bibeholdtes i dele af områ
det.
De utilfredsstillende forhold skyldtes
primært myndighedernes manglende for
ståelse for og vilje til at stille midler til
rådighed til forbedringer — og en mang
lende forståelse i befolkningen for betyd
ningen heraf — da sådanne forbedringer
var teknisk mulige. Dette var langt fra spe
cielt for Randers, men var et generelt led i
kommunernes forsøg på at holde udgifter
ne og skatterne lave. I forhold til nabobyen
Århus synes Randers dog ofte at have været
bagefter med ordningen af de omtalte for
hold.

Hvad dette har betydet for sundhedsfor
holdene i byen er vanskeligt at udlede af
kilderne. Randers omtales ikke i medicinal
beretningerne som mere sundhedstruet
end de øvrige byer i fysicatet. Vi kan heller
ikke af sygelighedsstatistikken se, at Ran
ders skilte sig specielt ud. Det ser dog ud
til, at den nedgang i dødeligheden, der
indtraf i århundredets sidste årti, gjorde sig
mindre gældende i Randers end i nabo
byerne. Dette kan muligvis være en konse
kvens af, at de sanitære forhold ordnedes
relativt sent i Randers i forhold til byens
størrelse.
De sundhedstruende forhold ramte de
104

svageststillede grupper hårdest. Vi så såle
des, at småkårskvarteret »Marken« havde
de dårligste vand-, afløbs- og renovations
forhold. I den lavereliggende del af byen
har det ligeledes været de dårligste og
mindste boliger f. eks. kælder- og baghus
bebyggelsen, der led mest under fugtighe
den.

Børnedødeligheden faldt gennem 1800tallet. Først fra midten af 1890erne var
nedgangen dog markant. Årsagen var især
forbedringer af levestandarden, men også
en bedre hygiejne, et forbedret sundheds
væsen og sygekassernes stigende udbredel
se havde betydning.
Småbørnsdødeligheden var størst i Kø
benhavn efterfulgt af provinsbyerne og
mindst i landdistrikterne. Forklaringen på
den større dødelighed i byerne må søges i
dårligere lys- og luftforhold, en større beboelsestæthed, mindre friske og dårligere
madvarer og ringere sanitære forhold.
Børnedødeligheden havde desuden soci
al slagside. En undersøgelse af børnedøde
ligheden i en række provinsbyer i 1870erne 5 viste således, at af en fødselsårgang
døde 15 pct. af arbejderbørnene i det før
ste leveår mod 12,0 pct. i gruppen af funk
tionærer og selvstændige håndværkere og
handlende, og 9,9 pct. af børnene af embedsmænd, fabrikanter, akademikere og
lignende. Undersøgelser viste, at det især
var miljøbestemte sygdomme, der var skyld
i overdødeligheden i de lavere sociale lag
såsom ernæringsforstyrrelser og luftvejsli
delser, men også epidemiske sygdomme og
hjernelidelser ramte hårdest her. De sociale
forskelle i børnedødeligheden udjævnedes
dog i tiden op mod århundredskiftet.
Den højere dødelighed i de lavere soci
ale lag formoder vi også har været gælden
de i Randers, idet totaldødeligheden ikke
tyder på, at byen har skilt sig ud fra andre
byer. Da Randers befolkningsmæssigt hør
te til de større provinsbyer, må det endvi
dere antages, at de sociale forskelle i børne
dødeligheden kan have været større end i

provinsbyerne generelt, men dog mindre
end i København.
Sygeligheden blandt børnene viste sam
me sociale slagside. En kommissionsunder
søgelse fra 1882/83 viste, at friskolebørne
ne og især friskolebørnene i provinsbyerne
havde en betydelig større sygelighed af
kroniske lidelser end børnene i betalings
skolerne.6 Vi kan af opgivelserne over sko
leforsømmelser på grund af sygdom i de
offentlige skoler i Randers se at også her i
byen var sygeligheden større blandt frisko
lebørnene end blandt borgerskolens børn.7
Vi formoder dog, at der bag sidstnævnte
oplysninger skjuler sig en del ulovlige for
sømmelser, og at det især var blandt frisko
lebørnene, disse fandt sted.
Undersøger vi, hvilke sygdomme, der
betingede forskellene i børnenes fysiske til
stand, ses, at det også her er de miljøaf
hængige sygdomme, der træder frem.
»Kirtelsyge« vox én af disse sygdomme.
Vi kan af lægeberetningerne se, at sygdom
men var meget udbredt i Randers, og at
det især var arbejderbefolkningen, der blev
ramt. Lægerne fandt, at dårlige boligfor
hold havde en væsentlig del af skylden.
»En Familie med 4-6 Børn har ofte kun en
Stue, hvori de tilbringe hele deres Tid baade Nat og Dag, hvorved Luften naturligvis
blive særlig slet og usund«, skriver distrikts
lægen i 1889.
Anæmi (blodmangel) og rhakitis (»eng
elsk syge«) havde ifølge de samme kilder
ligeledes størst udbredelse i arbejder-,
håndværker- og tyendeklassen.
Disse sygdomme kunne som nævnt være
en følge af uheldige boligforhold. Også er
næringsforholdene var en vigtig faktor.
Samtidige undersøgelser viste, at arbejder
familiernes udgifter til at dække de nød
vendige behov: mad, husleje, brændsel og
tøj i 1870- og 80erne beslaglagde næsten
hele indtægten.8 Til kosten alene brugtes i
de fleste familier omtrent % af indtægten
— til tider 3/4. Kommissionsundersøgelsen
fra 1882/83 viste da også, at friskolebørne
ne med hensyn til både højde og vægt lå en

del under andre børn, et forhold der ho
vedsageligt må skyldes forskellene i levevil
kår, især ernæringsforholdene. — Real
lønsfremgangen i 1890erne betød dog, at
ernæringstilstanden blev bedre og kosten
mere varieret med et større forbrug af kødog mælkeprodukter.
Vi kan af erindringerne her fra byen se,
at kosten varierede meget mellem de en
kelte hjem. I håndværksmestrehjemmene
blev der spist en »god borgelig kost«. Der
var således altid 2 retter middagsmad,
hvoraf den ene bestod af kød eller fisk. I
arbejderfamilierne var der oftest kun én
middagsret — dog ofte 2 om søndagen —
og her indtog »søbemaden« en større an
del, selvom fisk og kød f. eks. hestekød
langt fra var ukendt. Var begge forældre
udearbejdende kunne det dog knibe med
at få middagsmad hver dag, »saa var det
Kaffe og et Par Sukker Mellemader og det
Far ligesom andre«. Vi kan desuden se, at
ihvertfald børnene i mange arbejderhjem
sjældent fik pålæg på brødet. »Pålæg kend
te vi Unger ikke, fik vi en Fedte eller Sirups
Mellemad var det godt, og saaledes var det
hos de fleste Familier i vort Kvarter«, beret
ter en erindring.
Flere af erindringerne giver tydeligt ind
tryk af, at der kunne være smalhals i hjem
met, f. eks. købtes daggammelt brød, for
di det var billigst. Et barn fra ét af de
fattigste hjem fortæller, at økonomien i en
arbejdsløshedsperiode kunne være så
betrængt, at moderen måtte lave pandeka
ger af det rugmel, de brugte til påklistring
af etiketter i familiens hjemmearbejde.
Som et sørgmuntert kuriosum kan nævnes,
at en erindringsskriver, hvis far i lange pe
rioder var lock-outet fra arbejdspladsen,
beretter, at de spiste ål 21 gange om ugen
dvs 3 gange om dagen, idet de selv kunne
fange dem på fjorden. Vi kan endelig se, at
tiggeri ikke var ukendt blandt de fattigste
af børnene. En af erindringsskriverne, der i
1880erne var barn i »Marken«, skriver såle
des: »flere Drenge oppe i vort Kvarter lærte
hurtigt af andre Drenge Steder nede i
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Underkæbe angrebet affosfornekrose ca. 1870.
(British DentalJournal 1972, s. 133).

Byen, hvor vi fik en Kop Mælk, et stk
Brød, andre Steder en Mellemmad«.
Især enlige kvinder med børn, arbejds
løsheds- og sygdomsramte familier havde
det hårdt. Selv med tilskud fra fattigvæs
net kunne disse familier ikke opnå en til
fredsstillende ernæring, da hjælpen dels
var lille og dels hovedsageligt bestod af
brød. Vi kan desuden se, at nogle familier
hellere sultede og frøs end henvedte sig til
fattigvæsnet.
Endnu et tegn på trangen hos den fatti
ge del af befolkningen ses af den store til
slutning til skolebespisningen af friskole
børnene i vintermånederne, der blev
iværksat fra 1885 på privat basis. De træn
gende børn blev udpeget af lærerne, men
fattigforstanderen måtte sige god for, at
der virkelig var tale om nød i familien. At
trangen var til stede ses af, at 100 børn i
1885 bespistes, svarende til 9 pct. af sko
lens børn. I 1896 var tallet steget til 180
eller 11 pct. af børnene. Samtidig meddel
tes, at der var trængende, der måtte afvises
på grund af manglende midler.9 At børne
ne ikke blot benyttede lejligheden til et
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måltid gratis mad, mener vi kan ses af, at
familierne stempledes socialt ved at modta
ge hjælpen. Børnene skulle nemlig bære et
stort blikskilt synligt på brystet, der fortal
te, at de modtog denne almisse. En sådan
»jødestjerne« har formodentlig bevirket, at
kun de virkeligt trængende søgte om
hjælp.
Børnenes arbejde kan også have påvirket
deres sundhed. En del børn har sikkert i
bypladserne, i værkstederne og ved husar
bejdet udført arbejde, der krævede mere
end, der var godt for alder og fysik. Sådan
ne forhold er desværre ikke undersøgt.
Egentlige arbejdsulykker er derimod ofte
registreret. Således blev det med Maskinbeskyttelsesloven i 188910 pålagt læger og
politimestre at indberette alle indtrufne
ulykkestilfælde. I de årlige beretninger om
arbejdsulykkerne kan ses, at omkring 10
pct. af alle tilskadekomne var børn, dog
især børn i landbruget. Oplysningerne er
så uspecifikke, at vi ikke kan udlede, om
nogle af skaderne indtraf i Randers. Vi kan
dog af aviserne se, at der faktisk forekom
arbejdsulykker her i byen med børn invol
veret. Flere børn fik således klemt eller
knust fingre i trædepressen i en af byens
papirhandler. Også på tobaks- og tænd
stikfabrikkerne kom børn til skade ved ma
skinerne, ligesom vi møder eksempler på,
at børn beskæftiget ved øltapning, ved
mælkeforsyningen og ved værkstedsarbejde
kom til skade. Et barn, der arbejdede med
losning på havnen, dræbtes endog ved en
arbejdsulykke. Alle disse børn var drenge.
I det hele taget skadedes langt flere drenge
end piger under arbejdet.
Særlig farligt var fabriksarbejdet, og især
børnene i tændstik- og tobaksindustrien
var udsatte for erhvervssygdomme.
Indtil slutningen af 1870erne havde
tændstikker hvidt fosfor som en bestandel
af tændsatsen. Allerede i slutningen af
1840erne blev det opdaget, at arbejdet
med fosforet kunne være sundhedsfarligt,
idet arbejderne kunne blive angrebet af
sygdommen fosfomekrose. Sygdommen

karakteriseredes ved, at tænder og tandkød
først blev angrebet. Derefter bredte den sig
som en betændelse til knoglemarven, der
efterhånden opløstes, og patienten måtte
enten have dele af kæbepartiet fjernet eller
døde i værste fald. — Et indtryk af sund
hedsfaren fås desuden gennem oplysninger
om, at arbejderne havde en fosforiserende
ånde, og at deres tøj lyste, når de om afte
nen forlod fabrikkerne. — I 1875 forbød
Danmark derfor også som et af de første
lande tændstikfabrikation med hvidt fosfor
på grund af sundhedsfaren herved.
Det er vanskeligt at vurdere fosfornekro
sens udbredelse blandt tændstikarbejderne
på Merkur i Randers. D. 4/11 1871 kunne
man i »Socialisten« læse, at der på fabrik
ken »arbeide ca. 100 ganske smaa Børn i
den nedrigste Stank og i det sletteste Loca
le, der kan tænkes, og for kort Tid siden
døde et af dem lige frem af Forgiftelse«.
Bladet kan senere oplyse, at den pågælden
de dreng gennem længere tid havde været
syg og nogle gange var besvimet under ar
bejdet.11 Artiklerne forårsagede en del
avispolemik samt et sagsanlæg fra fabrik
kens ejer mod redaktøren af »Socialisten«,
H. Brix. Sagen resulterede i, at H. Brix
idømtes en bøde på 100 Rdl og betaling af
sagsomkostningerne for fornærmelige ud
talelser mod fabrikant Hoff.12
Vi har gennemgået sagsakterne, men
heri gives ingen oplysninger, der kan beeller afkræfte påstanden, ud over selve
dommen. Sundhedskommissionen med
distriktslægen som medlem fandt dog loka
lerne »luftige, rummelige og vel ventilere
de og i sanitær Henseende saa hensigts
mæssige som muligt«. Dette udelukkede
dog ikke sygdomsrisici, idet erfaringerne
viste, at arbejdskraften fik nekrose uanset
lokalernes standard.
Flere kilder viser, at fosfornekrosen fak
tisk forekom blandt fabrikkens arbejdere.
E. D. Hoff har således oplyst, at der trods
al omhu forekom flere tilfælde af forgift
ninger blandt arbejderne.13 »Social-Demokraten« kunne den 4/8. 1875 meddele,

at et barn fra Randers var blevet indlagt på
sygehus med fosfornekrose. Barnets kind
ben var blevet fjernet, »hvorved Ansigtet er
græsseligt defigureret, uden at Sygdom
mens Udbredelse derved med Vished er
standset«. Også distriktslægen beretter om
nekrosetilfælde i flere af sine beretninger.
Endnu i 1876-77 havde han tre patienter
med sygdommen i behandling. En af pa
tienterne døde, mens de to andre var i bed
ring, efter at de løsnede knoglepartier var
fjernet. Lægen oplyste samtidig, at ingen
nye sygdomstilfælde var konstateret efter
de nye lovbestemmelsers ikrafttræden.
Arbejdet i tobaksindustrien bød også på
sygdomsrisici, og det var her især støvet fra
tobaksbladene og nikotindampene, der
kunne være farlig. Undersøgelser viste da
også, at dødeligheden, og især tuberkulo
sedødeligheden, var større blandt tobaksar
bejderne end hos arbejderne i de fleste
andre fag.14 Derfor blev også tobaksindu
strien underlagt særlige reglementer.
Kun én af erindringsskriverne omtaler
arbejdet på tobaksfabrikkerne. Han skriver
bl.a., at tobaksbladene tørredes på en stor
jernplade, hvorunder der fyredes. Det var
hans opgave at vende tobakken, for at den
ikke skulle blive sveden, og »det var et
slemt Arbejde for en Dreng i den Alder, og
i Førstningen skaffede det mig megen Kval
at skulde staa over den varme Plade og
indaande de stærke Tobaksdampe. Det
gav, særlig i Førstningen, Hovedpine og
andre Ubehageligheder.«15
Selvom kun få af børnene blev syge af
arbejdet i tændstik- og tobaksindustrien, er
det dog væsentligt, at de mange børn, det
drejede sig om, var udsatte herfor, ligesom
det er væsentligt at børnearbejdet i de to
industrier ikke blev forbudt.
Det var de økonomisk dårligst stillede
familier, der lod deres børn arbejde i fa
brikkerne. Det var de samme familier, der
af økonomiske grunde havde de sletteste
boligforhold og den dårligste ernæring, li
gesom det sandsynligvis ofte var i de sam
me familier, der var mindst fysisk og psy
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kisk overskud til børnene. Disse børn var
således underlagt en række uheldige miljø
forhold, der må have virket sundhedsska
deligt.

I tiden op mod århundredskiftet opnåe
de arbejderbefolkningen generelt en real
lønsfremgang, hvilket betød bedre ernæ
ringsforhold og bedre boliger. Dermed
bedredes også sundhedstilstanden. Også
den større forståelse for hygiejnens betyd
ning, både offentlig og privat, bidrog til at
forbedre sundhedsforholdene, og i samme
retning virkede udviklingen indenfor syge
kasserne og lægevæsnet.
Ved århundredskiftet var der dog stadig
familier: de arbejdsløse, de sygdomsramte
og de enlige forsørgere, der levede så nær
eksistensminimum at sult, fejl- og underer
næring var kendt. Selvom arbejderbørne
nes sundhedsforhold generelt bedredes i
slutningen af 1800-tallet, var der således
børn, der endnu havde livsvilkår, der på
virkede dem sundhedsmæssigt.
Børnenes dagligdag var altså opdelt mel
lem hjem, skole og arbejde, og der har
sandsynligvis ofte været konflikter mellem
de tre miljøer. Havde børnene meget ar
bejde gik det ud over skolegangen bl.a.
ved at børnene skulkede og ikke fik læst
lektier. Skolen og arbejdet optog for
mange af børnene en stor del af døgnets
timer, for nogle 10-12 t. pr. dag. Tiden til
at være sammen med forældre og søskende
blev i disse tilfælde minimal, ligesom tiden
til leg og andre fritidsaktiviteter dvs. tiden
til at være børn blev meget begrænset.
Det var først og fremmest familiens øko
nomiske forhold, der bestemte, hvor me
get arbejde børnene havde. Det var derfor i
de økonomisk mest belastede hjem, at bør
nene meget tidligt begyndte at arbejde og
fik den lange arbejdsdag — og dermed på
længere sigt en dårlig skoleuddannelse og
dårlige muligheder senere i livet.
Opvækstvilkårene smittede af på børne
nes sundhedstilstand. Dette kunne konkret
ses ved, at sygeligheden og dødeligheden
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blandt arbejderbørnene var større end hos
andre børn, ligesom arbejderbørnene var
mindre i vægt og højde end børn fra de
øvrige samfundslag. Endelig var det også
især børn fra arbejderklassen, der var udsat
for arbejdsulykker og erhvervssygdomme.
En del arbejderbørn havde således i slut
ningen af 1800-tallet på mange måder en
belastet barndom. Hverdagen var travl og
børnene led i mange tilfælde under mate
rielle mangler. Omvendt kan børnene dog
have følt, at de havde en betydning, da
deres indtægt var en nødvendighed for fa
milien. Dette kan have givet børnene en
følelse af ansvarlighed overfor denne og en
følelse af eget værd i modsætning til bør
nene i dagens funktionstømte familier.
NOTER TIL BØRNENES ARBEJDE.
1. a: »Tællinger af Fabrikker og fabriksmæssigt
drevne Håndværk 1871-72«.
b: »Skematiske Indberetninger til Oplysning om
Arbejderbefolkningens Vilkaar«, 1872.
c: Bayer, J. T.: »Dansk Provinsindustri, statistisk
fremstillet«, 1885.
2. Undersøgelsen er publiceret som »Oplysninger
om Skolebørns Arbejde uden for Hjemmet i Kø
benhavn og Købstæderne samt paa Landet«,
Kbh. 1899.
3. Beretning fra Fabrikstilsynet, Ministerialtidende
B 1900/01.
4. Der findes 3 københavnske skoleundersøgelser af
børns erhvervsarbejde fra 1873, 1874 og 1881.
1874-undersøgelsen viser således, at fabriksarbej
de var mere end dobbelt så udbredt blandt frisko
lernes end blandt betalingsskolernes elever.
5. Trykt i Lovtidende for 1873 nr. 22.
6. Landstingets Forhandlinger sp. 307-08, Rigsdags
tidende 1872-73.
7. »Om Børns Anvendelse i Fabrikker«, Hygiejniske
Meddelelser og Betragtninger 7. bd. 3. hæfte,
1872.
8. I 1891 strejkede tobaksdrengene i Århus og Kol
ding. I 1898 strejkede børnearbejderne på flere
tobaksfabrikker i Ålborg, Nykøbing og Randers.
Senere på året var der strejke blandt børnearbej
derne på en æskefabrik i Århus. Alle strejker
gjaldt krav om højere løn.
NOTER TIL SUNDHEDSFORHOLDENE.
1. Landet blev med oprettelsen af Det kongelige
Sundhedskollegium i 1803 inddelt i en række
fysicater med fysicus som øverste leder. Under sig
havde han distrikts- og stadslægerne.

2. Randers Arbejderblad 10/7 1894.
3. Børnene fik ved skrofulose hævede halskirtler,
betændte og rødrandede øjne, hvorved de fik et
»griseagtigt« udseende. Heraf navnet skrofulose,
der betyder »soform«.
4. Ved »tøndesystemet« opsamledes latrinen direkte
i tønder af træ eller jern. Dette erstattede »grube
systemet«, hvor latrinen tøm tes ud i murede gru
ber i gården og derfra over i renovationsvognene.
5. Th. Sørensen: »Børnedødeligheden i forskjellige
Samfundslag i Danmark«, Kbh. 1883.
6. Trykt som »Betænkning afgiven af den under
23de Juni 1882 nedsatte Kommission til at tilve
jebringe Oplysninger om Skolevæsnet, og til at
fremkomme med Forslag til saadannes fremtidige
Forebyggelse«, Kbh. 1884.
7. Randers Byraads Forhandlinger, Tillæg 1888. Be
retning om Skolevæsnet.
8. K. Dalgaard: »Arbejderklassens økonomiske Kaar
i de sidste 50 Aar«. Særtryk af Nationaløkono
misk Tidsskrift, Kbh. 1926.
9. Randers Arbejderblad 22/10 & 18/11 1896.
10. »Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse af
Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m.m.«
trykt i Lovtidende 188911. Socialisten 18/11 1871.
12. Hoffs sagsanlæg mod H. Brix. Landover- samt
Hof- og Stadsrettens Domsprotokol nr. 45 B sa
ger, 1. instans. Rigsarkivet.
13. Arkivmateriale fra tændstikfabrikken »Merkur«,
Lokalhistorisk arkiv, Randers.
14. Bl.a. Th. Sørensen: »De økonomiske Forholds og
Beskjæftigelsens Indflydelse paa Dødeligheden«,
Kbh. 1884 & K. Faber og M. Lindhardt: »Tuber
kulose og Erhverv«, Kbh. 1935.
15. S. W. Bruun i P. Eliassen: »Tobakken i Dan
mark«, Kolding 1912.

NOTER TIL BARNDOMSHJEMMET.
1. Matrikelmaterialet er hentet på lokalhistorisk ar
kiv og hos teknisk forvaltning. Begrundelsen for
at vælge Missionsvej, (efter 1917 kaldet Set. Pe
ders Gade) og Dytmærsken, kan læses i specialet.
2. Det opgivne børnetal pr. familie stammer fra
Stat. Medd. 4R 18, 1905.
3. Begrundelsen for at have de samme regler for 1-2
værelses lejligheder var, at de arealmæssigt oftest
var lige store. I England får man ved århundrede
skiftet sat overbefolkningsgraden ved over 2 per
soner pr. værelse, og i Tyskland var det over 5
personer pr. værelse. De danske myndigheder var
således lidt bagefter med at ændre definitionen
af overbefolkede lejligheder. I dag sættes det øn
skelige ved 1 person pr. værelse, og mere end 1 er
at betragte som overbefolkning. R. Willerslev:
»Overbefolkede lejligheder — en teoretisk under
søgelse«, 1976.
4. Ideen med korridorhuse var, at huse så mange
mennesker som muligt på mindst muligt plads.

Et korridorhus bestod af en midtergang, der for
bandt to trapper, og med lejligheder ud til hver
side. Lejlighederne var alle under 25 kvm. Korri
dorerne var uden direkte lys, der kunne ikke ven
tileres i tilstrækkelig omfang. I 1880’erne blev
opførelsen af korridorhuse forbudt, idet de var
usunde til menneskeboliger. S. Mørch: »Den ny
Danmarks historie, 1890-1960«, 1982.
5. Randers Arbejderblad 21/9 1900.
ibid. 20/1 1898.
6. Kildematerialet er arkivmateriale fra lokalhisto
risk arkiv fra Randers børneasyl. Procenttallet er
udregnet efter opgivelser i Stat. Tab. værk. 4R
A3, 1883.
7. Faderen var skrædder, og han sad og syede på
familiens bord i stuen.

NOTER TIL SKOLEGANGEN.
1. Kilder: Randers byrådsforhandlinger 1875-1900
og tab. Medd. 1893-1896. De ca. 20 private sko
ler, der var i byen, optog mellem 25-30 pct. af
skoleeleverne. Borgerskolen optog mellem 12-15
Pct2. Randers byrådsforhandlinger Tillæg, 1892 s 212.
3. En faglært mandlig arbejder havde en dagløn på
ca. 1,89 kr. i 1870.
En ufaglært mandlig arbejders dagløn var ca.
1,40 kr. i 1870.
Ar 1900 var tallene henholdsvis 3,42 kr. og 2,90
kr.
Kvinderne tjente ca. 0,90 kr. pr. dag i 1870’erne.
I 1897 var deres gennemsnitlige dagløn steget til
I, 25 kr.
J. P. Christensen »Lønudviklingen indenfor
dansk håndværk og industri 1870-1914« Kbh.
1975.
4. Randers byrådsforhandlinger, Tillæg 1890 s 172.
5. Helt op til 1967 havde lærerne ret til at slå elever
ne. Først på dette sene tidspunkt blev den juri
diske ret til at slå skolebørn afskaffet.
6. 1899-skoleloven afløste 1814-skoleloven, der som
den første lov på dette område havde indført un
dervisningspligten. 1899-loven blev allerede 4 år
senere, i 1903, afløst af en ny skolelov, der ind
førte enhedsskolen.
7. Mulkten, som kunne idømmes, var 12 øre pr. dag
den første måned. Blev forsømmelserne på mere
end 1 måned, blev bøden 25 øre, 50 øre og 1 kr.
pr. forsømt dag, ved den 2., 3. og 4. måned.
Disse bøder kunne inddrives ved udpantning el
ler afsoning. H. Lehmann: »Håndbog i lovgiv
ning om den danske folkeskole« 1930.
I Randers fandt vi mange eksempler på store bø
destørrelser, f.eks. bad en arbejdsmandsenke i
1879 om eftergivelse af 3,36 kr. i mulkt, og i
1889 bad en arbejdsmand om fritagelse for skolemulkt for sin søn for september og oktober må
ned på 12 kr. 50 øre. Begge anmodninger efter
kommes.
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Fra arkiver og museer

i det gi. Randers amt
V. Peter Bondesen
EBELTOFT BYHISTORISKE ARKIV

At flytte et lokalhistorisk arkiv er ikke så
lige en sag. Navnlig ikke, når arkivet rum
mer så mange arkivalier som arkivet i Ebel
toft. Arkivet er flyttet fra Jernbanegade til
»Skelhøjeskolen«, men der er langt igen,
før man er endelig færdig med indretnin
gen.
»Ebeltoft byhistoriske Arkiv«, som arki
vets navn er, blev oprettet af Museumsfore
ningen for Ebeltoft og Omegn for 40 år
siden og kan sammen med Museumsfore
ningens 75 års jubilæum til efteråret fejre
den halvrunde fødselsdag. Det var det an
det arkiv (efter Odder), der blev oprettet i
Jylland, og navnet er i dag noget misvisen
de, idet arkivet dækker et stort område
uden for købstaden.
Arkivet begyndte sin virksomhed i et lil
le loftsværelse over Museets samlinger og
grundstammen var en privatmands samlin
ger fra 1920’erne. Det varede dog ikke
længe, før samlingerne udvidedes betyde
ligt og man måtte se sig om efter større
lokaler. Man anlagde straks indsamlingen
ret bredt, hvilket har vist sig at være klog
politik, idet arkivet gennem sine omfatten
de samlinger og tusindvis af henvisnings
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kort og beskrivelser har været i stand til at
levere en masse baggrundsstof, man nor
malt ikke finder i egnsarkiver. Til bag
grundsstoffet hører også en omfattende
ejendomshistorie, som bliver meget benyt
tet, specielt af tilflyttere, som køber gamle
ejendomme i Ebeltoft.
Personarkivet, som omfatter mere end
10.000 omtaler af personer, er ligeledes
meget benyttet af slægtsforskere og »kun
dekredsen« dækker faktisk det meste af
verden. Heldigvis kan arkivet løse langt de
fleste opgaver, og den side af arkivets ar
bejde har i høj grad været positiv for vide
reudviklingen af personarkivet, idet »kun
derne« ofte har noget, arkivet mangler og
som arkivet så modtager som »tak for hjæl
pen«.
Men også andre end slægtsforskere har
kunnet finde interessant stof ud over det
traditionelle, og det har bl. a. medført ud
givelse af flere bøger.
Selv om der er fast mandskab på arkivet,
som har åbent hele dagen de første fem
dage i ugen (og ofte også lørdag og søndag)
kniber det med at følge med, og der vil
derfor gå endnu nogen tid, før arkivet er
helt klar efter flytningen. Men det kom
mer.
Poul Hvitved

GRENAA EGNSARKIV
Vi har tidligere berettet om arkivets flyt
ning fra J. A. Nielsens privatbolig til
Grenå Folkebibliotek. I det forløbne år er
registreringen og ordningen af de overflyt
tede arkivalier fortsat og stort set tilen
debragt. Vi er også igang med opbygnin
gen af et seddelkartotek til samlingerne, så
det efterhånden bliver hurtigt og nemt at
finde arkivmaterialet frem. — Dette er der
også i høj grad behov for. Vi mærker ved
arkivet den stigende interesse for lokalhi
storie. Flere og flere gør brug af arkivets
samlinger og søger hjælp til at skaffe mate
riale andre steder fra.
I takt med den stigende interesse for at
bruge arkivet kommer der også flere afleve
ringer. Kun en enkelt sag skal nævnes her.
Grenå Kommune har vedtaget, at arkiva
lierne fra de gamle nedlagte sognekommu
ner skal placeres ved egnsarkivet. Og arbej
det hermed har stået på her i foråret 1984.
Det er sket på en speciel bevilling. Indtil
nu er arkivalierne fra følgende kommuner
overflyttet til og registreret ved Grenå
Egnsarkiv: Lyngby-Albøge, Anholt, AalsøVejlby (oprindelig Aalsø-Hoed og VejlbyHomaa). Hertil kommer skolevæsenets ma
teriale fra hele kommunen. — Dette arbej
de med overflytning og registrering af
kommunale arkivalier skal fortsættes efter
hånden som det økonomiske grundlag her
for tilvejebringes. Det er givet, at det om
fattende kommunale arkivmateriale vil gø
re arkivet som helhed langt mere anvende
lig til lokalhistoriske studier o.l.
Der har ikke været råd til de store an
skaffelser af kopier fra de statslige arkiver.
Dog skal nævnes, at vi i det forløbne år har
fået en hel del original matrikelkort i kopi.
Vi håber inden for det nuværende finansår
at kunne anskaffe de resterende kort, så vi
får hele kommunen dækket ind.

Som sædvanlig har P. S. Johnsen, Grenå
udgivet årbogen »Grenå og Omegn Før og
Nu« (Grenå 1983). Arkivets tidligere leder
J. A. Nielsen har også denne gang været en

flittig bidragyder og engsarkivet har leveret
materiale til bogen, billeder o.l.
Arkivets leder, mag.art. Børge Kjær,
træffes normalt i arkivets åbningstid, ons
dag kl. 15-19.
Arkivets tidligere leder, Jens Anker Niel
sen, Åstrupvej 5, Grenå, kan fortsat kon
taktes angående oplysninger og afleverin
ger, tlf. 32 18 42.
Grenå Bibliotek modtager arkivalier og
giver adgang til arkivets samlinger af trykt
materiale samt kopierne af kirkebøger, fol
ketællinger m.v. i bibliotekets almindelige
åbningstid. Tlf. 32 55 77.
Børge Kjær.

HADSTEN LOKALHISTORISKE
ARKIV og SAMLINGER
Det har atter været et godt år for vores
Arkiv. Gæstebogen fortæller der har været
godt 400 besøgende, og så er det endda
ikke altid vi husker at få dem til at skrive.
Mange af de besøgende er jo skoleelever,
jeg har tit en klasse i Arkivet, hvor jeg så
fortæller om gamle ting og viser lysbille
der. Vore gamle film i Arkivet lånes af og
til ud til skolerne, som vi jo har et godt
samarbejde med.
Vi har igen i år haft en langtidsledig
nemlig Lis Møller til at registrere vores
ting, vi var meget glade for Lis Møller, hun
var meget dygtig til at ordne vores ting.
Folketællingen 1901 fik vi jo på film, det
er besværligt at finde ud af den på vores
læseapparat, så nu har vi fået den skrevet
af, så er den meget lettere at gå til.
Vi har ikke haft så mange slægtsforskere
i Arkivet i år, men Børge Jensen og Niels
Enevoldsen forsker og laver historie, Børge
Jensen om Lerbjerg og Vissing, og Niels
Enevoldsen om Hadbjerg, vi var en atten i
Hadbjerg Skole, hvor jeg fortalte om gam
le ting og viste lysbilleder, og Niels Ene
voldsen fortalte om Had bjerg, meget le
vende, det er jo hans fødeby.
Vi har med bestyrelse og repræsentant
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skab været en tur på Rougsø Lokalhisto
riske Arkiv, hvor vi havde en god aften, det
er fantastisk, hvad de har præsteret i den
korte tid, de har eksisteret.
Vi har anskaffet et kartoteksskab til vore
matrikelskort, det er Børge Jensens afde
ling det bruges særlig, når han forsker i
sognenes historie.
For mig var årets begivenhed vores Jule
udstilling i Obs. Det var deres reklamechef
Ellen Hjorting, som henvendte sig til mig,
om de kunne låne gamle ting og sager til
en juleudstilling, og det var vi selvfølgelig
med på. Hun kom med en stor lastbil, som
næsten blev fyldt med ting og sager fra
vores arkiv, ting som fortalte om livet i
gamle dage, og jeg var derude en formid
dag fra kl. 11 om formiddagen til kl. 16
om eftermiddagen og spillede gamle pla
der på vores gamle grammofon med tragt,
og viste lysbilleder fra Arkivet.
For vores Arkiv er årets fund vel nok den
gamle kaffemølle, skænket af cigarhandler
Vagn Braad Søndergade, Hadsten, den var
også med på udstillingen i Obs i Randers
og vakte megen opmærksomhed. Den er
fra omkring 1920, efter forlydende var den
tidligere ejer en mand som lød navnet
»Kaffemortensen«.
Der afholdes i Hadsten en Forårsuge
med udstillinger, hvor vi deltog med en
udstilling på det ny Amtsgymnasium, der
fik vi et rum, hvor jeg i den ene side fik
stillet et køkken op, som det så ud omkring
århundredskiftet med gammeldags komfur
m.m. Med overskriften »Sådan så det ud,
da farmor var ung«. På den anden side
havde Børge Jensen en udstilling om, hvor
dan man slægtsforsker med folketællinger,
kirkebøger osv.

Af vore sidste fund vil jeg nævne 500
glas negativer fundet på loftet i Østergade,
hvor fotograf Peter Olsen boede, og de er
sikkert fra hans tid. Det var jo Peter Olsen,
der fulgtes med Evald Tang Christensen
ned gennem Jylland, hvor Evald interview
ede de gamle mennesker og Peter fotogra
ferede dem, og det blev til den kendte bog
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Kildevæld, som fornylig er kommen i ny
udgave.
Ligeledes har vi fået et klædeskab fra
1775, stammende fra Vissing, hvor næsten
hele byen brændte på det tidspunkt, og
skabet er så lavet lige efter, det har tilhørt
Jesper Sørensen Lerbjerg, som hørte til den
kendte købmandsfamilie.
Nydam Jensen

MOLSBIBLIOTEKETS
LOKALHISTORISKE ARKIV
Egentlig er det stadigt slægtsforskerne, der
dominerer blandt arkivets besøgende.
Ihærdige slægtshistorikere studerer vore
folketællingskopier og kirkebøger. Når det
kniber, og eftersøgningen ikke giver resul
tat i de to nævnte kopisæt, må man i gang
med justitsprotokollerne.
Dog viser der sig også givere, der afleve
rer arkivalier af forskellig slags. Vi har i den
senere tid modtaget et stort brugsfore
ningsarkiv fra oplandet. Vi fik alle de gam
le protokoller, hvoraf den første begyndte i
1919. Fra et nedlagt andelsfryseri i samme
område fik vi forhandlings- og regnskabs
protokol. Også et kommunalregnskab fra
1903-28 er kommet ind. Der er afleveret
gamle skøder fra nogle af de havbønder,
der sejlede fragt til og fra Århus over bug
ten før dampskibstiden. Vi har også mod
taget en regnskabsbog over et bundgarns
fiskeri, der startede i 1900. Her medfulgte
et interessant billede af fiskerfamilien.
Bundgarnet havde stået i Kaløbugtens in
derste skød.
En af mændene i arkivets faste kærne har
påtaget sig at maskinskrive de lidt vanske
ligt læselige kirkebogskopier. Pågældende
har præsteret at klare syv kirkesogne eller
ialt over 920 år.
Carl A. Laursen

NØRHALD EGNSARKIV
I vinterens løb har en langtidsledig været
beskæftiget i arkivet — bl.a. med å jourføring af registratur og afskrivning af folke
tællingslister på filmruller, der herefter i
maskinskreven form og indbundet som bø
ger er et let tilgængeligt hjælpemiddel for
publikum.
Ligeledes er en værdifuld tilgang af erin
dringsstof og forenings-arkivalier i årets løb
presset ind på hylderne.
Af de mere markante ting kan nævnes:
En byggeregnskabsbog fra Mellerup Frisko
le i 1887, der har en vis aktuel interesse i
forbindelse med genopstarten af friskolen i
år. Den viser f. eks. at rejsegildet den 17.
feb. 1887 fejredes med 5 potter rom og 5
pund sukker for ialt 5 kr. 83 øre.
Desuden modtog arkivet fra dødsboet i
Ilshøj gamle smedie en del bøger og effek
ter — heriblandt den historiske bylaugstromme fra ca. 1790. De mange år er dog
ikke gået sporløst hen over trommeskindet.
En anden — helt uventet erhvervelse — fra
Ilshøj — er et foto af den for 100 år siden
velkendte og meget søgte naturlæge, Niels
Valsted — bedst kendt under navnet: Den
kloge smed i Knejsted.
Også i år har arkivet kunne glæde sig
over stort besøgstal — og har desuden haft
14 mødearrangementer / lysbilledforedrag
med ialt over 800 deltagere.
Ud over en enkelt lokalhistorisk udstil
ling i Harridslev i maj — markerer arkivet
med et arrangement i efteråret 84 — »100
året for oprettelsen af Dalbyneder Højsko
le«
Peter Østergård

NØRRE DJURS EGNSARKIV
Mens beretningen her skrives, befinder ar
kivet sig endnu i det lokale på vandrer
hjemmet Djursvold, som blev taget i brug i
1972. Lokalet er imidlertid for lille, og for

holdene har tvunget os til at finde andre
muligheder. Når beretningen læses, er ar
kivet derfor overflyttet til Stokkebro gamle
skole, hvor kommunen har stillet et lokale
til rådighed. Adressen er herefter: Stokke
bro 85, Gjerrild, 8500 Grenaa. Gjerrild
Bibliotek har til huse i samme bygning, og
der åbner sig således muligheder for et
samarbejde mellem de to samlinger. Det
bør understreges, at vi ikke betragter det
nye lokale som arkivets endelige plads.
Også på anden vis har det været travle
måneder, siden sidste beretning blev skre
vet i maj 1983. Vi opfordrede allerede i 82
til en indsamling af arkivalier fra områdets
andelsfryserier, men systematiserede ind
samlingen gennem spørgelister og besøg
hos tidligere andelshavere. Indsamlingen
er nu afsluttet, og det lykkedes os at få
arkivalier fra 12 af de ialt 19 fryserier, hvor
af 2 endnu er i drift.
Fryserierne er ud fra det indkomne ma
teriale beskrevet i arkivets årsskrift, som
udkom i november 83. Ud over artikelstof
fet indeholder skriftet et udvalg af bille
der, som arkivet har modtaget i løbet af
året.
Arkivbestyrelsen har desuden besøgt æl
dreklubber og plejehjem, hvor vi medbrag
te arkivmateriale og fortalte om arbejdet.
Gennem Folkeuniversitetet kunne vi ind
byde til et særdeles inspirerende foredrag
om besættelsestiden. Og endelig deltog vi
på Nørre Djurs Messen i oktober 1983 med
en stand, der viste arkivalier omkring rå
stofudnyttelsen (tørv, grus, 1er og træ).
Vi har altså brugt mange kræfter på
udadvendte aktiviteter, men også tilgan
gen af arkivalier har været stor efter vore
forhold. Der er i årets løb tilgået arkivet
godt 100 større og mindre afleveringer,
heriblandt noget som vi ikke ser hver dag,
nemlig ca. 200 glaspladenegativer fra en
amatørfotograf i Stenvad. Fra det nyordnede egnsarkiv i Grenaa er der overført en del
ældre arkivalier fra vores område. Tilgan
gen af ældre fotos har været meget stor.
Netop her omkring april nedlægges de
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to sidste andelsmejerier i Nørre Djurs
Kommune. Vi har fået dem gennemfotograferet, mens de endnu var i arbejde, og
har løfte om at overtage deres arkiver.
Arkivalierne i egnsarkivet er sammensat
af den gamle Gjerrild sognesamling grund
lagt 1939 og de nyere samlinger, der er
opbygget siden 1972. Og med den kraftige
vækst i tilgangen af arkivalier bliver det
mere og mere vanskeligt for den besøgende
at orientere sig. Arkivet trænger til en om
registrering, og vi forsøger at skaffe penge
til dette arbejde.
Som en håndsrækning for de besøgende
har vi fremlagt topografisk ordnede lister
over nyindkomne arkivalier siden 1982.
Desuden har vi anlagt et søgekartotek,
hvori samtlige arkivalier siden 1982 opta
ges. Gennem kartoteket kan man hurtigt
kontrollere, om arkivet rummer materiale
af den art, som man er interesseret i. Det er
naturligvis meningen, at de ældre samlin
ger skal optages i kartoteket, men arbejdet
er meget tidkrævende, og arkivbestyrelsen
kan ikke overkomme det foreløbig, når vi
samtidig skal fastholde det høje aktivitets
niveau på de andre områder.
Tom Mortensen.

PURHUS KOMMUNES
LOKALHISTORISKE ARKIV
Den 29. august 1983 var 5 årsdagen for
foreningen og arkivets start, og som en stil
færdig markering af dagen arrangeredes en
udstilling af materialer fra besættelsestiden
1940-45 — i Rådhusets kontorlandskab;
udstillingen har senere været udlånt til Asferg Plejehjem og Bjerregrav Skole.
I den forløbne tid er der indkommen et
meget stort antal indleveringer, deraf var
på 5 års dagen — 417 indleveringer regi
streret, og selv om vi har flere frivillige og
hjælpsomme hænder i sving, — er der sta
dig pres på ventehylderne; det viser, at der
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er en stor goodwill overfor arkivet — fra
kommunen og dens befolkning.
I arkivet er der i årets løb vist forskellige
udstillinger omhandlende bl.a.: Brugsfore
ninger, tørvefremstilling, spejderbevægel
sen, slægtsforskning — og »En by i provin
sen« — i dette tilfælde Svinding.
En af årets positive begivenheder var ud
givelsen af Fl. W. Larsens 30 siders hæfte
»Fortidsminder i Purhus Kommune«, den
kan rekvireres gennem arkivet (06 45 21 11 lokal 271) — for en pris af 15 kr.
+ porto. Hæftet, der er tænkt som en na
turvejviser, — er en beskrivelse af samtlige
gravhøje og andre fortidsminder — med
nydelige tegninger af Morten Munk. Både
Purhus Kommune og Lokalhistorisk arkiv
er økonomisk involveret i udgivelsen, som
allerede har vist positive resultater, idet
ejere af jordparceller med synlige fortids
minder kan berette om stigende besøgstal
ved disse.
Fra vor velvillige kommune er vi tildelt
hjælp af en langtidsledig, der har udarbej
det et navneregister i de gamle brandtaxationsprotokoller — samt foretaget oversæt
telse af gotiske skrifter til nu-dansk. Endvi
dere har vi andre, der registrerer og udar
bejder matrikelfortegnelse af 1901 folke
tællingen, — altsammen tidkrævende ar
bejder — som vi er taknemmelige over at
få gjort.
Arkivet er en broget mangfoldighed af
forenings- og institutionsarkivalier, slægtsog egnshistorisk materiale — og ikke
mindst de mange spændende fotos, der
dukker op! Det er en fryd at stå med et 120
årigt foto, der viser studeforspand for plo
ven ved »brækning« af lyng i Læsten Bak
ker, billedet er desuden forsynet med plovmændenes navne og data.
I det daglige forsøger vi på, at gøre arki
vet til et rart forsker-miljø, hvor enhver kan
befinde sig vel — og få det mest mulige
med sig hjem. Det personlige fremmøde er
stadig det mest givtige, idet vi kun i meget
begrænset omfang har ressourcer til at løse
forsker-opgaver pr. brev, og det er vort

mål, at den enkelte egns- eller slægtsfor
sker selv oplever glæden i arkivet, ved at
finde netop de data og enkeltheder, der
betyder mest for ham/hende!
Gæstebogen viser, at arkivet bruges. Fra
store dele af landet har vi besøg, og til
afsked hører vi ofte denne og lignende sæt
ninger: »Her kunne jeg tilbringe flere
uger« — altså kan det indsamlede anven
des igen og igen!
Arkivets åbningstid er torsdag 15.0017.30 samt sidste onsdag hver måned
18.30-20.30.
Metha Laursen.

RANDERS LOKALHISTORISKE ARKIV
Arkivets virksomhed har i det forløbne år
været præget af publicerings- og udstil
lingsopgaver. Voksende magasinproblemer
og en omlægning af personalegruppen har
vanskeliggjort tidligere års indsamlings
takt. Det er dog lykkedes at afslutte en
mindre spørgeskemaindsamling af beret
ninger om illegal virksomhed 1940-45. Af
større, samlede afleveringer kan nævnes:
Foreninger: Bryggeri- og mineralvandsar
bejdernes fagforening 1898-1968 (mænd),
samme 1908-70 (kvinder), Dansk Cyklist
forbund 1980-, Dronningborg socialdemo
kratiske Vælgerforening 1908-78, Randers
Bogtrykkerforening 1921-65, Randers Da
me Roklub 1935-73, Randers Roklub
1910-79, Randers og omegns biavlerfor
ening 1902-, Sønderjydsk Forening for
Randers og omegn 1889-1978.
Virksomheder: Bagermestrenes Rug
brødsfabrik 1897-1980, A. M. Metz To
baks- og Sukkerfabrik 1865-1915, P. J.
Søndergaards detailhandel 1900, Køb
mand O. F. C. Trane, Randers 1836-57.
Private: Sadelmager Charles Pedersen,
Lem.
Andet: Tre prospekter fra Randers af

henholdsvis Otto Bache, Johan Rohde og
Ulrik Wenzel Tornøe blev erhvervet som
gave fra Sparekassen for Randers og om
egn. Fra tegneren Marie Hjuler er modta
get Karin Michaëlis-manuskripter og ud
kast til bogillustrationer.

I beretningsperioden har arkivet været
besøgt af 2500 personer. Berøringsfladen
med egnens befolkning er dog langt større,
idet især prospektudstillingen på trods af
den korte udstillingsperiode blev set af ca.
3000 personer. Ved foredrag og andre ar
rangementer præsenteres arkivets materiale
for adskilligt flere end besøgstallet lader
ane. Foruden de tilbagevendende foredrag
i arkivet og mindre præsentationsudstillin 
ger kan følgende arrangementer nævnes:
1.-2.6. orientering om byens historie og
arkivets virke for historiestuderende v.
prof. Ole Feldbæk. I perioden 20.8.-19-9.
vistes udstillingen Randersbilleder på
Kunstmuseet. Udvalg og undersøgelser af
billeder blev foretaget i arkivet. Ophæng
ningen stod museet for. Arkivet medvirke
de med udlån af arkivalier og billeder ved
Fællesorganisationens udstilling på Kultur
historisk Museum 25.10-13.11. Samme
sted vistes 11.11.-15.1. arkivudstillingen
om Peter Sabroe. I forbindelse med pro
spektudstillingen i Randersugen udgav ar
kivet i samarbejde med Kunstmuseet kata
loget »Randersbilleder 1750-1940. Pro
spekter af købstaden Randers«. Foruden en
generel indledning om emnet registreredes
her 172 billeder med motiver fra Randers
fortrinsvis i offentlig eje. I samarbejde med
Historisk Samfund udkom 11.11. under
visningshæftet »Randers i besættelsestiden.
Kilder om dagliglivet og det illegale Ran
ders 1940-45«. Arkivets samling af manu
skripter, breve m.v. efter forfatterinden
Karin Michaelis er nyregistreret af bibliote
kar Hanne Jespersen, Værløse. Et tilskud
fra forskningsrådet satte Hanne Jespersen
istand til at foretage en gennemgang af
vort materiale efter de samme retningslin
jer, der tidligere var anvendt ved Michaëlis-arkivet på Det kgl. Bibliotek. De to re
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gistrantsæt er nu sammenskrevet i arkivet
af kontorassistent Lis Hansen, og det på
regnes, at denne grundlæggende registra
tur udgives i efteråret 1984.
Med tilskud fra Randers Kommune og i
samarbejde med park- og kirkegårdsfor
valtningen er der gennemført en undersø
gelse af Østre Kirkegårds kulturhistoriske
minder. Hensigten har været at få opstillet
en bevaringsplan over kirkegårdens ældre
gravminder. Undersøgelsen er udført af
cand. phil. Hasse Jørgensen.
Den trykte lokalsamling har i beret
ningsåret måttet indskrænkes af besparel
sesgrunde. Mens der tidligere anskaffedes
samtlige titler, der angik hele det tidligere
Randers Amt eller dele heraf, erhverves fra
1.1.84 alene materiale, der helt eller delvis
angår forhold inden for Randers Kommu
nes grænser. Medvirkende til denne beslut
ning har også været, at det tidligere ind
samlingsområde, der gik tilbage til tiden
som centralbibliotek, nu må dækkes af lo
kalhistoriske arkiver og biblioteker. Den
eksisterende bogsamling vil blive bevaret
samlet, og indskrænkningen gælder således
alene titler udkommet senere end 1.1.84. I
forbindelse med denne omlægning var bib
liotekarer og arkivfolk fra det berørte om
råde 22.2. indbudt til velbesøgt oriente
ring. Personalemæssigt har dette år været
præget af en næsten fuldstændig omlæg
ning. Assistent Ruth Pilgaard fratrådte
1.1.84 efter et livslangt virke i lokalhisto
riens tjeneste først ved byens museum og i
de senere år i arkivet. Inger Aarslev overgik
til anden tjeneste i biblioteket 1.6.84. Ar
kivets mangeårige frivillige har pr. 1.6.84
måttet ophøre p.g.a. alder. E. Lüsberg, J.
Sabroe og F. Schrøder forlader hermed ar
kivet fulgt af vor tak. Ved deres målrettede
indsats er der igennem årene foretaget en
grundlæggende registrering af det fotogra
fiske materiale og der er opbygget et vel
fungerende bygningshistorisk apparat. —
Fra 1.5.84 er teknisk assistent Grete Revsbech ansat i en nyoprettet fuldtidsstilling
som registrator.
Peter Bondesen
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ROSENHOLM EGNSARKIV
Gennem det forløbne år har arkivet mod
taget en række arkivalier, som kan have
interesse for en bredere kreds.
A. J. Enevoldsen, tidl. gdr. i Halling har
med fødderne plantet i både Hadsten og
Rosenholm arkiv bearbejdet materialer,
der er resulteret i en gedigen sognebeskri
velse om Halling by.
Tidligere sognerådsformand, A. Munk
Hansen, Hornslet har indleveret sit omhyg
geligt opbyggede arkiv fra sognerådsperio
den 1962-1974. Arkivet, der fylder 16 ar
kivkassetter, ialt 1,5 hyldemeter, omfatter
byplaner, mødereferater etc. alle de proces
ser, han som medlem af sognerådet har
været i kontakt med i denne periode, ikke
mindst det omfattende materiale, der sam
ler sig omkring kommunalreformen, hvori
han spillede en aktiv rolle på det lokale
plan.
Hornslet møbelfabrik A/S har gennem
gået lederskifte og en strukturændring.
Dette har medført, at Rosenholm egnsarkiv
er blevet overdraget møbelfabrikkens arkiv
1938 - o. 1975 med regnskaber, forhand
lingsprotokoller, aktiedokumenter foruden
et righoldigt billedmateriale fra fabrikkens
virksomhed gennem disse år.
Det hører til mange arkivers primære ak
tiviteter at fungere som magasin for den lo
kale presse gennem årene. Også Rosen
holm egnsarkiv formår herefter at leve op
til denne status, idet samtlige årgange af
Lokalavisen, Kalø Vig Landboblad fra
starten 1918 er overdraget til arkivet. Disse
ca. 70 årgange rummer en verden af lokal
historie gennem en fantastisk udvikling
speriode.
Kirkebøgerne er suppleret op til det
maksimale, år 1884. Hertil kommer, at de
to gamle nabosogne, Skødstrup og Horn
slet på det lokalhistoriske område griber
ind i hinanden som foldede hænder. Det
kan være svært at markere de lokale græn
seskel. Derfor har arkivet anskaffet samtli
ge årgange af kirkebøger fra Skødstrup
sogn fra 1620, amtets ældste.

En gruppe pigespejdere, der var piger i
1930’erne har indleveret en samling rigt
illustrerede og fint udførte mapper fra gla
de spejderdage gennem ca. 50 år.
Vilh. Gregersens arkiv, der er genstand
for årligt tilbagevendende interesse har væ
ret i brug bl.a. ved en radioudsendelse om
digterpræsten.
Fra Krajbjerg by er dukket en skolepro
tokol op fra et tilfældigt loft i nabolaget.
Den har samme alder som skolen og om
fatter tiden fra 1888-1947.
Til almindeligt P.R. formål er udarbej
det et par lysbilledcauserier, som bliver fo
revist, når lejligheden er. Det ene omhand
ler et afsnit af byhistorien gennem de sid
ste 100 år og har titlen »Fra fattiggård til
rådhus i Hornslet«. Det andet, »Rosenholm
Kommune«, byder på en rundrejse til stor
kommunens forskellige lokaliteter.
5. Sloth Carlsen

SØNDERHALD EGNSARKIV
Om aktiv arkivindsamling er der stadig ik
ke tale i Sønderhald Egnsarkiv, som stadig
er meget lille, hvad de ydre rammer angår.
Men der er alligevel som de foregående år
indgået en del arkivalier af meget forskellig
karakter og omfang. De mere sammen
hængende stammer fra henholdsvis et for
samlingshus og et andelsmejeri, det første
endnu i fuld funktion, det sidste nu ned
lagt.
Og så billeder. Især en stor gruppe foto
grafier fra Fausing. Årsagen til denne kon
centration var et af Lokalhistorisk Forening
for Sønderhald Kommunes arrangementer.
En »Fausing-aften« kaldtes det, og det be
stod i, at lokalkendt fortalte om Fausing
inden for hvert sit område og viste billeder.
Et ganske tilsvarende arrangement om Års
lev havde foreningen et årstid tidligere.
Måske kan det lade sig gøre at komme
kommunen rundt på denne måde og såle

des få fremdraget, hvad der er specielt for
hvert sogn. Det kunne så blive en anden
side af den samme idé, som årsskriftet byg
ger på.
Foreningen har iøvrigt haft en række
møder med foredrag og et par ture efter
det sædvanlige mønster.
Arkivet har været jævnt godt besøgt, tal
let stiger stadig lidt.
Vibeke Nielsen.

CLAUSHOLM SLOT
Som omtalt på tilsvarende plads sidste år
har vi i de senere år koncentreret vore re
staureringsbestræbelser om omsætning af
de to ydre stentrapper i slotsgården.
Den østre del klaredes i 1982 og den
anden — mod vest — som omtaltes sidste
år, blev planmæssigt færdig i løbet af efter
året 1983.
For indeværende år er planlagt en vide
reførelse af den tidl. sektionsvise udførelse
af restaureringer af slottets facader. Slottet
stod ved sin opførelse i 1690’erne i røde
mursten, men pudsedes hvidt af Kong Fre
derik IV, som ønskede, at slottet skulle lig
ne de italienske villaer, som han på sine
rejser var kommet til at beundre. Denne
puds har formt, ikke været udsat for ho
vedreparationer siden da! Pudsen fremtræ
der derfor trist og grå, og for en del år
siden påbegyndtes på foranledning og for
det meste bekostning af Selskabet »Clausholms Venner« en restaurering. Af økono
miske grunde er man gået sektionsvis frem,
og vi er da efterhånden også takket være
velvilje fra flere andre sider kommet et
godt stykke på vej. For indeværende år er
planlagt en restaurering af den store øst
fløjs gårdfacade og — hvis pengene rækker
til — tilsvarende for lille østfløjs facade ind
mod havetrappen. Foruden fra Selskabet
»Clausholms Venner« får vi økonomisk bi
stand fra Fredningsstyrelsen.
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I vinterens løb har vi restaureret 2 min
dre rum på den lille vestfløjs 1. sal — rum,
der ikke indgår i den normale »turistrun
de«, men som man ser ud i ved passage
gennem det i 1978 restaurerede bibliotek.
Det drejer sig om »Guldkammeret« (hvor
Dronning Anna Sophie i sin tid opbevare
de sine pretiosa) samt »Det japanske værel
se« med rigt dekorerede paneler i japansk
stil udført i Dronningens tid. Her hang,
indtil for nylig, nogle Gyldenlæderstape
ter, som imidlertid er ret havarerede — de
er nu nedtagne for at blive restaurerede og
genophængt i et mindre rum, hvor de dele
af tapetet, der endnu er intakt, kan gøre
god fyldest.
I parken var den del af »Dronningens
Allé« der udgjordes af gi. bøgetræer, efter
hånden meget miserabel — stormen havde
væltet en del af træerne, og de tilbagevæ
rende udgjorde en stor risiko! I efteråret og
vinterens løb har vi ryddet denne allé og
foretaget en genplantning — nu med lind,
der føles som det naturlige allétræ i hvert
fald her på stedet.

Omtrent samme skæbne har ramt »Ride
banen« nede i »Lunden« — et ovalt anlæg
med en mindestøtte i centrum. Træerne
her var efterhånden blandet af både kasta
nie og lind og godt og vel halvdelen mang
lede! Anlægget er ryddet og under plane
ring med henblik på genplantning i lind.
I lighed med tidligere år er der planlagt
4 gudstjenester i slotskapellet. Traditionelt
afholdes også en række koncerter — i år tre
begyndende med kammerkoncert ved Ran
ders Byorkesters Kammerensemble, et be
gyndende led i en tradition som startede
sidste år. Randers Byorkester afholder
Slotskoncert i Havesalen.
Grundlovsdag afholdes den 6. pensio
nistfest i parken — også en god tradition,
hvor vi håber mange vil deltage.
Også i år har vi ved velvilje fra Den kgl.
Porcelænsfabrik fået lov at beholde udstil
lingerne af både »Flora Danica«-stellet og
»Det musselmalede med helblonde« —
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som hidtil kan begge beses samtidig med
rundgang i slottet.
Henning Berner.

DANSK LANDBRUGSMUSEUM
GL. ESTRUP
For landbrugsmuseet blev året 1983 et me
get aktivt år, der især blev præget af en
lang række mindre og enkelte større byg
gearbejder. Det lykkedes således omsider
at få udskiftet taget på den gamle smedje,
således at bygningen nu er tæt, men det
var også på høje tid, for der var sket bety
delig større skade på træværket, end det
umiddelbart så ud til. Desuden er der nu
blevet lavet toiletter og garderobe m.m. i
forbindelse med cafeteriet. Kontorsektio
nen er blevet udvidet, således at vi ikke
længere behøver at sidde sammenklumpet
i eet rum, og endelig er der i udstillingshal
len blevet lavet et diminutivt særudstil
lingsrum.
I dette rum var der i foråret en lille sær
udstilling om biavl, og resten af året har
der her været en udstilling om Maal og
Vægt, og der blev i denne forbindelse
udarbejdet et lille hæfte om emnet, som er
solgt i et stort antal.
Også i år har der været en række »uldda
ge«, hvor der blev demonstreret kartning,
spinding, vævning og knipling m.m., og
en weekend i juli arrangeredes der demon
strationskørsel med en nyrestaureret Mogul
traktor fra 1919Museets venneforening har fået fremstil
let en længe savnet serie af postkort og har
formidlet salget af en del relevante bøger
m.m. på kommissionsbasis. Desuden har
foreningen også solgt et mindre parti hon
ning fra de foreløbige to bistader, der er
blevet opstillet ved Museet.
Besøgstallet nåede op på 27.595, og der
er givet ialt 196 omvisninger, hvoraf de
143 har været for skoleklasser.

Mogul traktor fra 1919 prøvestartes i Landbrugs
museets gård.

Der er i årets løb indgået ca. 75 genstan
de, hvoraf særlig kan nævnes en komplet
kontrolcentrifuge med tilbehør fra 1969 og
et eksemplar af den sjældne danskfremstil
lede »Danhorse« traktor. Endvidere er de
sidste ca. 400 genstande fra Lyngby omsi
der blevet overflyttet.
Dermed er selve Museet og de sjæl
landske fjernmagasiner blevet overflyttet,
men der resterer stadig det store fjernma
gasin på Fyn. Det håber vi dog at kunne
flytte i løbet af 1984, men da vi også regner
med at kunne komme et stykke videre med
istandsættelsen af det omfattende byg
ningskompleks på GI. Estrup, bliver der
mere end nok at se til i det kommende år.
Svend Nielsen

DJURSLANDS MUSEUM OG
DANSK FISKERIMUSEUM, GREN A A
Museets faste stab er i 1983 blevet udvidet,
således at arkæolog N. A. Boas er blevet
fast tilknyttet. Museets arkæologiske an
svarsområde er Grenaa, Nørre Djurs og
Midtdjurs kommuner. Endelig kan museet
også løse arbejdsopgaver i Ebeltoft kom
mune efter interesse og behov. Udover

museets 6 fastansatte har 25-30 personer
været tilknyttet over diverse beskæftigelses
foranstaltninger i årets løb.
Istandsættelsen af museets andet pakhus
er påbegyndt. Lokalerne skal anvendes til
særudstillinger, skoletjeneste og arkæolo
giske udstillinger. Istandsættelsen vil koste
ca. 2 mill, og forventes afsluttet i løbet af
2-3 år.
Dansk Fiskerimuseum har foretaget en
række undersøgelser af ålefiskeri og bund
garnsfiskeri i Danmark og sommeren 1984
vises derfor en udstilling om ålefiskeriet.
Som del af et fællesnordisk forskningspro
jekt er der foretaget undersøgelser af An
holts kulturhistorie bl. a. det fællesdrevne
notfiskeri 1926-33 og kulturmødet mellem
fastboende og feriegæster.
Af de arkæologiske undersøgelser må
fremhæves undersøgelse af kridtstenskæl
der fra romersk jernalder ved Hammelev
og de fortsatte undersøgelser af »grubeke
ramisk kultur« ved Kainsbakke. Til de sid
ste undersøgelser vil der i løbet af 1984
samlet være anvendt ca. 1,3 mill, til forsk
ningsarbejdet. I 1983 modtog museet ca.
300.000 kr. i eksterne tilskud til forskning
og undersøgelser.
Museets besøgstal var i 1983 ca. 8.000.
Deltagelse i »World Fishing« i Bellacentret
med en særudstilling forøgede dog dette
tal med ca. 10.000 besøgende. Herudover
har skønsmæssigt 2-3.000 mennesker set på
»sommeraktiviteter« i museumsgården.
Der har været vist en række særudstillinger
bl. a. om gamle fiskenet og BHUTAN-HI
MALAYA, men året har været præget af
forberedelserne til færdiggørelse af fiskeri
museets faste udstillinger og en kommende
udstilling om de store skattefund fra Kirial
og Balle, hvoraf en del af materialet i 1984
deponeres på museet.
Museets budget rundede i løbet af 1983
fire millioner, hvoraf næsten to mill, var
ekstraordinære driftstilskud og af disse igen
ca. 1 mill, i beskæftigelsesmidler.
Bjarne Flou
119

FREGATTEN JYLLAND, EBELTOFT
Projektet med doksætningen af fregatten
Jylland kan deles op i fire faser: 1. en un
dersøgelsesfase, 2. en etableringsfase, hvor
under dokken og de nødvendige værk
stedsfaciliteter opføres, 3. en restaurerings
fase, hvor skrogkonstruktionen sikres samt
4. en rekonstruktionsfase, som omfatter in
stallering af kopier af rig, fartøjer og løst
inventar. Undersøgelsesfasen er, bortset fra
en endelig fastlægning af en egnet konser
veringsmetode, i det store og hele afslut
tet. Et konserveringsråd, bestående af
repræsentanter fra Nationalmuseet og Den
selvejende Institution Fregatten Jylland ar
bejder med løsningen af konserverings
problemet.
Etableringsfasen er i fuld gang, dokøen
er skabt, og vi er i gang med at bygge
dokken. Forhalingen gennem den 400 m
lange, gravede rende fra Jyllands nuværen
de plads til det nye dokanlæg foregår i lø
bet af sommeren 1984. Søværnet stiller
ekspertise til rådighed ved denne — Jyl
lands allersidste — rejse. Hermed bliver et
nyt kapitel i Jyllands historie indledt. Et
kapitel, hvori Jylland ganske vist ikke læn
gere befinder sig i det element, der har
båret den i 124 år, men som til gengæld
skal sikre dette enestående skib for efterti
den.
Bernt Kure

GtàfàlŒL ESTRUP
JYLLANDS HERREGÅRDSMUSEUM
I sommeren 1983 blev der gennemført om
fattende murrestaureringsarbejder dels på
bygningens nordside, dels på de sider af
det ene trappetårn, som ikke kom med året
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før. Hele tagrygningen blev gået efter og
repareret i nødvendigt omfang. Endelig
blev der malet en række vinduer.
Efter endt konservering kom Wuchters
portræt af Christen Skeel den Rige og Bir
gitte Rosenkrantz tilbage sidst på somme
ren og hænger igen på sin vante plads.
»Kinesertapet 1« måtte derfor vige pladsen
og er indtil videre på den øverste etage.
Der har det siden fået selskab af felterne 2
og 3, mens alle de øvrige nu er på Natio
nalmuseets farvekonservering. Der er såle
des ved langsomt at blive »sparet sammen
til«, at der skal blive adgang til lidt af den
ne etage, omend det kommer til at vare
endnu nogen tid, måske flere år, for der
skal jo også gøres noget ved værelset, de
skal hænge i.
M. h. t. nyerhvervelser har det været et
ret aktivt år. Det første, der indgik, var et
stort chatol fra midten af 1700-tallet,
skænket af en privat familie; det er en
udpræget herregårdsting, selv om det ikke
er fra Gammel Estrup. Det er til gengæld
to rokokoarmstole og tre kinesiske tallerke
ner, som netop i maj 1984 er købt på
Bruun Rasmussens auktion. Det lykkedes
at erhverve disse ting uden at ruinere mu
seet, fordi Ny Carlsbergfondet gav det be
løb, som stolene kostede.
Der blev som sædvanlig holdt koncert
med Randers Byorkester i juni. Hertil kom
i 1983 en koncert for børn med byorke
strets kammerensemble. Endnu et musi
kalsk arrangement fandt sted denne som
mer, nemlig en jazzkoncert med tyve unge
amerikanere, som var et udsnit af et 100
mand stort orkester, der optrådte på eg
nen. Det foregik i borggården, hvad det
heldigvis var vejr til, for selv om de unge
mennesker spillede vældig godt, havde de
og deres musik næppe passet ind i rammer
ne i riddersalen.
Herregårdsmuseets besøgstal blev i 1983
godt 32.000, altså det samme niveau som
de foregående år, men lidt anderledes for
delt på året.
Vibeke Nielsen

KULTURHISTORISK MUSEUM, RAN
DERS
Den 28. april 1984 døde museumsassistent
Elmer Kristensen, som gennem 20 år var
en bærende kraft i museets arkæologiske
arbejde. Ære være hans minde.

Arkæologiske undersøgelser 1983
Blandt de største arbejdsopgaver skal næv
nes de arkæologiske undersøgelser omkring
den projekterede motorvej fra Løgten nord
om Rønde til Tåstrup; de hermed forbund
ne udgravninger vil fortsætte til udgangen
af 1984. Et stadigt voksende arbejdsfelt
udgøres af de kommunale lokalplaner, som
gennemgås af museet. — I alt har der i
årets løb været aktivitet på 58 forskellige
lokaliteter i museets område. 11 steder
blev der alene udført prøvegravninger. På
18 andre lokaliteter kom det til egentlige
udgravninger, hvorfra en række iøjnefal
dende resultater kan nævnes.
I Langå gennemførtes som noget nyt i
dansk arkæologi en omfattende fladeaf
dækning på en boplads fra ældre stenalder;
i alt udgravedes 900 kvm med 11 ildsteder,
17 små gruber, 2 større gruber, en samling
kogesten og et mikrolitværksted. Ved Ens
lev og Nebstrup udgravedes to hidtil
ukendte gravhøje fra yngre stenalder (en
keltgravskultur) med 3 henh. 10 helleki
ster; i Enslev-højen fandtes desuden spor
efter et træbygget »dødehus«. Ved udgrav
ning på Kåthede af en kendt, men meget
nedpløjet gravhøj, fremkom et højst mærk
værdigt anlæg, hvortil der ikke kendes pa
ralleller: højen var omgivet af en delvis
stenfyldt U-formet grøft, hvis bund i hele
forløbet var pløjet med ard; grøften inde
holdt kun enkelte lerkarskår, som upræcist
daterer anlægget til sen bronzeal
der/førromersk jernalder. I Neder Bjerregrav Mose undersøgtes en forhistorisk
tørvegrav, der har fungeret som offerkilde i
yngste bronzealder og førromersk jernal
der; udover flere ofringer af lerkar og dyr
fandtes to mennesker nedlagt: et 5-6 årigt
barn nedsat i hugsiddende stilling i en gru

be og en 20-30 årig voksen lagt på ryggen
med bøjet hofte og stærkt sammenbøjede,
krydsede ben. I V. Velling udgravedes en
bopladsgrube fra tidligste førromerske
jernalder med et helt usædvanligt stort
indhold af lerkar, i alt var der skår fra over
100 kar, og af godt 50 kar var så mange
skår, at karrenes form kan bestemmes. Ved
Skrødstrup og Hou undersøgtes 2 store
stenbyggede grave fra ældre romersk jern
alder; trods tidligere plyndringer gav gra
vene fornemme fund: Skrødstrup-graven
indeholdt skår af 8-10 lerkar, en jernkniv
og en sølvfingerring, og i Hou-graven
fandtes skår af 6-7 lerkar, en jernkniv, en
bronzenål og 2 bronzefibler. På »Junchers
Grund« i Randers udgravedes middelalder
lige gulvlag og meget store gruber (sam
menhæng med garveri?) fra 1300/1400-tallet.
De her nævnte undersøgelser er trukket
frem, fordi de i en eller anden henseende
er specialiteter. De mange øvrige, hver for
sig mere uanseelige, udgravninger, prø
vegravninger eller blot registreringer af
fund og fundsteder er imidlertid af uvur
derlig værdi, idet der herved samles brik
ker til et større billede af fortidslivet i mu
seets område, hvilket er det arkæologiske
arbejdes inderste mål. Hermed rettes en
tak til alle, som i 1983 har bidraget til
museets arkæologiske arbejde med medde
lelser om fund og andre iagttagelser.
Nie/s T. Sterum

MARIAGER MUSEUM
Museets fortsatte udvidelse og istandsættel
se er nu efter flere års byggerod tilen
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debragt. Ca. 650 kvm er indrettet til ud
stillingsformål og yderligere udvidelser er
herefter ikke mulige. Dog er der af økono
miske grunde stadigvæk 3 lejemål tilbage i
Købmandsgården.
Tilbage af de tungere opgaver er nu kun
restaurering og istandsættelse af facaden
ud mod Kirkegade og Torvet. Forhåbentlig
vil dette ske i 1985.
Et projekt, der har optaget bestyrelsen
en hel del, var udarbejdelsen af lokalplan,
der gav ejeren af Mariager Kino, en af
Købmandsgårdens fire længer, tilladelse til
at indrette 8 ejerlejligheder i bygningen.
Dermed ville det ret enestående gårdmiljø
være totalt ødelagt. I skrivende stund ser
det dog ud til, at de mange indsigelser, bl.
a. fra Fredningsstyrelsen, har forpurret pro
jektet. Derimod foreslår Styrelsen, at mu
seet på en eller anden måde overtager den
privatejede biograf.
Efter åbning af Tværfløjen, beregnet til
kunstudstillinger, har der været flere spæn
dende udstillinger. I 1983 udstillede Finn
Lynggård sine glasarbejder, og i 1984 var
der i anledning af Nordisk Venskabsuge i
Mariager arrangeret udstilling af lokalkunst
fra Mariager kommune og dennes 2 ven
skabskommuner i Norge og Sverige, Klepp
og Vadstena.
Med lånt udstyr fra Kulturhistorisk Mu
seum vistes i den måned udstillingen vare
de en lysbilledserie, der med ord og billed
er beskrev de tre områder.
Da Statens Museumsnævn tilsyneladen
de kræver uddannet personale på museet
før statsanerkendelse, ser det af økono
miske årsager ud til at være lange udsigter
med en sådan. Men måske giver den nye
museumslov andre muligheder. F. eks.
kunne det tænkes, at museet blev filial af
et større landsdelsmuseum og kunne træk
ke på ekspertise herfra.

En fuldstændig registrering af museets
ca. 5-6000 genstande er i fuld gang og ud
føres af langtidsledige, et arbejde det vil
tage adskillige år at gennemføre.
Vagn Andreasen
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Historisk
Samfund 1983-84

Historisk Årbog udkom ca. 1.12. med em
ner, der var hentet fra lokaliteter spredt i
det tidligere Randers Amt og repræsente
rende temaer fra hele det historiske forløb.
I årets løb er der udgivet ialt tre særpubli
kationer: Kildeheftet »Randers i besættel
sestiden«, Per Sloth Carlsen: »Mariager
Kloster« og Søren Sloth Carlsen: »Indeks til
Historisk Aarbog 1907-82«.
Følgende foredrag har været afholdt:
5.10. orienterede sognepræst Henning
Hall om »Det man talte om i Randers i
1700-tallets Randers«. 9.H. forelæste mu
seumsdirektør Hans Lassen om to huse fra
Randers i Den gamle By i Århus. 18.1 gen
nemgik Ole Villumsen-Krogh dansk sølv
historie, og sæsonen sluttede med Flem
ming Junckers foredrag om Overgård 7.3.
Ekskursionsprogrammet bestod af: Af
tentur 12.10 til Jysk Medicinsk-Museum i
Århus. 25.6. besøgtes Illerup Ådal, Skan
derborg og Øm Kloster. 8.-9-9. besøgtes
Samsø. I Randers-Ugen 1984 gennemførtes
igen »historisk rundskue«.
På generalforsamlingen 5.10.1983 valg
tes Jens Donner, Gudrun Pedersen og Es
ther Skjødt til bestyrelsen. Som supplean
ter valgtes Lise Andersen, Ejnar Friis og
Chr. Petersen. Roald Bilde ogj. C. Sabroe
genvalgtes som revisorer.
Peter Bon desen.

Driftsregnskab 1/9 1983 til 31/8 1984
INDTÆGTER:
Kassebeholdning pr. 1/9 1983............
Tilskud:
Kulturministeriet................................
Randers kommune..............................
Midtdjurs kommune............................
Sønderhald kommune........................
Rougsø kommune................................
Rosenholm kommune........................
Hadsten kommune..............................
Nr. Djurs kommune............................
Ebeltoft kommune..............................
Medlemskontingent............................
Bogsalg................................................
Salg Søkøbstaden (1983)....................
Salg Søkøbstaden (1984)....................
Arrangementer....................................
Momsgodtgørelse................................
Annoncer............................................
Renter..................................................
Tilskud bogudgivelser:
Besættelsestiden Sparekassen Randers .
Mariagerbogen Sparekassen Randers. .
Østjysk Bank........................................
Giese....................................................
Lån egne fonds....................................
+ tilbageførsel....................................

9.032,48
5.500,00
7.500,00
300,00
400,00
300,00
500,00
500,00
750,00
500,00
61.956,42
56.480,65
3.000,00
2.743,00
10.500,00
10.009,00
9.500,00
86,67

UDGIFTER:
Årbogen .............................................
Indeksbogen........................................
Mariagerbogen....................................
Monumentbogen: Honorar................
»Ryttere, Rak og Randersborgere« . . . .
Søkøbstaden, afregning til
Fællesforfatter......................................
Besættelsestiden..................................
Arrangementer....................................
Kontingenter......................................
Forsikring............................................
Moms....................................................
Bestyrelsesudvalg + gaver..................
Porto....................................................
Kontor..................................................
Indsat turfond......................................
+ rente turfond..................................
Køb af bøger........................................
Årbog 1984 ..........................................
Kassebeholdning pr. 31 /8 1984..........

2.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
55.109,20
32.000,00
212.667,42

47.953,18
22.374,80
50.756,85
634,45
33,45
5.762,50
18.300,00
21.168,05
3.192,10
320,00
72,00
3.467,50
14.497,00
11.158,16
1.383,45
7,31
603,50
97,60
10.885,52

212.667,42

Status pr. 3H8 1984

AKTIVER:
Arbøger...............................................................................................................
Udgiverfond.......................................................................................................

Reservefond.........................................................................................................
Kassebeholdning: Checkkonto..........................................................................
Giro.....................................................................................................................
Kontant...............................................................................................................

20.000,00
25.393,03
27.708,02
24.505,00
4.701,94
•27.427,05
9.248,58
3.978,83
6.572,34
334,35

PASSIVER:
Udgiverfond........................................................................................................
Turfond...............................................................................................................
Reservefond.........................................................................................................
Kapital.................................................................................................................

77.606,05
32.128,99
9.248,58
30.885,52

Depot.................................................................................................................
Turfond...............................................................................................................

* Indgået til Samsøtur. Tur finder sted i nyt regnskabsår.

20.000,00

77.606,05
32.128,99
9.248,58

10.885,52
149.869,14

118.983,62
30.885,52
149.869,14

Foranstående regnskab er revideret, bilagene sammenholdt med kassebogen. Beholdningerne kontrolleret.
Der er intet at bemærke.
Randers, den 28. september 1984.

R. Bilde.

Sabroe.
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Aftenskolen i centrum
Ring et let nummer - 43 00 00
få 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
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TIDSSKRIFTER, BØGER, BLADE
/ BOGTR YK OG OFFSET
SPECIALITET: KVALITET

f^JYSKE
W BAN K

-til at tale med
RANDERS AFDELING . RÅDHUSSTRÆDE 2

NORDRE AFDELING

. GL HOBROVEJ 2

VORUP AFDELING

. HØJTOFTEGADE 1
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RANDERS
BIBLIOTEK
KULTURHUSET
STEMANNSGADE 2
8900 RANDERS
TLF. (06) 4313 00
Hverdage 10-20 (maj-august 10-19)
Lørdag 9-14
°g

Randers Lokal
historiske Arkiv
tlf. 43 13 00, lok. 59-60

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

Banken for land og by

ANDELSBANKEN
Randers afdeling, Østervold 30
Telefon 426633
Nørre-afd.
Langå-afd.
Mariagervej 57
tlf. 4612 55
tlf. 42 8133
Assentoft-afd.
Allingåbro-afd.
tlf. 4948 33
tlf. 4812 55
Kristrup-afd.
tlf. 431033

Hos os
er venlighed en selvfølge

-den kronjyske pengeforretning

128

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
Glarbjerg afdeling

Glentevej 21, tlf. 429466
Hornbæk afdeling

GI. Viborgvej 2, tlf. 42 4899
Kristrup afdeling

Valdemarsvej 2, tlf. 4293 66
Nørre afdeling

Mariagervej 43B, tlf. 42 6366
Vorup afdeling

Aalborggade 6. tlf. 429166

Spørg Bankrådgiveren
Privatbanken

Østervold afdeling

Østervold 19, tlf. 428066
Assentoft afdeling

Parkallé 7a, Assentoft, tlf. 4947 66
Havndal afdeling

Østerbro 12, Havndal, tlf. 47 0068
Mørke afdeling

Ebeltoftvej 3, Mørke, tlf. 37 70 45

Privatbanken A/s
Kirkegade 3

■ : f•

.

Randers

.

Tlf. (06) 426666

jba

[ MØBLER J
RANDERS

Randers: Arhus vej 110,06-43 00 77

t ÅRHUS

Arhus: Hj. Grenå vej/Hedevej, 06-17 50 77
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Hvis
problemet
er penge...
@ Bikuben
-vi finder en løsning
Storegade 1 - 8900 Randers • Tit. 41 64 00

A. Østerballes Turistfart ApS
Telefon (06) 412700 - 4159 75
Jomfruløkken . 8900 Randers

20 - 58 pers, busser kører i ind- og udland
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DJURSLANDS BANK ê
Aliingaabro - Auning - Balle - Bønnerup - Feldballe - Fjellerup - Gjerrild
Grenaa - Grenaa Havn - Hornslet - Kolind - Nimtofte - Pindstrup - Ryomgaard
Sønden Aa Butikstorv (Grenaa) - Trustrup - Vivild - Ørsted
BANKBUS MED 14 EKSPEDITIONSSTEDER

ARBEJDERNES
LAN DS BANK

FjHalen i Randers
til ot - 42 75 77

- din økonomipartner
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..

- vi er lidt
friskere...

SPAREKASSEN

Reserveret
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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

1857 -1984

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
JERNSKROT
134

VARMGALVANISERING
PUDSEKLUDE TWIST

PAPIRAFFALD
TEXTILAFFALD

Forfatternoter:
Følgende forfattere har medvirket
ved Fra Randers Amt 1984:
Mona Majgaard Abrahamsen,
f. 1948, cand. mag.,
Hjelmensgade 1, 8000 Århus C.
Lars Møller Andersen,
f. 1959, konserveringstekniker,
Kulturhistorisk Museum,
Stemannsgade 2, 8900 Randers.
Asger Ødum Berg, f. 1949,
adjunkt, cand. mag.,
Søren Kirkegaardsvej 1, 3400 Hillerød.
Guri Dybsand, f. 1934,
museumsassistent,
Kulturhistorisk Museum,
Stemannsgade 2, 8900 Randers.
Poul Himmer, f. 1907,
fhv. afdelingsdirektør,
Rådmands Boulevard 24,
8900 Randers.

Inger Marie Hyldgård,
f. 1957, stud, mag.,
Mariagervej 21, 8900 Randers.
Knud Løgstrup, f. 1928,
købmand,
Drejervej 14, 8900 Randers.
Jette Toftdal Pedersen,
f. 1958, stud, mag.,
Frydenlundsallé 73, st., 8200 Århus V.
Palle Schødt Rasmussen,
f. 1940, lektor, cand. mag.,
Sdr. Allé 57 A, 8500 Grenå.
Niels T. Sterum, f. 1938,
museumsinspektør, mag. art.,
Kulturhistorisk Museum,
Stemannsgade 2, 8900 Randers.
Ann Villemos, f. 1921,
konservator,
Kulturhistorisk Museum,
Stemannsgade 2, 8900 Randers.
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Historisk Samfunds
bestyrelse 1983-84
Stud. mag. Lise Andersen,
Nattergalvej 23, 4. th., 8900 Randers,
tlf. 42 33 82
Arkivar Peter Bondesen (formand),
Ålborggade 11, 8900 Randers,
tlf. 41 62 72
Overlærer Søren Sloth Carlsen
(næstformand),
Nyvej 18, 8543 Hornslet, tlf. 99 41 72
Kredslæge Jens Erland Donner,
Balevej 17, Ommestrup, 8544 Mørke,
tlf. 37 71 74
Bankprokurist Ejnar Friis (kasserer),
H. Gramsvej 12, 8900 Randers,
tlf. 42 16 08
Sognepræst Henning Hall,
Gørtlervej 24, 8900 Randers,
tlf. 42 96 35
Værktøjsmager Finn Hejl,
Bækkelundsvej 1 A, 8900 Randers,
tlf. 41 36 41
Kontorassistent Gudrun Pedersen
(sekretær),
Gelhøj 9, Albæk, 8900 Randers,
tlf. 44 15 72
Skoleinspektør Chr. Petersen,
Parkboulevarden 52, 8900 Randers,
tlf. 42 53 06
Faktor Bo Rasmussen,
Boghvedevej 17, 8900 Randers,
tlf. 43 20 31
Lektor Palle Schødt Rasmussen,
Sdr. Allé 57 A, 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,
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