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Forord

I 1942 kaldte den østrigske forfatter 
Stefan Zweig sin berømte erindringsbog 
“Verden af igår”, og han betegnede 
hermed tiden før første verdenskrig, som 
var afsluttet mindre end 25 år tidligere.

Lidt af den stemning, Stefan Zweig 
indfangede i det gamle Wien, føler man 
sig hensat i, når man læser den dagbog, 
den senere Skanderborg-guldsmed Otto 
Reppien førte under sine vandre- og 
læreår 1905-06 i det område, som for de 
fleste af vor generation har været lukket 
land, nemlig det forhenværende DDR. 
Jens Ingvordsen har gjort et stort og 
fortjenstfuldt arbejde ved at fremdrage og 
forklare denne fjerne verden for nutidens 
læsere, hvorved han også har beskrevet en 
væsentlig del af de faglige rødder til 
skaberen af de senere så berømte Skan- 
derborg-skeer.

For 100 år siden besluttede Århus 
byråd, at nu skulle byen have tilført 
rigtigt kildevand i stedet for det vand, åen 
kunne byde på, og et stort projekt - en 
vandledning fra Stavtrup til Århus - blev 
sat i værk. Et nyt projekt i 1996, nedgrav
ning af et stærkstrømskabel, krydsede det 
gamle, og det har sat Jens Jeppesen fra 
Moesgård på sporet af en boplads, som 
stenalderjægere havde anlagt på det sted, 
hvor kolonihaveforeningen “Rugholm” 
findes i dag. Samtidig får vi et indblik i 
de tekniske og politiske komplikationer, 
som det gamle vandledningsprojekt førte 
med sig, og som Jens Jeppesen belyser ud 

fra byrådsprotokollerne. Her synes man 
pludselig, at der er ting fra “verden af 
igår”, som minder svært om forholdene i 
vor verden af idag.

“Benyt Tiden, hærd Deres Hud med 
Vand, Sol og Luft” - sådan stod der over 
indgangen til den søbadeanstalt “Katte
gat”, som i tiden 1922-33 lå der, hvor nu 
Århus lystbådehavn er, lige neden for 
Klintegården. Når jeg læser budskabet i 
den form, hører jeg for mit indre øre 
kaptajn Jespersens stemme fra den gamle 
dampradio: “Så fatter vi Staven”. Budska
bet er gået sin sejrsgang siden da, omend 
i en ny tidssvarende form, og ikke uden 
advarsler mod den fare, for megen sol kan 
betyde. For Birgit Wendelbo Møller, der 
har skrevet artiklen, er det samtidig en 
indlevelse i hendes bedsteforældres 
tilværelse.

Skolegang i Silkeborg i 1930’erne: 
Thomas Johansen tegner nænsomt bille
der af den lille provinsbys miljø, foræl
dre, naboer og lærere i Winthers Semina
riums øvelsesskole og i mellemskolen. 
Det var vel først i løbet af tresserne, at 
skolen begyndte den proces, der har ført 
til, at elever af idag står fremmede over 
for den skoleverden, der her er skildret.

Der er mennesker, som ikke er “af 
igår” eller “af i dag”, men som er tidløse. 
De er ganske simpelt sig selv. Til dem 
hørte skomageren, der i 1959 døde som 
93-årig i “Loudalhytten”, beliggende ved 
vejen, der fra Virklund få kilometer syd 
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for Silkeborg fører til Rustrup og Gjessø. 
Viggo Lovdal tegner et indforstået billede 
af en personlighed, som levede i pagt med 
naturen og fornuften, efter principper, 
som langt senere er blevet en moderne 
trend.

Niels Peter Boye-Nielsen har på 
baggrund af den moderne debat om 
dyreetik taget sig for at give et realistisk 
billede af, hvordan en landbofamilie leve
de med husdyrene for 50 år siden.

Forfatteren Jens Smærup Sørensen har 
givet redaktionen sin tilladelse til at 
gengive hans digt om en moderne land
mands tanker om sin virksomhed. På den 
ene side er det “jo nu en slags fabrik”, på 
den anden side begynder omkvædet med 
“Alligevel er det lærkens sang”.

Der er vist noget om, at den, der først 
er kommet i gang med at læse i de gamle 
tingbøger, især herreds- og birketing- 
bøgerne fra 1600- og 1700-tallet, bliver 
fanget af det og ikke kan holde op igen. 
Det er svært at sige, hvori fascinationen 
grunder. Måske blandingen af noget dybt 
fortroligt og noget meget fremmedartet. 
Jyske Lovs jura og bondesamfundets 
praktiske fornuft. Og så er der naturligvis 
de rige muligheder for at føre anetavler 
mindst et hundrede år længere tilbage, 
end de andre slægtshistoriske kilder 
muliggør.

Estrid Wilhelms gengiver i sin artikel 
to drabssager fra Marselisborg birketing i 
første halvdel af 1700-tallet, hvor drabene 
blev begået af sindssyge personer, og hun 
forsøger at spore sig ind på, hvordan man 
dengang så på sindssyge.

Kirstin Nørgaard Pedersen forsøger 
med udgangspunkt i skiftet efter en rig 
Århus-købmand, som døde i 1683, at give 

et billede af, hvilke varer der var til rådig
hed for de mennesker, der havde råd, og 
bidrager således til mere konkrete fore
stillinger om vore forfædres dagligdag.

Flemming Aagaard Winther, som arbej
der på bl.a.en ny udgave af et vigtigt 
hjælpemiddel for dem, der forsker i præ- 
steslægter, fik ved læsningen af Gerda 
Reppkes artikel om en Astrup-præst i Øst
jysk Hjemstavn 1997, tilskyndelse til at 
uddybe og præcisere præstehistorien i 
dette østjyske sogn for tiden fra reforma
tionen til 1730. Med hans grundige og 
skarpsindige bidrag er der hermed ydet et 
væsentligt bidrag til præstehistorien.

Som formanden nævner i sin beretning, 
giver artiklerne “et indblik i, hvad der 
tænkes historisk” i Østjylland. Artiklerne 
er virkelig udtryk for, hvad der opstår 
spontant, hvad mennesker har fundet det 
værd at beskæftige sig med i landsdelens 
historie og har ønsket at bruge stor energi 
på.

Redaktionen føler det som et privilegi
um at være formidler af denne engagere
de forskning, og vil hermed gerne sige 
tak til alle dem, der har betroet os deres 
bidrag.

Som måske bekendt er der udarbejdet 
indholdsfortegnelser til Østjysk Hjem
stavn for årgangene indtil 1970. Redakti
onen gør sig for tiden overvejelser om, 
hvordan dette vigtige hjælpemiddel kan 
føres ajour, og vi håber til næste år at 
kunne fremlægge et resultat af disse over
vejelser.

Poul Verner Christiansen

I redaktionsudvalget endvidere:
Jens Jeppesen, Lars Otto Kristensen, 

Anders Nørgaard og Herman Rasmussen

4



INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord................................................................... 3

Indholdsfortegnelse.............................................. 5

Østjysk Hjemstavnsforenings bestyrelse
og æresmedlemmer.............................................. 6

Præsentation af forfatterne................................... 7

Birgit Wendel bo Møller
Søbadeanstalten Kattegat i Århus 1922-33 ......... 9

Thomas Johansen:
Fra min skoletid i Silkeborg 1930-38 .................. 21

Estrid Wilhelms:
To drabssager fra 1700-tallet................................ 34

Flemming Aagaard Winther:
Astrup-præster fra Reformationen til 1750.......... 40

Niels Peter Boye-Nielsen:
Husdyrene og os i GI.Hinnerup for 50 år siden....  52

Jens Ingvordsen:
En farende svends dagbog 1905-06...................... 63

Jens Jeppesen:
Kildevandsledningen fra Stavtrup til Århus.........  91

Viggo Lovdal:
Skomagerens hus ligger der endnu....................... 99

Kirstin Nørgaard Pedersen:
Silke, salt og sild - købmandsvarer 1683 ............. 104

Lars Otto Kristensen:
Nyt om Østjylland 1998....................................... 114

Karen Margrethe Sørensen:
Østjysk Hjemstavnsforening 1997-98.................. 119

Lars Otto Kristensen:
Fortegnelse over lokalhistoriske arkiver
og samlinger i Østjysk Hjemstavns område.......... 121

Fra foreningens udflugter i 1998.......................... 127

Personregister....................................................... 130

Stedregister........................................................... 132

5



ØSTJYSK HJEMSTAVNSFORENINGS 
BESTYRELSE

Formand: Karen Margrethe Sørensen (1996) 
Ormslevvej 432, 8260 Viby J., 8628 3371.
E-mail: kms@byr.aarhus.dk

Næstformand: Niels P. Boye-Nielsen (1997) 
Sandbygård, 8382 Hinnerup, 8698 2077.

Kasserer: A.H. Schau ( 1997)
Vestervang 10. 6.- 1063. 8000 Århus C, 
8618 8877og 2023 8047

Jonna Abild Nielsen (1997)
Rønbjergvej 6. 8240 Risskov. 8621 4532.

Ove Kjær (1996)
Hørgårdsvej 31. 8240 Risskov. 8617 9230 
og 4037 7749. E-mail: kok8888ok@get2net.dk

Herman Rasmussen (1996)
Sabro Skovvej 1. 8471 Sabro. 8694 8757.

Jørn Kirkegaard (1997)
Søparken 5, Stilling. 8660 Skanderborg, 8657 2007.

Lars Otto Kristensen (1997)
Marselis Boulevard 36. V.th.. 8000 Århus C.
(priv.) 8613 8715. (arb.) 8946 2022.
E-mail: lok@kumsb.dk

Søren Chr. Sørensen (1997)
Alling GI. Skole. 8680 Ry. 8689 1976.

P.V. Christiansen (1997)
Folehaveparken 3, 2970 Hørsholm, 4576 4643. 
E-mail: pvdk@post4.tele.dk

Jens Jeppesen (1997)
Skovmøllevej 43. 8270 Højbjerg. 8627 7159.

Poul Mandrup Hansen ( 1997)
Fenstenvej 10. 8300 Odder, 8655 1615 
e-mail: mandrup@image.dk

Jørgen Møller Bitsch (1996)
Skovbyparken 11. Skovby. 8464 Galten. 8694 3936.

Anders Nørgaard ( 1996)
Rønvangen 52. 8382 Hinnerup. 8698 5193.

Lars Holleufer ( 1996)
Dalgas Avenue 19. 8000 Århus C, 
(priv.) 8613 3640. (arb.) 8613 2862

Æresmedlemmer:
Museumsinspektør, dr. phil. Erna Lorenzen. Århus. 
Godsejer Erik Kjær. Ristrup Hovedgaard. 
Overlærer J.S. Thomsen. Viby J.

6

mailto:kms@byr.aarhus.dk
mailto:kok8888ok@get2net.dk
mailto:lok@kumsb.dk
mailto:pvdk@post4.tele.dk
mailto:mandrup@image.dk


FORFATTERNE
Birgit Wendelbo Møller, f. Jørgensen, er født den 17. juni 1932 i Århus.Realeksamen 
fra Finsensgades Skole i 1949. Kontorassistent ved JTAS i 8 år. Statskontrolleret prøve 
i regnskabsvæsen og revision. I 1970 ansat ved Århus kommune. I de senere år afslut
tet HF-eksamen i hovedfagene m.fl.
Foredrag og filmfremvisning om rejser til Island og Nordkap i forbindelse med arran
gement af rejser sammesteds.

Thomas Johansen er født 1924 i Silkeborg. Indtil 1991 leder af Katalogiserings- og 
Klassifikationsafdelingen ved Biblioteksskolen i København. Har foruden faglige 
publikationer skrevet artikler om lokalhistorie og folkore i danske og udenlandske 
tidsskrifter. Tidligere bidrag til Østjysk Hjemstavns årbøger 1987 og 1993.

Estrid Wilhelms, f. Jensen, er født i Vellev og opvokset i Toustrup byskole, været på 
ungdomsskole og højskole. Uddannet sygeplejerske 1946-49 påÅrhus Kommune
hospital, ansat ved Psykiatrisk Hospital 1952-82, derefter pensioneret. Har siden 
frekventeret voksenundervisningen på VUC i Århus og samtidig arbejdet med slægts
forskning. Tidligere bidrag til Østjysk Hjemstavns årbøger 1994, 1995 og 1996.

Flemming Aagaard Winther er født 1933 i Silkeborg, civ.ing. 1959 (kemi, D.T.H., 
København). Siden 1961 bosat i Tyskland, efter en kort industriansættelse 1964 
universitetsassistent. Dr.rer.nat. i Köln 1969, derpå ansat ved Kiels Universitet som 
assistent. Forskningsområder: Infrarødspektroskopi og gamle danske slægters gene
alogi.

Niels Peter Boye-Nielsen er født den 26.februar 1934 i GI.Hinnerup på et mindre land
brug. Landbrugsuddannet, eksamineret assurandør. Ejer af Sandbygård ved Hinner
up fra 1962. Tidl. bidrag til Østjysk Hjemstavn.
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Jens Ingvordsen er født 1952 i Grindsfed, cand.mag.i middelalderarkæologi 1987. 
Har skrevet om kulturhistoriske emner fra oldtid til nutid, bl.a.om altertavler, klostre, 
legetøj, lysekroner, mønter, nonneliv, personalhistorie, sølvtøj, vandmøller og 
vievandskar. Tidl. bidrag til Østjysk Hjemstavn.

Jens Jeppesen er født på Fur i 1951. Cand.phil.i forhistorisk arkæologi. Siden 1988 
ansat på Forhistorisk Museum Moesgård. Tidl. bidrag til Østjy. Hj. Har foretaget talri
ge arkæologiske udgravninger i omegnen af Århus.

Viggo Lovdal er født i Them sogn 1935. Pensioneret fra DSB. Har siden drengeåre
ne haft skribentvirksomhed som hobby. Skriver kronikker og artikler til såvel fag
som dagspressen. Især har Midtjyllands Avis været aftager af mange lokalhistoriske 
artikler. Tidl. bidrag til Østjysk Hjemstavn.

Kirstin Nørgaard Pedersen er født 1929 på Frederiksberg. Uddannet tegner fra Kunst
håndværkerskolen i København. Begyndte som selvlært på slægtshistoriske under
søgelser omkring 1980. Denne interesse er efterhånden blevet udvidet til også at 
omfatte lokalhistoriske emner, især med udgangspunkt i 1600-tallets tingbøger. Har 
udgivet bogen: Mesing by 1458-1767 (eget forlag, 1995). Tidl. bidrag til Østjysk 
Hjemstavn.

Jens Snuerup Sørensen, forfatter, er født 1946 i Staun. Biografi i Kraks Blå Bog.
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Søbadeanstalten Kattegat 
i Århus 1922-33
Af Birgit Wendelbo Møller

Jeg vil fortælle om et næsten glemt afsnit 
af Århus hys historie. Samtidig er det et 
lille udsnit af min families historie på min 
mors side, - nemlig tiden fra 1922-33, da 
»Kattegat« - beliggende lidt nordfor 
Østbanegården - dannede ramme om 
mine bedsteforældres liv. I en bevaret tyk 
gæstebog med mange sjove rim og tilken
degivelser er der også mange patinerede 
fotos, der giver et godt billede af tiden. 
Desuden er der i familiens eje en gammel 
kolonnebog og en kassejournal, så det 
har været muligt at sætte tal på beretnin
gen. Desværre er den tidligste gæstebog 
fra 1922-29forlist, da hele søbadeanstal
ten blev slået til pindebrænde i en juni
storm i 1929.

Vand, sol og luft
»Benyt tiden, hærd Deres hud med vand, 
sol og luft.«

Det var parolen først i tyverne, - og det 
stod skrevet i det »guldskjold«, som en 
havmand og havfrue lænede sig op ad på 
den dekorerede trekant over indgangspar
tiet til »Kattegat«. Det var Rasmus og 
Marie Laursen, der i perioden 1922-33 
ejede og drev søbadeanstalten. En gang
bro førte fra den nuværende cykelsti over 
jernbanesporene til stensætningen, som 
stadig findes langs denne kyststrækning. 

Herfra førte en lille bro ud til Kattegat. 
Den havde et maritimt tilsnit med hvid
malede stolper, der som et søgelænder var 
forbundet med kraftigt tovværk.

Det var en stor badeanstalt med 42 
rum plus kiosk og styrtebade. Den inde
holdt damebad, herrebad og i midten et 
fællesbad, alle med åbent bassin ud til 
havet.
I tidens stil var der for hvert fag et lille 
spir med en vimpel. I »Kahytten«, som 
kiosken kaldtes, var der hængt gardiner 
op for de store vinduer med hvidmalede 
gerigter. Hyggeligt, syntes de stamgæster, 
der på kolde dage hyggede sig med en 
kop varm kaffe hos fru Laursen. Det var 
også herfra billetsalget foregik.

På Kattegat klædte man om på 
henholdsvis dameafdelingen og herreaf
delingen, og her kunne man da også bade 
og opholde sig. De fleste foretrak dog det 
centrale fællesbad, hvor man mødtes og 
badede sammen. Badetøjet var mest »hele 
badedragter« til både mænd og kvinder, - 
i mange tilfælde var de hjemmestrikkede 
og blev ret tunge, når de var våde.

På herrebadet var der da også mange, 
der foretrak at bade nøgne, men fotografi
er viser dog, at alle er ærbart og ret fanta
sifuldt svøbt ind i håndklæder, nogle som 
lændeklæde eller sari, andre havde knyttet 
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det som en kæmpeble.
Sundhedsdyrkningen i tidens ånd - 

hærd Deres krop - viste sig ved de mange 
faste morgenbadere, i særligt kolde somre 
blev de kaldt for »sommervikinger« 
modsat vintervikinger.

Da badeanstalten lå ude i havet, fore
gik selve solbadningen og det pulserende 
liv på broerne. De sydvendte broer var 
brede. Man kunne leje flugtstole, hånd
klæderja, selv badedragter og badehætter. 
Ude midt i bassinet var der bygget et højt 
udspringstårn med broer i flere forskellige 
niveauer og en rutschebane. Der var altid 
en vrimmel omkring tårnet af unge 
mennesker, der med et sug i maven af fryd 
sprang på hovedet i bølgerne.

Der fandtes også en lille robåd, som 
måske nok var beregnet til at hente over
modige svømmere ind igen, men dog i de 
gode lune sommeraftener efter lukketid 
blev brugt af familiens unge til megen 
fornøjelse. Allerbedst var dog en vandcy
kel, som den fingersnilde søn Frode 
havde lavet.

Det var fru Marie Laursen, der i det 
daglige ledede aktiviteterne på badean
stalten. Hun var en livlig, vellidt dame, 
der altid havde et par kvikke bemærknin
ger i baghånden.

Hvem var Rasmus 
og Marie Laursen?
Rasmus Laursen, født i Ry i 1873, udlært 
tømrer, mødte på en af tidens blomstrende 
højskoler, Sørup, Lene Marie Pedersen, 
født i Ny Kirke i Vestjylland i 1874. Det 
var i 1898. De giftede sig og fik i perio
den 1900-1920 ni børn. Rasmus Laursen 
blev tømrermester og byggede bl.a. fami
liens hjem igennem mange år, »Villa 

Danebrog« på Hyldevej på Fedet i 
Risskov. Huset blev bygget af indkøbt 
nedrivningsmateriale fra Landsudstillin
gen i 1909.

Dagligdagen på Kattegat 
Tømrermester Laursens 9 børn deltog 
ivrigt i badelivets glæder, de voksne børn 
kom med deres kærester efter arbejdstids 
ophør, og de mindre kom efter skoletid. 
Men de hjalp alle til, når der var brug for 
en hånd, bl.a. i iskiosken, der blev kaldt 
Sukkerkiosken.

Den lå på den anden side af jernbane
skinnerne og blev især passet af pigerne i 
familien. Når det gode sommervejr satte 
ind, var der livlig trafik, bl.a. til skolernes 
søbadeanstalter for piger og drenge, der lå 
på hver sin side af Kattegat. Datteren 
Anna kan huske, hvordan hun på varme 
dage flere gange måtte løbe hjem på 
Sandgravvej for at røre hjemmelavet is. 
Det foregik nede i kælderen og ved hånd
kraft. Måske det var Annas nære forhold 
til Sukkerkiosken, der var skyld i, at hun 
som tyveårig havde så dårlige tænder, at 
hun måtte have munden ryddet og få sit 
første gebis. Det tabte hun for øvrigt 
under en svømmetur på Kattegat, og selv 
om hun straks dykkede efter det, var det 
forsvundet på havets bund.

Den yngste søn Vagner fik til opgave 
at følge en af stamgæsterne, den gamle 
bogholder Nielsen, hen til badetrappen. 
Han sagde hver dag: »Ka’ du se efter, at 
jeg ikke drukner«. Fra trappens nederste 
trin sprang den gamle mand baglæns ud i 
bølgerne med fingrene klemt om næsen 
og lukkede øjne. Han kom straks op igen 
og gav Vagner en 10 øre om ugen og en 
daler (2 kr.), når sæsonen var slut.
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Hver aften skulle der gøres rent efter 
gæsterne, alt skulle spules med saltvand. 
Det var børnene i familien, der havde det 
job, og det foregik under hujen og råben, 
når man pludselig fik en spand kold 
havvand i hovedet, og det endte gerne 
med endnu et bad i bølgerne.

Familien Laursen var ualmindeligt 
sangglade og har da også bragt sangen 
med ud på Kattegat. Den lille Vagner har 
mange gange på opfordring givet en sang 
til bedste, og han kunne alle versene i de 
sange, han havde lært af sin mor. Det 
kunne være alt lige fra højskolesange 
over gamle skillingsviser til revyviser og 
tidens slagere, men smag og behag er 
forskellig, og i gæstebogen skriver H. 
Olsen:
Når fru Laursen synger, Olsen han si’er: 
Jeg vil hellere se billeder af de badende 
pi ’er

Det danske sommervejr er ustabilt, og 
når regn og blæst i en periode havde holdt 
badegæsterne borte, var det svært for fru 
Laursen at holde humøret oppe. Heldigvis 
kom der en del tapre morgenbadere, der 
mødte op dag efter dag hele sæsonen, 
men alligevel skriver hun: 
Jeg sidder så ene og gram i hu 
hvorfor er der ingen sommer endnu 
hvad er der dog blev ’n af vor kære sol 
er den mon strandet ved sydens pol. 
Vi sukker og længes efter sol og varme 
men ak vi arme
får hveranden dag regn og hveranden dag 
blæst
og meget sjælden her kommer en gæst. 
Kære badeanstalt ak og ve 
når man næsten ingen mennesker se 
i vandet ingen mere vil gå 
hvis vi ikke snart solskin og sommer få.

Den ældste af sønnerne, Henry Laur
sen, var i 5 år bademester og svømme
lærer. Han har lært mange århusianere at 
svømme. Om vinteren var han danselærer 
og havde også en overgang sit eget danse
institut. Det var dog sjældent at se ham i 
vandet, han badede kun, når der var hede
bølge. Når nogen spurgte, om han ville 
med ud at bade, svarede han altid: »Jeg 
har lige badet« eller »Jeg badede i 
morges«. På de fleste fotos fra Kattegat er 
han iført et sort jakkesæt, hvid skjorte og 
slips.

Badegæsternes navne blev omhyggeligt 
ført ind i en kolonnebog, hvor man bl.a. 
kan læse, at der i 1922 blev der solgt 245 
sæsonkort og 98 månedskort.

Henry med oppustet gummisvømmesele - overtruk
ket med lærred
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Priserne var i perioden 1922-33:
sæsonkort voksne 12,00 kr.
sæsonkort børn 8,00 kr.
månedskort voksne 5,00 kr.
enkeltbilletter 30-35 øre

Sønnen Vagner kan huske, at det 
ærgrede hans mor, at et tvillingepar fra 
Østbanetorvet år efter år kun købte ét 
sæsonkort. Da det var umuligt at se 
forskel på dem, gik de ind på skift og 
betalte så enkeltbilletter et par gange, når 
begge ville bade samtidig.

Af kolonnebogen fremgår det også, at 
der i tyverne var udlejning af en kajak og 
efterhånden flere vandcykler.

Eleverne på privatskolerne og Kate
dralskolen (gymnasiet) fik svømmeunder
visning på Kattegats fællesbad. Det var 
bl.a. danselærer Thorsøe, der stod for det.

Sportsklubben 1900 havde også 
svømmetræning herfra, og da Kattegat 
efter stormen i 1929 blev genopbygget, 
blev den indrettet med de internationale 
mål for konkurrencesvømning, og fælles
badet blev herefter kaldt »sportsbassinet«.

Først i trediverne blev der oprettet 
endnu en klub nemlig KGS, Kattegats 
Gymnastik- og Svømmeklub (ved frk. 
Nielsen og Thunø Gade).

Badegæsterne kom enten gående eller 
cyklende derud. Nogle havde kørt med 
sporvognen til Sandgrav vej, det kostede i 
den periode 10-15 øre. Endestationen lå 
indtil 1930 på Trøjborgvej ved 
Tordenskjoldsgade.

For tilflytterne til Trøjborgkvarteret 
var det nemt at komme til stranden. Stien 
ved den sydlige ende af Risskov førte lige 
ned ad »Petroleumsbakken« til kysten.

12
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Stormen
Den 7. juni 1929 var en dato, der huske
des længe p.g.a. en voldsom uvarslet 
storm, der hærgede hele Århusbugten. 
Alle søbadeanstalter ved Århus blev 
smadret til pindebrænde. 
Datteren Anna fortæller:

»Klokken 5 om morgenen blev vi 
vækket ved lyden af et forfærdeligt 
stormvejr. Far, mor og resten af familien 
tænkte straks på Kattegat. Kunne den 
modstå en storm af efterårsstyrke? Vi 
boede på Skovvejen ved Sandgravvej og 
kunne høre havets brusen og høje brag, 
når bølgerne slog imod stensætningen. 
Med bekymring løb vi tværs over spore
ne, og ved det røde plankeværk mødte der 
os et forfærdeligt syn. Det store ud
springstårn var væltet af de enorme 
bølger og lå nu og hamrede imod broer

nes pæle. Pludselig lød et højt brag, og 
alle husene flød et kort øjeblik, men med 
den næste bølge løftedes det hele op og 
helt ind på stensætningen, så vi næsten 
kunne røre ved det, og så splintredes det i 
tusinder af stumper. Far græd, og vi var 
alle meget oprevne«.
Århus Stiftstidende skrev fredag den 7. 
juni bl.a.:
Badeanstalterne ved Strandvejen og 
Risskov blev slået i stumper og stykker af 
bølgeslaget. Ved 5-tiden blæste en kraftig 
storm op fra sydøst. Situationen langs 
kysten forværredes af det højvande, som 
de sidste dages vestenvind har medført. 
Om Kattegat hedder det: 
Hele den store søbadeanstalt, tilhørende 
tømrermester R. Laursen er slået til 
pindebrænde. Laursen jun. (Børge) 
anslog skaderne til en snes tusinde

I

»Kattegat« efter stormen den 7. juni 1930. (Foto udlånt af Lokalhistorisk Samling, Århus)

13



Det ny »Kattegat«, genop
bygget efter stormen.

kroner. Det er en katastrofe for familien, - 
der er ingen forsikring der dækker 
skaderne, og en genopbygning i fuldt 
omfang er næsten umulig. Men noget skal 
vi jo have bygget, vi har allerede solgt 
abonnementskort  for 1.000 kr., og abon
nenterne skal have adgang til deres bade. 
Der vil gå 2 - 3 uger, før det er klar igen.

Alt inventar og badeudstyr samt 
gæstebogen fra 1922 gik til under stor
mens hærgen. Dog, ca. 3 uger efter kunne 
gæsterne genoptage badelivet på et 
midlertidigt Kattegat.

Nyt Kattegat 1930
Byens aviser skrev i begejstrede vendin
ger om den smukke badeanstalt.

Det kostede familien Laursen 25.000 
kr. og store afsavn at bygge det nye 
Kattegat op igen. Tårnenes tage var nu 
grønmalede og uden svaj, men stadigvæk 
med vimpler, det øvrige træværk blev 
ferniseret. Ved indgangen var der opbyg
get en portal, der var smykket med en 
urskive, der viste luftens og vandets 
temperaturer. Udspringstårnet var blevet 

udvidet med nogle »finurligheder«, som 
Laursen sagde. Det var foruden rutsche
banen, som de badende ikke ville 
undvære, en redningsstol indrettet så man 
kunne springe af i farten, og flere vipper.

Som det fremgår af artiklerne, har 
Århus Kommune efter stormen i 1929 
opgivet at opføre de gamle badeanstalter 
for herrer og damer nord for byen. Kun 
skolernes badeanstalter for piger og dren
ge samt militærets blev opført. Kommu
nen havde nu planer om at opføre en ny 
fælles badeanstalt helt ude ved »Salo
nen«, og 3 år senere, i 1933, blev den 
»Permanente« da også indviet.

Fra gæstebogen
En ny gæstebog blev taget i brug, fordi 
den gamle var forlist.
To læger skriver den 9. september 1930: 
Jeg gerne attesterer at, 
et bad er godt på Kattegat 
Gerdes
Ovenstående attest tiltrædes 
Palle Jørgensen

Mange af de besøgende var 
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stamgæster, der kom år efter år, og igen
nem Laursens gæstebog får vi et godt 
indblik i det muntre badeliv. Her fortælles 
på vers og i prosa om store og små begi
venheder, og billeder med brun patina 
supplerer smukt.
Her er nogle guldkorn:
Vil livsmod du hente og kræfter opnå 
til Kattegat - som jeg - du bare skal gå.
K. Lomholt og Lisbeth L, 9 år
Et bedre helbred fik jeg fat 
på Kattegat
Jensen
Her på Kattegat du finder 
raske mænd og sunde kvinder.
Her man oplagt er til skæmt 
her er livets sorger glemt
Otto Palmer Hansen, Hellerup

Min familie er stor det jeg bekende må, 
men den kan slet ikke op på Kattegat nå 
alle her bader sammen, og lever et lystigt 
liv 
og mangen ung mand har her fundet sin 
Viv
L.N.L.

Glæden ved soldyrkelsen og svømnin
gen er fremherskende, - det mærkes, at en 
spirende kropsbevidshed er ved at vokse 
frem.
At det så tilmed er sundt, er jo et plus 
mere.

Vi aner, også igennem versene, at 
amorinerne svæver over vandene. Der er 
gæster fra Slagelse, Randers, Esbjerg, 
Fanø, Hellerup og mange andre steder, 
men det er dog navne fra kendte Århusfa-

Søbadeanstalten »Kattegat« 1922. Akvarel af Birgit Wendelbo Møller, artiklens forfatter.
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milier, der ses flest af.
Vi kom fra Fanøs flade strand 
til Kattegattets dybe vand 
hvor vi fik lært at svømme, 
nu er vor ferie snart forbi 
så hurtigt svandt den gode tid 
hvorom vi tit vil drømme. 
Sylvia Madsen m.fl., Fanø 
Med flid hver sommer 
vi Kattegat søgte 
og stadig der kommer 
for eget Vel at røgte
Eriksen
Sol, sommer, godt humør

På udspringstårnet i 1924.

Kattegat og god kulør, 
her vi kan det hele finde. 
Lige fra ven til veninde 
4 piger

En kommentar til, at man havde påbe
gyndt arbejdet med at udbygge molerne 
til den nye lystbådhavn: 
Ja vand er godt 
ej at foragte solen, 
pokker ville f jerne molen, 
men da ej det sker jeg håber at 
til næste år man flytter Kattegat 
Tonni Gislinge, sept. 31

Hvert år ved sæsonens slutning blev 
der holdt en fest, og til lejligheden blev 
der forfattet sange og digte af badegæster
ne.

Her i 1997 fortæller den nu 93-årige 
fhv. toldinspektør P. K. Sørensen, at han 
hørte hovedbogholder Nielsen, Århus 
Kommune, fortælle, at han har nydt bade
livet på Kattegat fra 1887. Men da 
manukfakturhandler Eriksen ville fortæl
le, at han også har badet her i mange år, 
bider Nielsen ham af:

»Ja, ja, men De badede i to år på den 
Kommunale«.

Med byens ånde i nakken
Da lystbådehavnen blev anlagt, var Katte
gats dage talte. Den lå alt for nær ved 
havneudmundingen.

Havneingeniør Gebauer havde allerede 
i 1925 fremlagt sine planer for den nye 
lystbådehavn ud for Østbanegården, men 
først i 1930 begyndte anlæg af molerne. 
Lystbådehavnen blev indviet den 14. maj 
1933, dog blev fiskerihavnen først færdig
gjort i fyrrerne.

Havneingeniøren havde igennem årene 
flere sammenstød med familien Laursen.
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Han forsøgte at spænde ben for opsætnin
gen af den populære badeanstalt.

I 1932 anlagde kommunen for næsen af 
tømrermester Laursen skolernes badean
stalter på Kattegats gamle plads. Derved 
blev Laursen tvunget til at flytte endnu 
nærmere lystbådehavnens udmunding. 
Han så sig nødsaget til at lægge et fortov 
langs stensætningen hen til badeanstalten, 
for, som han sagde, at særlig hans højhæ
lede damepublikum ikke skal knække 
benene på vejen herud.

Laursen havde fået tilbud om at flytte 
Kattegat syd for byen. Det mente han 
ikke var nogen god idé, da de fleste af 
badegæsterne opfordrede ham til at blive. 
Han sagde til avisen: »Min kone og jeg 
har vundet mange venner herude«.

De seneste år opholdt Rasmus Laur
sen sig meget på Kattegat, han kunne 
altid finde gøremål. Men selv på varme 
sommerdage var han ikke meget for at 
lægge jakken og vesten med »tvebak
ken«, gulduret i kæde. De voksne børn 
spurgte ham drillende, om ikke han skulle 
bade. Da kunne det hænde, at han smed 
sokker og sko og rullede de lange ben
klæder op for at dyppe de kridhvide ben i 
vandet.

Han havde en speciel form for lune, 
som f.eks.viste sig engang, da yngstesøn- 
nen Vagner mødte ham ude i byen, hvor 
han stod og snakkede med nogle kolleger. 
Pludselig vendte han sig om og kikkede 
på drengen, hvorpå han sagde: «Hov, det 
er da vist en af mine, han må have en 10 
øre.«

Gebauer inspicerede ofte havnearbej
det fra en motorbåd og slog tit et slag ud 
omkring Kattegat. En dejlig varm 
solskinsdag sejlede han for fuld knald ind 

i sportsbassinet, hvor svømmelæreren gav 
de badende undervisning. Båden løb lige 
ind i pælestilladset under broen, knække
de 4-5 af de store pæle og rev både høj
og lavbroen ned. Da Laursen kom til for 
at se, om der var sket nogen skade, var 
Laursens eneste kommentar: »Manden 
må jo have fået solstik.«

Af interview i forskellige Århusaviser 
i 1932-33 ses, at der var problemer med 
Kattegats beliggenhed. Kommunen var, 
som allerede nævnt, ved at realisere 
planen om en permanent badeanstalt 
beliggende ud for »Salonen«, der i 1936 
efter en renovering fik ændret navnet til 
Sjette Frederiks kro.

En orkan i efteråret 1933 gjorde så stor 
skade på Kattegat, skønt den stod på land, 
at den ikke mere blev sat op.

Der var også større konkurrence, idet 
Den Permanente med det store fællesbad 
blev indviet i 1933.

Taksterne her var uhyre billige. En hel 
familie, uanset hvor stor den var, kunne 
komme ind for 50 øre, ellers var taksterne 
for børn 10 øre og for voksne 20 øre. 
Desuden var der gratis adgang på »skole
bad« for drenge og piger. Det var en 
ekstra fløj, der var udbygget på hver side 
af badeanstalten.

Et positivt afsnit af Århus’ historie 
sluttede, da Kattegat lukkede i efteråret 
1933. For mange var den et åndehul, hvor 
humør og livsglæde trivedes. Nye tider 
var på vej.

Byens søbadeanstalter
Allerede i 1873 var der syd for byen 
blevet anlagt en offentlig søbadeanstalt 
for mænd, og i 1880 en anden for kvinder 
og småbørn, - begge til gratis afbenyttel-
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Dette postkort fra 1922 viser »Kattegats« beliggenhed. Bemærk gangbroen over jernbanen lidt til højre for 
midten. Huset, der knejser foroven til venstre, er også tydeligt på det næste billede fra 1998.

se.
En ny mondæn søbadeanstalt blev i 

1880’erne slået stort op. Den skulle 
kunne konkurrere med datidens berømte 
badested på Føhr. Den blev anlagt på 
Grønland, det var en gade, der gik paral
lelt med Spanien. Beliggenheden lige ved 
trankogeriet og Århus kalkværk var uhel
dig, og det var således nødvendigt for 
politimesteren at forbyde folk at »udføre 
deres renovationssnavs« imellem tranko
geriet og badeanstalten. 
Den blev nedlagt i 1886.

Der blev herefter fra pressen og 
offentligheden rejst krav om bedre bade
anstalter, især syd for byen.

Nord for byen omkring det lille højde
drag ved Riis Skov, ved den senere 

Trøjborgvej, havde gartner Gustav Birke- 
feldt planer om at etablere en søbadean
stalt. Han opgav dog tanken, og det blev i 
stedet grosserer og konsul Rudolf Wulff, 
der kom til at stå for opførelsen. Han 
tilbød byrådet at bygge søbadeanstalter 
både nord og syd for byen.

Den sydlige kom til at ligge ud for 
Jægergårdsgade, 500 alen længere sydpå 
end den gamle. Den blev bygget af 
nedrivningsmaterialerne fra den gamle 
anstalt.

Den nordlige blev bygget ved 
Skovvejen, hvor en cykel- og gangsti 
løber langs kysten. Wulff ansøgte Statsba
nerne om en gangbro, der førte over 
Østbanens togskinner, og det blev i umid
delbar nærhed af den, at badeanstalten
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Kattegat blev opført i 1887.
Den bestod af et damebad og et herre

bad, hver med sit svømmebassin på en 
udmærket sandbund. Der var 8 kamre på 
herrebadet, hvoraf 3 med separate bassins 
for ikke-svømmere og 2 for drenge. På 
damebadet var der 14 rummelige kamre, 
hvoraf 10 med separate bassins, og lige
som på herrebadet 2 styrtebade. For at 
dæmpe bølgebevægelserne hos damerne 
anlagde man en bølgebryder ud for den.

På stranden blev der opført en bygning 
med venteværelse til gæsterne og en bolig 
for bademesteren og hos denne nogle 
lokaliteter, der kunne benyttes af gæster, 
som i badetiden ville tage ophold her.

Det var et større arbejde hvert forår at 

opbygge søbadene. Først måtte man slå 
de bærende pæle i havbunden, herefter 
tømrede man broerne forsvarligt, og til 
sidst monterede man badehusene m.v.

Alt træværket blev malet hvidt eller 
ferniseret, så det kunne modstå sol og 
saltvand.

Om efteråret blev alle huse og trævær
ket igen afmonteret og sat højt op på land 
og helst i læ, så de kunne modstå vinte
rens storme.

Byens vækst og bugtens vand
Da badeanstalten Kattegat første gang 
blev anlagt i 1887, lå den et godt stykke 
uden for byen. Der var endnu ingen bolig
kvarterer på Trøjborg. Men da Kommune- 

Anno 1998. Artiklens forfatter fotograferet på det sted, hvor »Kattegat« lå. Nu er her lystbådehavn. I 
baggrunden dominerer i dag Klintegården, som ikke eksisterede dengang. Sammenlign med foregående 
billede. Foto: Jørn Frederiksen. Århus Stiftstidende har velvilligt givet tilladelse til at gengive billedet.
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hospitalet først i 1900-tallet begyndte at 
få vokseværk, og Johanneskirken og 
Finsensgade Skole blev bygget, kom der 
så småt gang i boligbyggeriet.

Århusbugtens vand var rent og godt. I 
et avisudklip fra 1911 kan man læse: 
Store Mængder af dejlige fede Laks fiskes 
i disse Dage i Aarhusbugten.

Byen voksede efterhånden ud, og 
havnen ligeledes, - men p.g.a. byggekri
sen med de mange krak i tyverne var det 
dog først i trediverne, at Trøjborg blev 
udbygget.

Folketallet i Århus Købstad Storårhus
1901 51.814 58.448
1911 61.755 71.000
1921 74.256 87.667
1930 81.279 102.266
1935 91.352 116.656

I forbindelse med boligbyggeriet blev 
der også anlagt kloakrør. Men det urense- 
de spildevand blev herefter, ganske 
upåagtet af de fleste borgere, ledt ud i 
Århusbugten. Fra Trøjborg ledtes kloak
vandet ud ved Salten Bæk, der løb langs 
Petroleumsbakken. Når der var 
nordøstenvind, drev det rene lort rundt i 
badevandet på alle badeanstalterne i nord
byen.

Om det emne skriver en bademester i 
»Kattegats« gæstebog i 1933: 
Et par gange i sommer, men ikke så tit 
fra nordøst kom sejlende lidt skidt. 
Så ser fru Laursen så ked ud a ’et, 
men jeg holder på et net, hvormed vi kan 
ta ’et.

En anden forureningskilde var DDP. 
Den 28. april 1932 skrev Århus Stiftsti
dende under overskriften »Flammebål i 

strandkanten ved Risskov«, at petroleum 
fra Det danske Petroleumslagers tankan
læg løb ud i den store afløbskanal for 
Salten bæk og antændtes. Bækken tager 
afløbet fra en stor del af Trøjborg-kvarte
ret. Denne kloak har sit kampestensbyg
gede udløb lige uden for Petroleumsbak
ken.

Det var galt ved udledningen ud for 
Trøjborgvej, men det var ifølge en artikel 
i Århus Stiftstidende endnu værre ved de 
sydlige badeanstalter. Her blev industri
affald fra havnen og Århus Å, samt uren
set spildevand blandet med bugtens vand, 
især ved pålandsvind.
Heldigvis er den fremherskende sommer
vind, vestenvinden, fralandsvind i Århus
bugten.

Da Den Permanente badeanstalt blev 
indviet i 1933, anså man dens beliggen
hed for ideel og med byens reneste bade
vand.

Kilder og henvisninger
En tak til min mor, Anna Jørgensen, og min onkel, 
Vagner Wendelbo Laursen, som har fortalt om 
Kattegat og hæget om familien Laursens gæstebog, 
fotoalbum og kassebog, samt gamle avisartikler om 
»Kattegat«. I Lokalhistorisk Arkiv på Hovedbiblio
teket i Århus har bibliotekar Leif Dehnits været 
behjælpelig med at finde baggrundsmateriale, 
herunder billeder, til belysning af emnet.

Af trykte kilder er benyttet:
Emanuel Sejr: Træk af Århus Havns historie. Århus 
1937.
Emanuel Sejr: Gamle Århusgader. Udg.af Århus 
Byhistoriske Udvalg. Århus 1960-61.
Emanuel Sejr: Århus-mosaik: Personer og begiven
heder i den lille by. Udg.af Århus Byhistoriske 
Udvalg. Århus 1967. (Vedr. R.Wulff, dir.for DDP 
A/S).
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Fra min skoletid i Silkeborg 1930-38
Af Thomas Johansen

Det var tilsyneladende et svært valg, der 
skulle træffes i begyndelsen af 1930: 
skulle jeg begynde skolegangen i den 
kommunale skole (Borgerskolen), eller i 
Th. Langs skole, eller i Winthers Semina
riums øvelsesskole? Den første mulighed 
forkastedes, fordi den ansås for at have et 
vel folkeligt præg, den anden fordi det var 
en betalingsskole, og dermed var sagen 
afgjort.

En større eller mindre beklemmelse gør 

sig nok altid gældende ved begyndelse af 
skolegangen, fordi man nu skal være 
sammen med ukendte mennesker, såvel 
skolekammerater som lærere, men for mit 
vedkommende mildnedes overgangen 
ved, at jeg kom til at gå i klasse med ikke 
mindre end to halvkusiner, Karen og Eva, 
og en halvfætter, Erik, med hvilke jeg var 
beslægtet på fædrene side, et sjældent 
træf, der kræver en nøjere forklaring.

Vi går tilbage til en vis Thomas Johan- 

»Stamgodset«.
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sen, min farfars farfar (1794-1866), der 
var husmand i Virklund, og som boede i 
et såre beskedent hus, der i familiekredse 
kaldtes for »Stamgodset«, men som nu 
forlængst er nedrevet.

Han ernærede sig ved at gå rundt og 
udføre skrædderarbejde for folk, hvorfor 
han kaldtes Skræder-Thames. I en periode 
var jeg stærkt interesseret i slægtens 
historie og opsøgte den eneste tilbage
værende af hans børnebørn, der kunne 
have set ham, malermester Christian 
Johansen, men på mit spørgsmål om, 
hvordan han havde set ud, fik jeg det 
mildest talt intetsigende svar: «Åh, han så 
såmænd meget almindelig ud.«

Hans ældste søn, Johan Thomassen 
(1821-1910), drog som ungt menneske til 
Silkeborg, hvor han var med ved opførel
sen af Michael Drewsens papirfabrik, og i 
1859 byggede han ejendommen Torvet 7. 
Han var vi fire skolekammeraters fælles 
oldefar, hvad der fører os tilbage til 
skolen.

Midtpunktet i ens tilværelse er imidler
tid de hjemlige forhold. Vi boede i Ama- 
liegade 4, anden sal til venstre i en hjør
neejendom med syv lejligheder, og hertil 
var vi flyttet i 1927, da jeg var tre år. Den 
ejedes af en malermester Knudsen, der 
boede i den første villa på Herningvejen 
efter den gamle kirkegård og nedgangen 
til Lunden. Huset var sparsomt udstyret; 
der var ikke elektrisk lys på bagtrappen 
og i de fem gæsteværelser i loftsetagen, 
og de to familier på hver etage var fælles 
om ét W.C. I stueetagen til højre boede 
købmand Otto Gjørup (»Bømma«), hvis 
børn - Kaj, Else, Grethe og Harriet - jeg 
ofte legede med. Den første var et par år 
ældre, den sidste lidt yngre end mig.

Gjørups forretning lå til venstre og havde 
indgang på hjørnet; et emaljeskilt på 
muren kundgjorde, at her var en Jysk 
Offentlig Samtalestation. Mod Møllegade 
var der blevet plads til en lille lejlighed,

Amaliegade 4, 1990.

hvor den gamle fru Mikkelsen boede, der 
som min fædrene familie stammede fra 
Them sogn.

På første sal til højre havde man vice
værten, pensioneret vagtmester ved post
væsenet, Bagger, der i høj grad lignede 
Chr.III’s feltherre Johan Rantzau. Til 
venstre boede en lærer ved Borgerskolen, 
J. Møller Andersen, som i min terminolo
gi hed «Momo«, og konen følgelig «Ant’ 
Momo«. Da han kom til Sorø som over
lærer, flyttede en mand ind ved navn 
Madsen; han havde vejrtrækningsproble
mer og trænede derfor ved at spille basun,
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Amaliegade 4, set mod 
sydøst. 1960.

ikke til udelt glæde for os, der havde 
lejligheden ovenover. Efter en kortere tids 
forløb flyttede han og afløstes af familien 
Overgaard. Han var forretningsfører for 
trælastfirmaet Reimar Nielsen, hun var 
datter af drejer Christensen i Nygade. De 
havde to børn, Kirsten og Knud, af hvilke 
sidstnævnte blev født, mens de var her.

På anden sal til højre boede manufak
turhandler Carl Hermann, der havde 
forretning på Torvet ved siden af hotel 
Dania. Efter hustruens død havde han en 
frøken Nanna Rasmussen (»Ras«) som 
husbestyrerinde, men da han flyttede til 
en villa på Arhusvejen, rykkede to damer, 
en mor med voksen datter, ind i lejlighe
den og blev således vore nærmeste nabo
er. Min far kaldte dem for «Lokumsprin
sesserne«, fordi, som han sagde, hvis ikke 
der var optaget, når man ville til, kunne 
man være sikker på, at der blev taget i 
døren, når man var derinde. Som den 
sidste beboer må nævnes en gammel 

kone, fru Nielsen, der havde den lille 
kvistlejlighed øverst oppe; den var inter
essant, fordi der derfra var udsigt til 
Himmelbjerget. Da hun døde, flyttede 
købmand Andersen, der havde overtaget 
Gjørups forretning, ind her.

Beskrivelsen af huset og dets beboere 
kan afsluttes med den bemærkning, at der 
i gården, der var belagt med toppede 
brosten, var indrettet en række cykelsku
re, hvor rotterne huserede, indtil der blev 
lagt cementgulv. I enden af gården (mod 
nord) havde Gjørups en lille have, hvor 
der var en stor syrenbusk og en mængde 
«Tallerkenslikkere« (Tropæolum). På 
plankeværket ind mod nabogrunden var 
en stige ophængt, hvis nytte var proble
matisk, idet den var ganske og aldeles 
rådden.

I dette nabohus boede en tømrer Niel
sen med kone, en søster og to døtre. Han 
var en tavs, sortklædt mand iført hvide 
tennissko, og konen blev af onde tunger
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Gården til Ainaliegade 4.
1990.

kaldt «Galeasen«, uvist af hvilken grund. 
Der stod et kirsebærtræ i skellet mellem 
de to grunde, og dette var en kilde til 
megen moro orn sommeren, da Nielsens 
ikke ville tillade os, dvs. Gjørups børn og 
mig, at plukke af bærrene. Uheldigvis 
hængte den største del af grenene ind 
over de omtalte cykelskure, og når man 
gik omkring på taget, som buldrede, da 
det var af bølgeblik, så kunne man være 
sikker på at blive gennet ned.

Gik man længere frem, kom man til et 
enormt plankeværk, der afsluttede Mølle
gade. Bagved lå elektricitetsværket (nutil
dags ville man have kaldt det elværket). 
Det var inciterende at lytte til den mysti
ske dundren fra maskinerne derinde. En 
gang var jeg inde i maskinhallen, og det 
slog mig, hvor rent der var.

På den anden side af Møllegade lå et 
hus, hvor malermester Hansen (»Fader 
Hansen«) boede med mor, søster («Tante 
Mie«) og to voksne børn, Børge, der var 
pianist, og datteren Ruth. Moren var 

ældgammel og døde i begyndelsen af 
30’erne. Begravelsen var stilfuld med 
rustvogn pyntet med blomster og for
spændt med to flotte, sorte heste. Mens 
følget ventede, skete det, at en af hestene 
slap en gevaldig vind, hvad der fik en af 
følget til at bemærke til konen:«Ka’ du 
stik’ den, Sofie?«

Tante Mie var syerske og havde åben
bart sans for livets små lyspunkter, bl. a. 
koncentreret om trappen, der fra deres 
køkken førte ud i haven: »Når jeg sitter 
her om morningen på trappestenen og får 
mit kaffe ...«. En betragtning, som min 
mor, når hun fortalte episoden, afsluttede 
med: «Ja, så hænger verden i en katteha
le«, en vending, hvis mening vel må 
være, at i lykkelige øjeblikke har verden 
mistet sin tyngde, og som følge deraf kan 
dens omskiftelser ikke røre én.

Børge Hansen var, som nævnt, pianist, 
og min mor gik til spil hos ham, eller 
rettere: Han kom over til os og gav timer, 
men herom senere. Efter Hansens hus 
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fulgte en ubebygget grund, hvor der 
voksede adskillige birketræer; herefter 
fulgte Missionshuset, der havde indgang 
fra Amaliegade.

På hjørnet stod en gaslygte, og fra vort 
soveværelse kunne man om aftenen se en 
skikkelse komme hastende for at tænde 
den, hvad der skete ved at jage en stang 
op i den og dreje på en bøjle (i virkelighe
den var den tændt hele tiden), hvad der fik 
den til at blusse op. Engang havde jeg 
besøg af nogle fætre på mødrene side; de 
var fra Randers og gjorde nar af, at man i 
Silkeborg stadig havde gaslygter, næe, i 
Randers var der da elektrisk belysning. 
Til gengæld foreholdt jeg dem, at der 
ingen skov fandtes i omegnen af Randers 
- i modsætning til Silkeborg.

Dette var en orientering om de steder, 
hvor jeg færdedes til daglig.

Nu tilbage til skolen: 1. klasses lokale 
lå i den nordre ende af den bygning, som 
indeholdt gymnastiksalen, og som adskil
te seminariets skolegård fra børneskolens. 
Den første lærerinde var fru Emborg, som 
jeg ikke brød mig om; hun var energisk 
og foretagsom. Vi havde hende i 
gymnastik det første år, hvor drenge og 
piger var sammen. Her var min skræk de 
sanglege, hun excellerede i, navnlig 
»Gutten går i skoven«.

Hvad angår skolebadning om somme
ren, foregik den til at begynde med i 
Langsø ud fra Odden. Jeg husker en dag, 
da vi var for hjemadgående ad vejen vest 
om Kalgårdsvig. Den forløb under høje 

Leerer Sigurd Skyum med 5.klasse. Winthers Seminariums øvelsesskole, 1934.
Forreste række, nr. 1 fra venstre: Karen. Nr.l fra højre: Eva. Midterste række, nr. 3 fra venstre: Forfatteren. 
Nr. 1 fra højre: Erik.
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fyrretræer, og her diskuterede vi børn 
storpolitik: »Ja, når nu først Hitler 
kommer til roret, bliver der orden ... ». 
Det gjorde han som bekendt i 1933, og 
resultatet kender alle.

Som klasselærerinde havde vi fru 
Jensen, der var gift med lederen af børne
skolen, Axel Jensen. Ham havde vi ikke 
som lærer, men to ting var interessante 
ved ham, dels en lang pandelok, som han 
ofte med et elegant kast med hovedet fik 
på plads, og dels en enormt lang urkæde. 
Fru Jensen var en god lærerinde, men 
ingen kunne dog måle sig med Randlev 
Pedersen. Endnu opbevarer jeg en bog, 
jeg fik af ham: Johan Ottosens «Børnenes 
Fædrelandshistorie«. Baggrunden var 
følgende: Eftersom min far måtte lægge 
sin ferie uden for skoleferien af hensyn til 
de overordnede kolleger, måtte han nøjes 
med, hvad der blev til overs. Men proble
met klaredes ved den rare «doktor 
Dahlerups« mellemkomst. Han var vores 
læge, mens vi boede i Silkeborg.«Ja, 
Bassemand har lidt hævede kirtler, han vil 
have godt af at komme til stranden, så nu 
skriver jeg en erklæring, så han kan få fri 
i tre uger; desuden er han jo flink i 
skolen.«Men hvad havde det med Rand
lev Pedersen at gøre? Vi havde ham i 
historie, og jeg var blevet interesseret i 
stendysser og havde spurgt ham, om han 
ikke ville gøre nogle optegnelser desan
gående, som jeg kunne læse på i ferien; 
derfor fik jeg den omtalte bog. Det må i 
denne forbindelse nævnes, at vi i 1931-33 
holdt ferie i Hou, på pensionatet «Bjørn
kær«, et sted, der kom til at indtage en høj 
plads i erindringen. Desværre er idyllen 
siden blevet ødelagt af bebyggelse, ferie
kolonier, kafeterier m.m.

På et tidspunkt i 30’erne blev Axel 
Jensen forflyttet til GI. Holte skole som 
skoleleder. Han efterfulgtes af Fr. Lund- 
gaard, og vi fik samtidig en ny klasse
lærer, Sigurd Skyum, som var god til at 
lære fra sig; han blev senere leder af 
seminariet. I nogle af hans timer havde 
seminaristerne praktik, hvilket bestod i, at 
en af dem overtog undervisningen, mens 
Skyum lyttede (og noterede). Det var ikke 
for ingenting, at det var seminariets øvel
sesskole! Ved lærereksamen var et 
udvalgt hold af elever genstand for den 
vordende lærers undervisning. Det fore
gik i den bygning, der afsluttede semina
riets skolegård mod nord. Lundgaard var 
eksaminator, og to gamle herrer sad 
sammen med ham ved et stort bord, der 
var dækket af det obligate grønne klæde. 
Engang havde en eksaminand skullet 
forklare brøkernes mysterium, hvad han 
gjorde ved hjælp af et par æbler, som han 
delte i diverse stykker. Da eksaminatio
nen var slut, kunne man tage for sig af 
disse stykker. Min halvfætter Erik snup
pede straks et, og da han blev spurgt om, 
hvorfor han tog netop det, kom svaret 
prompte: »Fordi det er det største.«

Hvad angår Skyum, kan her berettes 
om en lille, grotesk hændelse, hvori han 
spillede en rolle. Jeg var i et frikvarter 
blevet sendt over i seminariets materiale
samling for at hente nogle farvetavler. De 
befandt sig i en stor kasse, der stod ved 
siden af et menneskeskelet. Som jeg nu 
tog låget af kassen, smækkede siden ud 
og ramte skelettet. Det væltede, krasch 
lød det, og kraniet rullede hen i en krog. 
Hvad nu? Jeg skyndte mig over på lærer
værelset, hvor luften var tyk af cigarrøg, 
men ret hurtigt fik jeg dog øje på Skyum 
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og forklarede ham situationen. «Nå, lad 
os se, hvor galt det er gået«, sagde han 
beroligende. Da vi kom derover: «Det er 
bare Moses, han har tabt et par tænder!« 
En anden lærer var Albert Bjerre, som 
hovedsageligt underviste på seminariet. 
Han var overordentlig dygtig og interes
sant, omend hans niveau lå noget over 
børneskolens. Engang testede han elever
nes farvesans. Dette foregik i et tomt 
klasseværelse, og vi kom ind én ad 
gangen og fik besked på at fjerne de grøn
ne garner fra en garnbunke på bordet. Her 
prøvede han på at luske en brun ind imel
lem de grønne, men den sorterede jeg fra, 
til hans tilfredshed. Nogle af hans 
bemærkninger blev forstået helt bogstave
ligt. For eksempel havde en pige snakket 

for meget i timen; hun blev kaldt hen til 
ham (eller rettere ned, da arrangementet 
var amfiteatralsk som i et auditorium), og 
han spurgte med sit gnavne tonefald: «Sig 
mig engang, er du medlem af en 
begravelseskasse?«, et spørgsmål, der fik 
os til at stivne afskræk.

Apropos, det med at opfatte tingene 
bogstaveligt: Vi havde i en historietime, 
vistnok hos Skyum, fået fortalt, at «det 
gik ned ad bakke for bønderne«. I den 
følgende time skulle én gengive det, og 
han fortalte frimodigt, at »de trilrede dem 
ned ad skrænten«.

Hver dag, når jeg skulle i skole, gik 
vejen over Markedspladsen fra dens 
sydøstlige hjørne til det nordvestlige. 
Men midt i 30’erne skete der en omvælt- 

Overbihliotekar Peder Nielsen, 1936.
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ning, idet jeg begyndte på Borgerskolens 
reallinie og derfor skulle gå en helt anden 
vej, ad Møllegade til Søndergade). Det 
betød desuden nye lærere og kammerater, 
men først vil det være naturligt at omtale 
de voksne jeg kom i forbindelse med, 
dvs. mine forældres omgangskreds.

Der var først og fremmest overbibliote
kar Peder Nielsen, som min far kendte fra 
sin skoletid, og som var min gudfar, 
kaldet «Onkel Peder«. Vi kom ofte på 
biblioteket, hvor der over for indgangen 
til udlånet var en høj skranke, og da jeg 
voksede til, kunne jeg kigge over den og 
se, hvordan bøgerne blev udlånt.

I 1934 blev der åbnet et børnebibliotek, 
som jeg dog kun benyttede een gang. Det 
var i en tilbygning til selve biblioteket, og 
den var udsmykket med et lille tårn og 

spir à la Roskilde domkirkes tårne. Da jeg 
engang over for nogle kammerater påpe
gede, at det var elegant, erklærede en af 
dem kategorisk og med kendermine: «Det 
æ pilskjæv!«

Gennem Peder Nielsen, men også fordi 
min far havde en større bogsamling, kom 
vi forbindelse med bogbinder Hans 
Jørgensen, der havde værksted i gården til 
en ejendom i Søndergade på højre side 
(når man kom fra Torvet).

Blandt min fars kolleger på postkonto
ret var der assistent Gamhøj, med frue og 
datter, som vi ikke så sjældent kom 
sammen med. Han havde en motorbåd, og 
jeg husker, at de Sct.Hansaften 1935 
havde inviteret os på en tur; den gik til 
Julsø, hvor vi fik kaffe, mens vi lå inde i 
sivene. Af de overordnede på postkontoret 

Lærer Viktor Pedersen med 2.mellemskoleklasse b, Borgerskolen, 1936.Forreste række, nr. 3 fra venstre: 
Karen. Nr.5: Erik. Nr.6: Forfatteren.
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husker jeg svagt den gamle postmester 
Iversen, en ærværdig herre, der altid var 
iført den til embedet svarende uniform. 
Han afløstes af postmester Kock, der 
havde været ansat i Vojens, da tyskerne 
regerede dér. Som noget typisk kan 
nævnes, at han havde en grævlingehund, 
som, hvis man rakte den et stykke kage, 
men samtidig sagde: «Det er tysk!«, ikke 
ville røre ved det. Ved bemærkningen 
«det er dansk«, guffede den det straks i 
sig.

Da min faster, inden hun blev gift med 
sin fætter, Johs. Flor, der var en fremra
gende skriftmaler, havde været ansat ved 
Silkeborg maskinfabrik (Zeuthen og 
Larsen), inden hun flyttede til Køben
havn, blev hendes kollega, Marie Ander
sen, inddraget i bekendtskabskredsen. 
Undertiden fandt sammenkomsterne sted 
i frøken Karen Mikkelsens pensionat, der 
senest havde til huse i Hostrupsgade, og 
som benyttedes af mange seminarister. 
Her havde også Asger Jorn som ungt 
menneske færdedes, og da hans finanser 
på den tid ikke var de bedste, sagdes det, 
at han betalte med malerier, som frøken 
Mikkelsen brugte som underlag for sine 
syltetøjskrukker o.l. I pensionatet kom 
også den gamle portner ved maskinfa
brikken, Eskildsen, som jeg husker med 
særlig velvilje, ikke mindst fordi han 
forærede mig en lommekniv af sølv og en 
globus, der stadig minder mig om ham. I 
begyndelsen af 1935 fandt optagelses
prøven til mellemskolen sted, som jeg 
bestod uden for mange vanskeligheder. 
Heldigvis kom Erik og Karen til at gå i 
samme klasse som mig (1.klasse b), mens 
Eva, der på mødrene side stammede ned 
fra oldefar Johan Thomassen og hed Ross 

til efternavn, kom i 1 .klasse c. Lederen af 
skolen, som jeg ikke har haft i undervis
ningen, var B. Mouridsen («Gamle 
Mokke«), en ærværdig herre, som, når 
han kom gående, ledte tanken hen på et 
skib i høj sø. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at skolen ikke var slet så 
idyllisk som børneskolen, hvad der straks 
fremgik af karakterbogen, idet en tidlige
re præstation til ug- nu kun honoreredes 
med et mg.

Som klasselærer havde vi en Viktor 
Pedersen, som underviste os i historie, 
geografi, dansk og gymnastik. (En over
gang var undervisningen i det sidste fag 
overtaget af nogle unge englænderinder, 
elever fra Junckers gymnastikinstitut). 
Han var fra Mors og meget effektiv, men 
det stødte mig i høj grad, at han ved en 
vis lejlighed var så fiffig, at han hørte de 
elever, som var blevet hørt i den foregåen
de time, deriblandt mig. Resultatet var, 
som man kunne vente, og muligvis er det 
pædagogisk korrekt, men kun i en vis 
forstand, for på længere sigt fremmer det 
ikke interessen for faget. Af andre lærere 
må nævnes frøken Helene Nielsen, der 
kaldtes «Helene Hårfager« på grund af sit 
store røde hår; hun mindede i udseende 
om dronning Elisabeth I. Vi havde hende i 
engelsk, hvor vi brugte den klassiske 
lærebog: «I can hop, I can run...« En hr. 
Nielsen underviste i religion og naturhi
storie; han var en ilter herre, men under
visningen var der ikke noget i vejen med. 
Han haltede, hvad der fik min mor til at 
tale om »én op og to i mente«. En lærer, 
som jeg absolut ikke kunne lide,var Tyge 
Pedersen, der talte med en underlig tonløs 
stemme. Engang mødtes vi på trappen, 
hvor jeg var for nedadgående i højre side: 
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»Skal du flytte dig eller skal jeg flytte 
mig?« Det var nu ikke netop på grund af 
en sådan episode, at jeg var negativ over 
for ham, men den var typisk. I slutningen 
af min tid i Silkeborg havde vi ham i 
latin, og jeg viste ham min holdning ved 
ikke at sige farvel, da vi rejste i 1938.

Sommeren 1935 var meget varm, og da 
skete det ved flere lejligheder, at man så 
skolelæge Dickmeiss med sin taske 
komme anstigende med kurs mod skolen. 
Det betød, at vi fik varmeferie fra kl. 11 
(en enkelt gang kl. 10). Vi var naturligvis 
henrykte, men skolens leder kunne næppe 
dele vores begejstring. Så snart frihedens 
time havde slået, sattes kursen mod lege
pladsen på Bindslevs plads. I 1934-35 var 
Markedspladsen blevet ændret. Nærmest 
biblioteksbygningen var en have blevet 
anlagt, og i fortsættelse af den en lege
plads med soppedam, vipper og gynger. 
Mellem legepladsen og Amaliegade var 
der nu kommet en parkeringsplads. 
Navnet «Bindslevs plads« skyldtes 
daværende borgmester Rasmus Bindslev. 
Når min far og han mødtes, udvekslede 
de hilsener, og jeg var ret betaget af, at 
han »var på hat« med borgmesteren.

Vi boede, som nævnt, over for Missi
onshuset og havde det for øje hver gang, 
vi så ud af vinduet i soveværelset. Ikke 
desto mindre har jeg aldrig været derinde, 
skønt der ellers havde været god lejlighed 
dertil, eftersom der dér holdtes søndags
skole. Men her stod min far fast; hvis jeg 
ikke havde lyst, skulle jeg ikke gå i 
søndagsskole (og det havde jeg ikke). 
Derimod var der to ting, hvor min mor fik 
sin vilje: Sløjd og »Spilning« (klaverspil).

Undervisningen i det første foregik i 
vinterhalvåret i to ugentlige timer fra kl. 

19 til 21, i øverste etage i mellemskolens 
bygning. Jeg beskæftigede mig med 
børstenbinding det første år (1933-34) og 
i de to følgende med løvsavsarbejde. 
Motivationen for at deltage var, at «han 
skal ikke være så upraktisk som sin far.« 
Man kunne her opleve det mærkelige og 
sjældne fænomen, at al larm fra hamren, 
høvlen og saven pludselig ophørte et 
øjeblik, hvor der indtrådte dyb stilhed. 
Naturligvis fordi enhver, der arbejder 
med disse ting, ikke støjer uafbrudt, og 
når alle disse individuelle pauser indtræf
fer på én gang, så .... En matematiker har 
udtrykt det sådan: Alt, hvad der ikke lige
frem er umuligt, indtræffer før eller sene
re. Aftenens lyspunkt var, når den lærer, 
der ledede arbejdet, højlydt forkyndte: 
«Så holder vi op!«

Det andet og større af de to onder 
bestod i, at jeg to gange ugentlig a / time 
skulle gå til klaverspil (1933-36). Det 
foregik hos fru Olga Houmøller, der 
boede i ejendommen på hjørnet af Vester
gade og Rådhusbakken. Her var motivati
onen, at min mor, der selv spillede, havde 
en idé om, at en færdighed som denne 
kunne gøre lykke ved selskabelige lejlig
heder.

I denne periode var det, at pianisten 
Børge Hansen kom og gav min mor 
undervisning i klaverspil. Han var meget 
inspirerende og vakte min musikinteresse 
ved at spille Chopins Ballade i As-Dur. 
Det ærgrede mig, at jeg ikke kunne gå hos 
ham; hvis det havde været tilfældet, ville 
jeg givet have fået lyst og energi til at 
spille vanskeligere ting, som f. eks. 
Chopins etuder for ikke at tale om 
Mussorgskijs «Udstillingsbilleder«. Som 
det nu var, måtte jeg nøjes med nogle
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På Frederik Vils høj. Tidligere kaldet Olymp. 1948.

intetsigende stykker af Carl Nielsen, 
hvoraf jeg husker «Snurretoppen« og 
«Goddag, goddag«. (Men ellers ikke et 
ondt ord om ham). Det hele minder mig 
om Paulus’ ord i andet brev til Korinther- 
ne om, at «bogstaven dræber, men ånden 
levendegør«.

Med tiden blev det klart, at jeg ikke 
havde nogen fremtid hos fru Houmøller, 
nu ville min mor selv overtage undervis
ningen, men så løb det hele ud i sandet, 
vel også på grund af de stigende krav i 
skolen. Men når denne havde fået, hvad 
der tilkom den, hvad så?

I Silkeborg havde man det privilegium 
at bo i en naturskøn egn. Som Adolf 
Ludvig Drewsen udtrykte det i 1850: 
»Det er vanskeligt at sige, hvad der er 
smukkest i en Egn som Silkeborgs, hvor 
man kan gaae til hvilken Side, man vil, og 
være vis på at træffe Vand, Skov, Bakker, 

Hede etc., overalt smukt og hvert Øjeblik 
med yndige Udsigter ...«* Det var altså 
nærliggende at foretage udforskninger af 
omegnen. Hvad angår gåture, var turen 
«rundt om Odden«, dvs. rundt om 
Kalgårdsvig, den mest foretrukne; den 
kunne imidlertid udvides til «rundt om 
Alderslyst«. Her gik man til højre efter at 
have passeret Kjærsgårdsbroen og fulgte 
en markvej, men først efter en længere 
strækning nåede man udkanten af bebyg
gelsen. Jeg husker Sølvgade, hvor min 
moster boede en overgang. Den svarede 
ikke helt til sit navn, idet den kun var en 
grusvej med et par huse. Ejheller må 
turen fra Alderslyst ad Trækstien til 
Resenbro glemmes; den førte gennem det 
egenartede landskab af grønne enge langs 
Gudenåen.

Den længste gåtur gik til Frederik den 
VII’s Høj i Vesterskoven med den stor
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slåede udsigt over Funder ådal. Vejen 
hertil førte forbi Silkeborg Bad med de 
bekendte Arnakke kilder. Når vi kom her, 
havde vi som regel et æble med, som blev 
udhulet, og hvoraf vi drak af det stærkt 
jernholdige vand. En tur, som jeg foretog 
med min far, gik ud på at finde Pøtsø, der 
ligger skjult i Lysbro skov mellem jernba
nen til Herning og Ørnsø. Vi fulgte en sti 
til venstre for jernbanen, drejede atter til 
venstre og kom ind i et område, der var 
gennemskåret af utallige afvandingsgrøf
ter, som vi måtte springe over. Et stykke 
borte sås en lysning i skoven, hvor den 
begrænsedes af Bryrupbanen. Det hele 
forekom uhyggeligt, og derfor vendte vi 
om og gik tilbage samme vej, og jeg var 
blevet kureret for lysten til flere ture af 
den art.

Men for at komme længere bort var 
det nødvendigt at kunne cykle, hvad jeg 
fik lært efter en del besvær. En forsinken
de faktor i tilegnelsen af denne færdighed 
består jo i at overvinde den frygt, man 
føler ved at svæve højt oppe uden at 
kunne nå jorden med fødderne. Hvis blot 
cyklen havde været så lav, at dette uden 
videre havde kunnet lade sig gøre, ville 
det ikke have været noget problem. For 
mit vedkommende var Kaj Gjørup en 
uvurderlig hjælp, idet han løb bagefter, 
parat til at gribe ind, hvis det skulle gå 
galt. En tid lang kunne jeg nok stå af 
men ikke på, og stor var hans (og min) 
overraskelse, da jeg i et ubevogtet øjeblik 
pludselig steg op på cyklen og var langt 
væk. Disse øvelser fandt sted på 
Markedspladsen. Kaj kaldte mig underti- 

Ved Trækstien. Regnvejr trækker op over Silkeborg. 1961.
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den for «Mosjø Dømå« (Monsieur 
Thomä) og cyklen, der bar mærket 
Cleveland, for «Cleveland Ekspressen«. 
Det var narturligvis skønt nu at kunne 
komme længere ud i landskabet, men der 
var det irritationsmoment, at som følge af 
Silkeborgs beliggenhed måtte man altid 
på et tidspunkt stå af og trække op ad 
bakke. Mod syd var der oven i købet to 
bakker: den, der førte op til Virklund, og 
derefter den længere op til Rodelund.

Man var imidlertid ikke begrænset til 
landjorden alene. Flere steder kunne man 
leje en robåd eller en kano, hvad vi tit 
benyttede os af. Den længste tur gik til 
Borresø, men når den store ø, Borre ø, lå 
ret forude, var det på tide at vende om, da 
turen ellers ville blive for lang.

En heldigvis sjælden begivenhed 
fandt sted den 8. februar 1934, hvor en 
kraftig storm gik over egnen og væltede 
en mængde træer. Det blæste så stærkt, at 
vi i skolen (børneskolen) blev beordret til 
at stille op et godt stykke ude i skolegård
en, inden vi gik ind i klasserne, af frygt 
for, at dele af taget skulle blæse ned. I 
skovene væltede navnlig grantræer, hvis 

rodnet hovedsageligt går nær overfladen. 
Tilsvarende gik det ud over telefonpæle
ne, men, som min farmor sagde: De 
kunne jo forholdsvis let erstattes, det var 
værre med træerne. Indtil engang i 
70’erne lå der ved Hattenæsvejens højre 
side en stor trærod, der efterhånden var 
blevet næsten blankpoleret, og som 
hidrørte fra denne storm.

Kort før min konfirmation i april 1938 
havde min far søgt en stilling som post- 
kontrolør; der var tre sådanne ledige i 
Århus og én i Herning. På et tidspunkt 
indløb der et telegram fra nogle kolleger, 
der åbenbart havde forbindelse til højere 
steder: «Ølhunden giammer i Herning«, 
og efter nogle dages forløb kom den offi
cielle skrivelse: « ... De skal indtil videre 
gøre Tjeneste ved Postkontoret i 
Herning.« - Dette betød, at med udgangen 
af april var min tid i Silkeborg forbi.

Note:
1. Drewsen, A.L.: Fra og om Silkeborg. Justitiarius 

Adolf Ludvig Drewsens Dagbog under hans 
Ophold paa Silkeborg fra 16. Juni til 25. Juli 
1850. Silkeborg 1936.
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To drabssager fra 1700-tallet
Af Estrid Wilhelms

Den ene sag er fra Åbo i Ormslev sogn, 
den anden fra Ingerslev i Tiset sogn, og 
begge sager blev behandlet ved Marselis- 
borg Birketing, førstnævnte i 1706, sidst
nævnte i 1743. Det særlige ved disse to 
tilfælde er, at drabene blev begået i anfald 
af sindssyge.

Her må man erindre, at sindssyges kår 
i gamle dage var væsentlig anderledes 
end i dag. Der herskede en stærk overtro 
over for de stakkels mennesker, idet man 
mente, at de stod i den ondes magt, at de 
var besatte afen ond ånd, og det er sik
kert, at en hel del af disse mennesker er 
endt på bålet i heksebrændingernes tid. 
Man anede ikke, hvad man skulle stille op 
med dem, sindssygehospitaler fandtes 
først op i 1800-taIlet, man havde de så
kaldte dåre kister, hvor man anbragte de 
mest syge, men ellers brugte man ofte at 
binde dem ude i stalden hos kreaturerne, 
eller man lukkede dem inde i et aflåst rum 
i huset. Behandlingsmuligheder havde 
man ikke, man kendte kun til opbevaring 
af dem, og dermed var omgivelsernes 
problem så løst, men ikke dermed den 
syges problemer!

De to første sindssygehospitaler i 
Danmark blev bygget i 1820-erne. Det 
ene var Skt. Hans hospital på Skt. Jør- 
gensbjerg i Roskilde, hvor der oprindelig 

havde været spedalskhedshospital, hvilket 
helgennavnet iøvrigt røber, idet Skt. Jør
gen, Skt. Georg eller Skt. Karen var hel
generfor de spedalske.

Det andet sindssygehospital blev byg
get i den dengang danske by Slesvig, og 
det er stadig i brug.

Sagen fra Åbo
I Ormslev kirkebog står der under 1706 
følgende:

»Den 2. søndag efter Trinitatis (hvilket 
var den 13. juni), blev begravet i Ormslev 
kirkegård, Christen Tømmermands enke 
fra Abo, som blev af sin egen søn ihjelsla- 
gen - 74 år gammel«.

Den 74-årige enke Anne Sørensdatter 
blev slået ihjel af sin søn Niels Christen
sen, hvilket han gjorde i et anfald af 
sindsforvirring.

Begge boede de hos Jens Jensen i Abo, 
som var gift med den gamle kones datter, 
Anne Christensdatter, og altså søster til 
drabsmanden.

Der var masser af vidner, idet nærmest 
hele byens befolkning var på benene den 
pågældende morgen - af samme årsag.

Om aftenen den 4. juni kom Jens 
Jensen hjem fra marken, og han mødte da 
sin svoger Niels Christensen, som stod i 
havedøren i bar skjorte. Svogeren bad 
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ham gå i seng, hvilket han da også villigt 
gjorde.

Næste morgen vågnede Jens Jensen 
ved, at svogeren stod fuldt påklædt ved 
hans seng. Han anede uråd og skyndte sig 
at anbringe barnet, som lå hos ham i 
sengen, i den anden stue. Han bad nu svo
geren om at gå i seng igen, men denne 
greb ham nu om hals og hoved, og kun 
ved hjælp af sin kone og et par karle lyk
kedes det ham at komme fri af svogerens 
greb. Den sindsforvirrede mand greb nu 
en tørvespade, der stod inden for stuedø
ren, men det lykkedes dem at vriste den 
fra ham. Nu løb han ud i gården, hvor han 
fik fat i en vognkæp, som han slog stue
døren itu med.

Efterhånden var alle i gården kommet 
op, også den gamle bedstemor, som nu 
råbte til sin datter om at skynde sig bort 
med børnene, og denne søgte da tilflugt 
hos naboerne.

På marken ovre i Edslev stod Hans 
Sørensen med et par heste. Han vidnede 
senere i retten, at Jens Jensen fra Åbo var 
kommet løbende over til ham, kun iført 
en kjortel og en hat, idet han råbte til ham 
om at redde hans liv, da hans svoger var 
efter ham med vognkæppen.

Da det nu ikke lykkedes Niels Chri
stensen at få fat på svogeren, gik han til
bage til Åbo.

En karl fra Harlevholm havde holdt 
sig i skjul af en busk i toftediget ved Jens 
Jensens toft, han så nu Niels Christensen 
og hans gamle mor komme gående side 
om side. Pludselig bød han sin mor gå 
foran sig, såvidt karlen kunne se, gik de 
op i toften, da han hørte et slag, der lød, 
ligesom når man støder en træsko mod en 
sten. Karlen løb alt hvad remmer og tøj 

kunne holde - hjem til sin husbond på 
Harlevholm, Morten Rasmussen, som var 
halvbror til Anne Sørensdatter. Han beret
tede om, hvad han havde set og hørt, så 
Morten skyndte sig til Åbo, hvor han og 
Jens Jensen fandt den gamle kone liggen
de - blødende ud af næse og mund og med 
et sår i baghovedet. De bar hende ind på 
hendes seng, hvor hun straks efter døde.

De fandt nu Niels Christensen stående 
ude i æblehaven, og de bad ham gå inden
for og få en pibe tobak, han gik med dem, 
og det lykkedes dem nu at få ham lagt i 
seng, hvor de bandt hans hænder og ben. 
Han blev senere ført i arrest nede på 
Constantinsborg.

Retsmøderne
Tirsdag den 22. juni fandt det første rets
møde sted, i dommerens sted var Madz 
Lauridsen i Harlevholm.

Ved retsmødet vidnede deres nabo, 
Søren Væsten, at Niels Christensen led af 
en sygdom, som ytrede sig engang imel
lem, undertiden kunne det vare en times 
tid, og sommetider strakte det sig over 
flere dage. Sygdommen var af og til så 
svær, at man måtte binde ham en nats tid, 
men han havde dog aldrig før gjort skade 
på nogen.

Hans søster og svoger oplyste, at når 
anfaldene kom, faldt han, og enten han 
faldt på ryg eller side, var han blå i ansig
tet, og fråden stod ham ud af munden.

Ved afhøring af drabsmanden fremgik 
det, at han intet kunne huske om det, der 
var sket den pågældende dag, men han 
mente, at de burde have bundet ham, som 
de før havde gjort, så ville det forfærdeli
ge ikke være sket.

Sagen blev behandlet ved flere rets- 
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møder den 20. juli og den 17. august med 
afhøring af flere vidner.

Endelig den 7. september begærede hr. 
Baron Peder Rodsteen dom i sagen, han 
blev repræsenteret af delefoged Mads 
Lauridsen som anklager i sagen mod 
Niels Christensen. Han efterlyste en lov
forsvarlig dom til Niels Christensen som 
drabsmand.

Som Niels Christensens forsvarer var 
prokurator Laurs Pedersen af Århus til 
stede, som henviste til sin klients svaghed 
og uklarhed i gerningsøjeblikket, hvilket 
nok fik indflydelse på dommen.

Der blev nemlig ved domsafsigelsen 
taget hensyn til hans sygdom, hvilket 
forekommer mærkeligt på den tid, hvor 
man ikke havde megen forståelse for 
sindslidende personer.

Birkefoged Jørgen Nielsen af Marse- 
lisborg birk, som var dommer i sagen, ud
talte, at Niels Christensen var et forstyrret 
menneske, og at han - efter nøje overve
jelse - ikke så rettere i denne sag at døm
me, end at Niels Christensen af Åbo, som 
beskyldt drabsmand og som »rasende per
son«, efter kongelig Majestæts lov skulle 
betale fuld mands bod: tre gange atten lod 
sølv, og desuden betale sagens omkost
ninger, som androg seks rigsdaler.

Det er ret indlysende for os i dag, at 
Niels Christensen har lidt af epilepsi. 
Efter et anfald opstår der ofte hukommel
sestab og uklarhed, som kan vare fra 
nogle timer til et par dage, så han har 
handlet i sindsforvirring efter et sådant 
anfald.

Sagen fra Ingerslev
Vi skal nu se på den næste sag, som fik et 
helt andet udfald!

Det foregik i Ingerslev i Tiset sogn den 
16. august 1743.

En gammel, fattig kvinde ved navn 
Lisbet Rasmusdatter kom ind til Kirsten 
Laursdatter, Mads Rasmussens kone i 
Ingerslev, og bad om nogle æbler, som 
hun angiveligt også fik, men som hun 
ikke fik ret megen glæde af, da Kirsten 
Laursdatter i det samme greb en eger fra 
et vognhjul, hvormed hun tilføjede den 
gamle kone et slag i hovedet, før hun 
nåede at komme ud af døren, og hun blev 
nu yderligere forfulgt af Kirsten Laurs
datter, som gav hende flere slag, indtil 
den gamle faldt død om uden for døren. 
Derefter slæbte Kirsten den døde hen til 
kielden (brønden) i haven, hvor hun smed 
hende ned.

En af hendes døtre, som havde været 
ude og flytte en kalv på marken, kom 
hjem, og hun opdagede, hvad der var 
sket. Hun løb straks ud til sin far i 
marken, hvor han høstede, og fortalte 
ham, hvad der var sket, og straks tog han 
en af sine heste og hastede hjem. Han 
blev modtaget af sin kone, som stod i 
døren, hun fortalte ham straks, at hun 
havde slået Lisbet Rasmusdatter ihjel og 
anbragt hende i kielden. Bestyrtet udbrød 
han: »Gud bevare os, hvorfor gjorde du 
det? Nu går det os ilde«! Dertil svarede 
hun, at hun selv kun ønskede at dø, idet 
hun viste ham den blodige hjuleger. Mads 
Rasmussen ville nu tage ned til justitsråd 
Christian Charisius på Constantinsborg 
og fortælle ham om det passerede, hvilket 
Kirsten ikke syntes var nødvendigt, hun 
mente, at dejo bare kunne tage hende op 
af brønden og smide hende et eller andet 
sted hen.

Mads tog ned til hovedgården og 
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fortalte Justitsråden om det passerede. 
Han fortalte også, at hans kone havde 
været dårlig lige siden Mortensdag året 
før. Efter påske var hun blevet mere 
urolig og havde slået både ham og børne
ne, endda også bidt dem!

Det hændte, at hun skreg, så folk i byen 
kom op og trøstede hende. Han måtte 
også af og til have andres tilsyn med 
hende, når han ikke selv kunne være 
hjemme.

Forhørene
Ved retsmødet den 20. august blev 
Kirsten Laursdatter spurgt, om hun tilstod 
drabet på Lisbet Rasmusdatter. Dertil 
svarede hun, at hun aldrig vidste, hvad 
hun gjorde, fordi hun var fra forstanden, 
og desuden havde hun hverken rist eller 
ro på sig. Hun oplyste også, at en norsk 
kvinde havde taget hendes forstand - og 
sagt, at hun aldrig skulle finde ro. Hun 
tilføjede, at det,hun havde gjort ved den 
gamle kone, ville hun have gjort ved alle 
og enhver, som var kommet på det tids
punkt, det var ikke, fordi hun havde noget 
udestående med den gamle Lisbet. - Hun 
bad nu om at måtte blive skilt fra livet, 
fordi det brændte i hendes ben og krop.

Ægtefællens udsagn var en gentagelse 
af, hvad han havde fortalt justitsråd 
Charisius.

Det næste vidne var deres »næstna- 
bo« Anders Mortensen, som sagde, at han 
ofte havde set hende ligge i døren og råbe 
og skrige, men han havde aldrig troet, at 
hun var så slem, selvom han var bange for 
hende.

Så stod tre vidner fra byen frem, som 
havde siddet vagt hos hende om natten 
efter drabet, og de sagde, at hun hele 

tiden havde råbt og skreget, at der var ild 
i hende, og at hun havde slået Lisbet ihjel. 
På deres spørgsmål om, hvorfor hun 
havde gjort det, svarede hun, at hun ikke 
havde sanset det før om aftenen, og at 
Lisbet og hun altid havde været gode 
venner, og at denne endda også havde 
læst for hende. De sagde til hende, at hun 
skulle holde sig til Gud, men hun påstod, 
at han hverken kunne eller ville hjælpe 
hende.

Birkedommeren Jens Mørch berette
de, at tiltaltes mand havde været hos ham 
på drabsdagen og fortalt om drabet, og 
derefter var han, sammen med 4 
synsmænd fra Ingerslev taget med ham 
hjem. De fandt - som angivet - den gamle 
kone liggende i brønden, og da de fik 
hende op, så de, at hendes hoved var slået 
helt i stykker.

Da Jens Mørch nu spurgte Kirsten 
Laursdatter om, hvorfor hun havde gjort 
det, vidste hun det ikke, men hun sagde, 
at de også gerne måtte slå hende ihjel, da 
hun kun ønskede at dø, og de måtte 
skyde, stege eller brænde hende, helt som 
de ville, fordi hun var forgjort af onde 
mennesker. Alt imens lå hun og kravlede 
rundt på gulvet, hvorfor hun blev spurgt 
om, hvordan hun kunne slå Lisbet ihjel, 
når hun ikke selv kunne stå på benene. 
Hertil svarede hun, at fanden nok måtte 
have hjulpet hende.

Sagen blev udsat i 3 uger.
Imidlertid mødte tiltalte ikke den 

berammede dag, idet de to mænd, som 
skulle hente hende i arresten i Århus, ikke 
kunne få hende med,idet hun rasede og 
sønderrev sit tøj. Sagen blev så yderligere 
udsat i 8 dage.

Da hun ved det næste retsmøde mødte 
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op, var hun nogenlunde skikkelig.
Hun forklarede, at den norske kvinde 

havde været hos hende for at tigge penge, 
som hun ikke ville give hende, og det var 
grunden til, at hun havde forhekset hende 
og sagt, at hun skulle få en ulykke.

Hendes forsvarer, prokurator Poul 
Eggers, kommenterede, at delinquenten 
(tiltalte) ikke var ved sin fornufts fulde 
brug, hvilket anklageren Mathias Bruun 
tilsluttede sig, og han tilføjede, at hun var 
svag og utålmodig og hård i sin overtro. 
(Svag står for syg i deres terminologi).

Så blev vidnerne Peder Nørgård og 
Anders Rasmussen afhørt. De havde 
kendt hende, så længe de havde været i 
byen, den ene i fem år, den anden i tyve 
år, og de havde aldrig mærket, at hun 
manglede noget på sin forstand, men de 
var dog godt klar over, at hun var svag, og 
at hun mente at være forgjort. De havde 
begge formanet hende til at holde sig til 
Gud i himlen, men hun blev ved sit og 
mente, at Vorherre hverken ville eller 
kunne hjælpe hende. På spørgsmålet om 
den dræbtes alder oplyste de, at hun var 
»ungefær 80 år gammel«!

Afgørelsen
Anklagerens påstand var, at Kirsten 
Laursdatter burde have sit liv forbrudt, 
hovedet hugget af med en økse og stillet 
på en stage, samt hendes legeme begravet 
samme sted. Sagens omkostninger skulle 
da udredes af amtet. Derpå forventede 
han dom.

Forsvarerens indlæg gik ud på, at han 
håbede, at dommeren ville være knap så 
hård, som anklageren var, han mente, at 
man måtte betænke hendes svaghed. I 
stedet ville han foreslå, at hun »vorde 

med sværd henrettet og i kristen jord 
begravet«! Sagen blev udsat 14 dage.

Ved næste retsmøde var fuldmægtigen 
Peder Thomsen fra Constantinsborg mødt 
på Justitsrådens vegne, og han begærede, 
i henhold til beviserne og vidneudsagne
ne, dom i sagen mod Kirsten Laursdatter.

Dommeren Jens Mørch tog ordet og 
sagde: »Eftersom delinquenten Kirsten 
Laursdatter af Ingerslev ved forhøret af 
Marselisborg birketing den 30. august 
sidst - efter at hun den 16. august næst 
forhen ugudelig havde dødet og dræbt en 
gammel uskyldig kvinde ved navn Lisbet 
Rasmusdatter af Ingerslev, er vorden 
overbevist samme hendes onde gerning at 
have forøvet, som synet 16. august, samt 
hendes egen mands og fire vidners udsi
gende ved forhøret af forbemeldte 20. 
august, forklare ved bemeldte forhør og 
syn, haver delinquenten opført sig helt 
utålmodig, ej alene for denne gerning, 
men for den ve, svien og brænden, hun 
sagde sig at have udi hendes legeme, der 
gav hende hverken hvile eller ro, - sigen
de sig at være forhekset eller forgjort, og 
hendes forstand hende frataget af en 
norsk kvinde i 1742 - ungefær ved 
mortensdags tide, siden hvilken tid 
hendes svaghed har været og er.

Videre er delinquenten den 8. oktober 
sidst fri, ledig og løs for retten fremstillet, 
hvor to vidner af bemeldte Ingerslev 
enstemmig forklarer at være vidende, at 
delinquenten har været svag og uærlig i 
forbenævnte tid, men ej har hørt, at hun 
har været fra forstanden, hvilket stad
fæstes af hendes sjælesørger, velærværdi
ge hr. Mathias Jessen, sognepræst for 
Viby Tiiset menigheder - hans udgivne 
attest indført«!
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Derpå blev dommen afsagt:
»Thi bør delinquenten Kirsten Laurs

datter - efter hans kongelige Majestæts 
allernådigste lovs 6.te bog, 5. kapitel, 1. 
art, pag. 886 - at have sit liv forbrudt, og 
efter aktens omstændigheder betræffende 
hendes hafte og endnu havende svaghed - 
hendes hoved fra kroppen med et sværd 
at fraskilles og med legemet i kirkegård at 
begraves uden ceremoni - i følge hans 
kongelige Majestæts forordning af 9. 
august 1737. Angående delinquentens 
boeslod, da siden der med syn og vidner 
for retten den 5. og 12. november er 
bevist boets slette tilstand af besætning, 
brøstfæld og pådragende restance, så intet 
til arvning er - og vedkommende er at 
holde. Så de på delinquentens bekostning 
efter kongelig Mayestæts allernådigste 
forordning af 26. september 1732 - af 
amtet udredes.«

Set med nutidens øjne
I Tiset kirkebog står at læse i 1743: 
»11.søndag efter trinitatis (den 25. 
august) jordedes Lisbet Rasmusdatter af 
Ingerslef, som blef ihjelslagen«.

Det er ganske mærkeligt, at to sager, 
hvor drabet i begge tilfælde er forøvet af 

en sindssyg person, kan få så forskellig 
udgang, og at det var i den første sag, 
man tog hensyn til sindssygdommen. 
Meget afhang vel også af, hvem der 
dømte i sagerne!

Når denne sag endte med dødsdom, 
kan det måske skyldes Kirsten Laursdat
ters egen snak om, at hun var forhekset og 
forgjort, og at det brændte i hendes krop. 
Der var jo ikke gået mange år siden den 
sidste heksebrænding i Danmark havde 
fundet sted, så overtroen havde nok endnu 
et godt tag i befolkningen, hun er sikkert 
blevet anset for at være en heks.

Man skulle ikke synes, at det var den 
store forskel, om man blev halshugget 
med økse eller med sværd, for offeret var 
udgangen jo den samme, men at blive 
halshugget med økse betragtedes dengang 
for mere æreløst end eksekusion ved 
sværd!

Hvorom alting er, så døde Kirsten 
Laursdatter i fængslet, så hun slap for 
videre jordisk tiltale.

Kilde:
Marselisborg Birketings tingbøger (i Landsarkivet 
for Nørrejylland), i-5,fol. 274, og i-10, fol. 364a.
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Astrup-præster fra Reformationen 
til 1750
Af Flemming Aagaard Winther

I forbindelse med forarbejdet til en ny og 
reorganiseret udgave afErh. Qvistgaards 
»Præstehustruer, der helt eller delvis 
mangler i Wibergs Præstehistorie«, blev 
jeg sidste år opmærksom på Gerda 
Reppkes artikel om Astrup-præsten 
Thøger Møller i Østjysk Hjemstavn. Som 
nævnt i artiklen har Gerda Reppke også 
skrevet en samlet fremstilling af pastora
tets historie, beroende i Solbjerg Egnsar
kiv. Dette manuskript har jeg ved venlig 
imødekommenhed fra arkivets side haft 
adgang til, og jeg har specielt overtaget 
en del kirkebogscitater derfra. De vil i det 
følgende blive benyttet uden yderligere 
kildeangivelse.

Præsterne før 1650
Wiberg har i sin Præstehistorie1 været 
særlig uheldig med kronologien m.h.t. de 
ældste Astrup- præster, og Aage Dahis 
Præstehistorie på Rigsarkivet overtager 
blot disse fejl. Som jeg vil vise, opstår 
problemet via det lille regnestykke, som 
fører til Wibergs årstal. Hans udgangs
punkt har været overleveringen af de 
åremål, de første præster efter reformatio
nen »regerede«, nemlig følgende:

Peder Nielsen - i 22 år (min rekon
struktion efter Wibergs ca. årstal). 
Jens Hansen i 39 år.

Laurits Winther i 8 år.
Christopher Andersen i 49 år. 
Thomas Nielsen i 9 år.
Søren Simonsen i 8 år.

Om den sidste anfører Wiberg, at han 
blev kaldet 1641. Hans eftermand Peder 
Jensen har personligt oplyst at være 
kaldet Dominica Exaudi 1649 = 4. søndag 
efter Trinitatis = 17. juni 1649. Fra og 
med Søren Simonsen er vi altså kronolo
gisk på sikker grund. Benyttes de oven
stående åremål til at regne tilbage, fås 
nedenstående omtrentlige kaldelsesår; 
omtrentlige, fordi år som kapellan ofte 
medregnes i »regeringstiden«.

1641 Søren Simonsen 
1632 Thomas Nielsen 
1583 Christopher Andersen 
1575 Laurits Winther 
1536 Jens Hansen 
1514 Peder Nielsen

Med den sidste er vi tilbage før refor
mationen. Det er ikke umuligt, da der 
kendes mange eksempler på katolske 
præster, der antog den nye lære og forblev 
i embedet.

Imidlertid vil det nu være på sin plads 
at sammenligne ovenstående årstal med 
det, andre kilder siger om Astrup-præster- 
ne.

Tilbage i 1511 nævnes en Per Nilsen 
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som sognepræst til Astrup.2 Det kunne 
godt være den samme som Peder Nielsen. 
Der var ikke noget, der hed retskrivning 
dengang.

I Kancelliets Brevbøger findes Laurits 
Winther nævnt tre gange: 6. nov. 1568 får 
Folmer Rosenkrantz befaling om at skaffe 
Hr. Laur. Vinter underhold på Aarhus- 
gaard, indtil han kan få et kald. Han har 
været fangen af de svenske og er blevet 
berøvet alt sit gods og sine penge. - 28. 
nov. 1568 Ordre om, at Hr. Laur. Vinter 
årlig må oppebære 3 Pd. rug og 3 Pd. byg 
af Aarhusgaard til han får kald. (Pd, er 
ikke pund i nutidig betydning, men svarer 
nærmest til tønder). - 2. jan. 1573 Bevil
ling til, at Hr. Laurits Winther i Astrup må 
oppebære Kronens part af Astrup sg.’s 
korntiende. Den omdirigeres 31. dec. 
1579 og 8. dec. 1582 til vedligeholdelse 
af Astrup kirke.

I 1573 var Laur. W. i embedet, fordi vi 
ved, at han allerede 26. april 1572 som 
sognepræst var med til at rebe (udmåle) 
præstegårdsjorden, måske i anledning af, 
at han nylig havde fået kaldet.3 Det refere
res også, at Hr. Christoffer Andersen i 
Astrup 1. maj 1584 udstederen fuldmagt 
i anledning af prins Christians hyldning 
dette år.4 - Hr. Christoffers lange embeds
periode bekræftes af Chr.IV’s åbne brev 
af 7. jan. 1620, hvori bevilges, at Hr. 
Thomas Nielsen, kapellan til Astrup, 
Tulstrup og Hvilsted må efterfølge Hr. 
Christoffer som sognepræst til samme 
sogne, hvis han overlever ham.

Det sidste lyder mærkeligt i vore ører; 
men i hine tider, hvor pest og infektions
sygdomme hærgede, kunne en gammel 
hærdet præst meget vel være mere sejgli- 
vet end en ung kapellan. Hr. Christoffer 

kaldes for øvrigt i brevet »Nielsen« lige
som Hr. Thomas; men det må være en 
skriverfejl, fordi begge nævnes med 
korrekte patronymer i biskop Jens Gjøde- 
sens liste over præster i Aarhus stift 
samme år, 1620. - Ovre i Jylland kendte 
man jo hinanden.5

Det er ikke lykkedes mig at finde noget 
om, hvor disse ældste præster har gået i 
skole eller studeret. Det har været formo
det, at Thomas Nielsen kunne være 
Kolding-studenten af dette navn; men det 
må være forkert, da han først immatriku
leredes ved Københavns Universitet 
1620.6 Derimod findes alle følgende 
Astrup-præster i H. Friis-Petersens manu
skript om studenterne ved Københavns 
Universitet.7 En kopi findes paa Statsbibl. 
i Århus; det findes også som mikrokort og 
er benyttet i det følgende uden særskilt 
henvisning.

Her finder vi Søren Simonsen immatr. 
1635 fra Slangerup skole med det latini- 
serede tilnavn Morsinus = Morsing. Da 
man i regelen blev student omkring 20 års 
alderen, kan Hr. Søren formodes født ca. 
1615; men hans forældre er ukendte. En 
mulig bror, Jens Simonsen Morsing, 
siden præst i Hjelmeland i Norge, blev 
student fra Slangerup 1642.

Omkring 1615 var der tilsyneladende 
ingen præster på Mors, der hed Simon, så 
Hr. Søren nok ikke var præstesøn. Tilnav
net må have en anden baggrund.

Endelig har vi så Peder Jensen, immatr. 
1638 fra Randers skole med tilnavnet Nytt 
- der bedst kan tolkes som Nøtten, svaren
de til at han eller hans familie var fra 
denne Himmerlandske landsby i Ferslev 
sg. Hans fødeår må være ca. 1618; men 
der er heller ingen indlysende muligheder 
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for, hvem hans forældre kan være. Efter 
at være blevet teologisk kandidat kom 
Peder Jensen til Aarhus Domskole (Kate
dralskole), hvor han nævnes 1646. Da han 
ikke blev gift med præsteenken i Astrup 
efter at have tiltrådt embedet 1649, kan 
det være, han allerede havde giftet sig i 
Århus-tiden på trods af den sulteløn, 
hørere dengang fik.

Men nu først tilbage til kronologien 
vedrørende Peder Jensens seks kendte 
forgængere. Med ovenstående oplysnin
ger kan listen over kaldsår afsluttende 
forbedres til følgende:

Ca. 1511. Peder (eller Per) Nielsen, 
død omkring 1533.
Ca. 1533. Jens Hansen, død omkring 
1572.
Ca. 1572. Laurits Winther, død før 
1.5.1584, antagelig omkring 1580. 
Ca. 1580. Christopher Andersen, død 
omkring 1632.
Ca. 1632. Thomas Nielsen, kapellan 
fra 1620. død omkring 1641. 
1641. Søren Simonsen (Morsing), 
stud. Slangerup 1635, gift med N.N., 
som overlevede ham. De havde efter
levende børn. Hr. Søren døde i 
forsommeren 1649, enken omkring 
1660. (Begrundes nedenfor).
17.6.1649.Peder Jensen (Randers 
eller Nytt), stud. Randers 1638.

Hovedkilden til Hr. Peder Jensens 
historie er den indberetning, han selv har 
skrevet i Herredsbogen 1662 om kaldets 
tilstand/ Her starter han med at gengive 
sit eget kaldsbrev af 17. juni 1646. Blandt 
meget andet kommer han ind paa sine 
udgifter ved embedet, og der står således:

Til min SI, formandt s Effterlatte 

hustrue, haffer Jeg, foruden hendis 
Nadsens Aar, Aarlig giffvidt, nu indtil feij- 
de tiden haffvde Ende oc nu hun er ved 
Døden off gangen, - xvj td Korn, nemlig - 
Rug - iiij td, Biug - vij td, Ar (=Havre) - v- 
Pd. Derforuden effterlod hende Gaardens 
Bygfeld, som var taxe ret effter Siunsvid- 
nets udvjsning for 100 SI.dr. Noch gaff 
Jeg Hende strax i Rede Penge - 100 SI. dr, 
fordi Hun goedvilligen skulle flytte aff 
gaarden, Oc derforuden haffer Jeg 
Annammet et Aff ' hendis Børn til mig, oc 
føder oc Klæder det endnu som forsvar
ligt skal findes.
Indførslen afsluttes med:
Dette saa at være som forschreffuit findes, 
Bekiender Jeg underschreffne AffAstrup- 
Præstegaard, den 12 April 1662.

Peder Jenßen Rhanders, Pastor Eccles: 
Astrup Tulstrup & Huilsted, m.p.

Ifølge Supplementet 1958 til Friis- 
Petersens ovennævnte Stud. v. Kbh. Univ. 
blev Hr. Peder gift (antagelig 2. gang) 23. 
okt. 1667 i Aarhus (Frue). Ingen hustru
navne kendes, og det vides heller ikke 
nøjagtigt, hvornår han døde. Det må være 
sket kort tid efter, da efterfølgeren 
nævnes i Astrup 12. dec. 1667 og blev 
ordineret 7. febr. 1668.

De yngre præster
Efterfølgeren var Christian Jacobsen 
Hirtznach, der blev immatr. v. Kbh.’s 
Universitet fra Helsingborg latinskole 
1655, d.v.s. han må være født omkring 
1635. Det er usikkert, hvem hans forældre 
var. L.J. Bøttiger formoder9 efter J. J. 
Fyhn,10 at han var søn af slotsfoged i 
Kolding Jacob Johan(sen?) Hirtznach. - 
Fyhn mener, at denne var af sachsisk 
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familie." Jeg gætter på, at navnet oprinde
lig stammer fra den lille tyske by Hirze
nach ved Rhinen, nu D-56154 Boppard. 
Nogle medlemmer af slægten kaldes også 
fjirtznak eller Hirschnach; men de andre 
stavemåder findes ikke som geografiske 
lokaliteter.

En dokumenteret søn af slotsfogeden i 
Kolding og hustruen Anna Johanne 
Müller var oberst Johan Jacob(sen) H., 
født 1644, død 1709, begr. i Kbh. (Frue 
kirke).12 Der var ogsaa en Alexander 
Jacobsen H., student fra Helsingør 1639, 
senere præst i Korup på Fyn13 og en Salo
mon Jacobsen H., stud. Slangerup 1665, 
resid. kapellan i Assens14, der kunne 
tilhøre samme familie. Den senere kapel
lan ved Fredericia (Trin.) og Vejlby, 
Rasmus Olsen Hirschnach var student fra 
Odense Gymn. 1643 og døde 168915. I 2. 
ægteskab var han g. m. Anna Christence 
Pedersdtr. Dorschæus, en søster til Chri
stian Hirtznachs 4. hustru, se nedenfor. 
Ogsaa i dette tilfælde er den nærmere 
sammenhæng ukendt.

Christian Hirtznach var inden han kom 
til Jylland hører i Lund, og antagelig blev 
han der første gang gift med Clara 
Mogensdatter Grave. Hun var datter af 
kannik og lektor theol, i Lund, Mogens 
Didriksen Grave og Anna Eriksdatter.16. 
Hustruens slægtsforbindelse begrundes af 
breve fra hendes bror Erik til J. 
Bircherod17, og bekræftes af senere 
opkald i Hirtznach- familien med navne
ne Mogens og Clara. Grave slægtens 
ældre led findes forøvrigt på Fyn; men de 
ses ikke at have tilknytning til ovennævn
te fynske Hirtznach-præster.ls

Ca. 1664 blev Christian Hirtznach 
rektor i Ebeltoft, hvor han var, til han fik 

kaldet til Astrup. Som nævnt var Clara 
søster til Erik Mogensen Grave, der blev 
biskop i Aarhus 1664. Det er nærliggen
de, at svogerens flytning fra Lund til 
Ebeltoft skyldes denne udnævnelse. To af 
biskoppens brødre fik embeder i Østjyl
land 1666:

/. Anders Mogensen Grave beskikke
des 29. sept, til Hospitalsforstander i 
Randers, hvor han blev indviklet i langva
rige stridigheder med forgængeren.19

2. Mogens Mogensen Grave blev 21. 
okt. kapellan i Vejerslev, Aidt sg. hos 
Anders Andersen Winding, hvis datter 
han ægtede.20

- Uanset hvor kvalificerede biskoppens 
slægtninge har været til disse embeder, 
ville disse forhold i vore dage utvivlsomt 
have fået en tur i fjernsynet; men dengang 
har man ikke opfattet det som særlig 
umoralsk at favorisere sine slægtninge. 
Det er også bekendt, at talrige præster fik 
embede efter en passende foræring til 
indehaveren af kaldsretten.

Clara Mogensdatter døde i oktober 
1670 og synes kun at have haft sønnen 
Mogens Jacob Christiansen Hirtznach, 
født ca. 1669, se første slægtled I. i 
slægtsoversigten nedenfor. Chr. Hirtznach 
giftede sig året efter Claras død med 
præstedatteren Citzel (Sidsel) Rasmusdat- 
ter. De viedes i Maarslet 6. nov. 1671 af 
hendes far Rasmus Nielsen (død 16. 
marts 1690). Moderen var Hr. Rasmus’ 1. 
hustru Kirstine Hansdatter (død 6. juni 
1649). Sidsel Rasmusdatter døde i begyn
delsen af 1698, og skiftet efter hende 28. 
febr. 169821 oplyser, at der var 5 efterle
vende børn, se første slægtled II.

Chr. Hirtznach blev tredie gang gift i 
Odder 1. juni 1699 med Helvig Barbara 
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Hansdatter, datter af ridefoged på Rod
stenseje, Hans Christensen (nævnt 
169322). Hun døde imidlertid kort tid efter 
uden børn.23

Fjerde og sidste gang giftede Chr. 
Hirtznach sig med præsteenken Anne 
Cathrine Pedersdatter Dorschæus. Af 
hende og børnene i første ægteskab findes 
der kunstnerisk veludførte portrætter på 
epitafiet (1683) over hende og manden, 
sgpr. Laurits Jensen i Beder.24

Anne Cathrine Dorschæus (1656 - 1726). Udsnit af 
epitafiebillede fra 1683 i Beder kirke.

Anne Cathr. Dorschæus fødtes i 
København 4. april 165625 og havde efter 
Laurits Jensens død 3. sept. 169426 nået at 
ægte sgpr. Christen Jensen Thorsager, 
Holme, Tranbjerg sg., der dog døde alle
rede 20. juli 1695. Han var født 23. aug. 
1638 og enkemand efter Maren Michels- 
datter Housing, f. 25. febr. 1647, g. i 
Randers 1674, d. 1687.27 Også af ham og 
hans første hustru findes der karakterfulde 
portrætter på et desværre noget medtaget 
epitafium (1682).28 Børn og stedbørn fra 
ovennævnte »kædeægteskaber«, som i 

hine tider var så almindelige blandt 
præsterne, skal ikke behandles her, skønt 
de så at sige endte hos Chr. Hirtznach, 
kun hans egen efterslægt.

I Anne Cathr. Dorschæus’ tid brændte 
Astrup præstegård under et stormvejr 19. 
nov. 1708, og ved den lejlighed er en 
eventuelt eksisterende kirkebog nok også 
brændt. Chr. Hirtznach fik samme år 
bevilling til at indsamle 1 Rdlr. til genop
bygningen fra samtlige kirker i Aarhus 
stift. På en af de første sider af den ældste 
bevarede kirkebog fra sognet ses under 
1714 indført:

Dencl 12 April blef ærværdige meeget 
hæderlige Hr Christian (tilføjet over lini
en: Hirtznach) begravet i sit 85 aar

I skiftet efter ham findes hans dødsda
to: 4. april.29 Enken døde 5. nov. 1726 i 
Fredericia (Mich.), hvor hendes far Peder 
Jørgensen Dorschæus havde været præst. 
Han havde også været gift flere gange, 
Anne Cathrine er fra hans 1. ægteskab 
med Cathrine Ibsdatter.30

Christian Hirtznach synes at have 
passet sit embede lige til det sidste; i 
hvert fald har Wiberg ikke noget om 
kapellaner, før Niels Olesen Holmboe 
udnævnes 7. febr. 1714 cum spe successi
onis (= med håb om at blive efterfølger). 
Inden kaldelsen var Niels Holmboe 
kapellan hjemme hos sin far, sgpr. Ole 
Jensen Holmboe (1667-1714) til Torrild, 
Vedslet sg. Denne familie er velkendt, 
bl.a. fordi Niels Holmboe forblev i embe
det helt til sin død 20. sept. 1753. Da han 
var ordineret allerede 30. april 1700, var 
han præst i mere end 50 år og er derfor 
med både i G.Treschows31 og C. Gjes- 
sings »Jubellærere«.32 Niels Holmboe 
havde ikke mindre end 13 søskende, som
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Epitafieinaleri ca. 1691 af sognepræst Ole Jensen Holmboe til Torrild, Vedslet sg. med hustruen Karen Gregersdatter 
Krag og deres 14 hørn. Sønnen Niels erden næstældste, nr.2 foroven til venstre. Efter dateringen skulle han være ca. 
18 år på billedet, så portrætligheden må betragtes med en vis skepsis.
Foto: ©Jesper Holdgaard, Odder.
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dog ikke alle blev voksne. Hele familien 
er afbildet på et epitafiebillede, der efter i 
mange år at have været i en norsk gren af 
slægten Holmboes eje 1975 blev skænket 
til Torrild kirke, hvor det nu hænger. 
Billedet er gengivet i sort/hvid i Danm. 
Kirker33, men fortjener som her at blive 
reproduceret i farver.

Da Niels Holmboes levnedsløb er 
velkendt fra Gjessing og fra en norsk 
slægtsbog,34 skal det kun kort gengives og 
suppleres her:

Født 18. jan. 1673 i Torrild, immatr. v. 
Kbh.’s Univ. 1697 fra Helsingør, gift 27. 
okt. 1705 i Skanderborg med Sophie 
Amalie Hünitz, datter af overførster Chri
stopher Elias Hünitz (d. 1702) og Marie 
Olufsdatter, der boede på Vengsgaard 
(nuv. Sofiendal).35 Sophies fødselsdato er 
ikke kendt. Med Niels Holmboe fik hun 
kun sønnen Christopher, født 25. Juli 
1706 i Torrild, død der i sit tredie år. Niels 
Holmboe døde selv 20. sept. 1753 og blev 
efter tidens skik begravet inde i Astrup 
kirke sammen med hustruen, der døde i 
Maarslet degnebolig 10. febr. 1755. 
Sophie Hünitz havde ligesom sin mand 
mange søskende. Gerda Reppke fortæller 
mere om dem og deres efterkommere i 
manuskriptet, nævnt i indledningen.

Med den næste præst i Astrup, Thøger 
Jacobsen Møller, er vi fremme ved sidste 
års artikel her i tidsskriftet. Af de oplys
ninger, Wiberg mangler, findes de fleste i 
artiklen, så de skal ikke gentages her. Om 
de følgende præster og deres familier er 
det også ret let at skaffe yderligere mate
riale, så jeg vil indskrænke mig til igen at 
henvise til Gerda Reppkes manuskript i 
Solbjerg Egnsarkiv. Det omfatter til og 
med Wibergs nr. 13, F. W. A. Kjerrum- 

gaard. Om præsterne frem til 1945 beret
tes i Østjysk Hjemstavn 1946.36 En anden 
artikel omhandler især præstegården og 
haven samt dennes grundlægger, sgpr. 
Christen Lauritzen Begtrup.37

Oplysningerne om Astrup-præsten 
Christian Jacobsen Hirtznachs agnatiske 
efterslægt findes spredt i litteraturen, 
derfor vil jeg til slut give en samlet frem
stilling af dens medlemmer, der går ud 
over rammerne af Astrup pastorat. Slæg
ten kan betragtes som et tidstypisk 
eksempel på en indvandrerfamilie, der i 
løbet af få generationer integreres i det 
danske samfund. Det fremmedartede 
navn forsvinder, og de nulevende efter
kommere af kvindelinierne lever sandsyn
ligvis i dag i bevidstheden om at være 
100% danskere. - Det er dejo også, thi vi 
ere alle jyder for Vorherre.

Hirtznach-slægten fra Astrup 
Første Slægtled I.

Christian Jacobsen Hirtznach og Clara 
Mogensdatter Graves søn:

Mogens Jacob Christiansen Hirtznach, 
født ca. 1669. Han blev student fra 
Aarhus skole 1684, cand, theol. 1688 
(non) og fik ca. 1692 rektorembedet i 
Ebeltoft, hvor han samtidig var kapellan. 
Der giftede han sig 22. febr. 1693 med 
Bodil Laursdatter Begtrup, født ca. 1668, 
død 24. aug. 1733, datter af herredsfoged 
Laurs Andersen og Ane Povelsdtr. i Begt
rup, Vistoft sg.38 Mogens Hirtznach blev 
begravet i Ebeltoft 9. apr. 1722.1 ægte
skabet var der fire børn, alle født i 
Ebeltoft, som ikke omtales ganske korrekt 
i J. Caroc’s bog. - Se andet slægtled I. 
Første Slægtled II.

Christian Jacobsen Hirtznach og Sidsel
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Rasm ns da tte rs bø ni :
1. Niels Christiansen Hirtznach, f. ca. 

1672, stud, fra Aarhus 1691, 18. dec. 1699 
ordin, til kapellan i Blegind, hvor han 
1701 overtog embedet og døde 1739.39 
Ligesom faderen overgik der ham den 
skæbne, at præstegården brændte, her 
ikke mindre end to gange, 1730 og 1735.
I begge tilfælde fik han tilladelse til 
indsamling i Aarhus stift til genopbygnin
gen.40 (Der mangler netop kirkebog for 
sognet for årene 1722-38, mens ældre og 
yngre bøger er bevarede). Niels H. var 
1706 gift med Drude Mette Jensdatter, 
datter af sgpr. Jens Pedersen Krabbe og 
Inger Hansdatter i Kattrup, Bjerre hd.41 
Wiberg angiver, at Niels C.H. var gift 
med Christiane Augusta Redlich, rimelig
vis søster til byfogeden i Ebeltoft, og at 
de havde en søn. Det er ikke fundet 
bekræftet. Af ægteskabet med Drude 
Mette Jensdatter levede kun en datter, se 
andet slægtled II.

2. Rasmus Christiansen Hirtznach, f. 
ca. 1686/88, blev immatr. fra Ebeltoft 
1705, præst på Helgenæs 6. nov. 1719 og 
ægtede 16. okt. 1720 forgængerens enke, 
Kirstine Cathrine Jensdtr. Lyngbye, der 
døde 1734, uden at de havde fælles børn. 
Anden gang blev Rasmus C. H. gift med 
Marie Elisabeth Hutfeld, f. 1712 i Holme 
som datter af sgpr. Niels Jespersen 
Hutfeld (d. 1738) og Ingeborg Thomasdtr. 
Helsing (d. 1756).42 Efter Rasmus C. H.’s 
død 10. maj 1739, begr. 20. maj på Helge
næs,43 giftede enken sig 31. aug. 1740 
med kancelliråd Iver Hanson til Lyngs- 
bækgaard.44 Marie E. Hutfeld havde 4 
børn i første45 og 6 børn i andet ægteskab. 
Hun døde 1772 i Ebeltoft og blev begra
vet 11. dec. i Agri. - Se andet slægtled III.

3. Clara Christiansdtr. Hirtznach, f. 
mellem ca. 1673 og 1687. Ved skiftet 
efter faderen 1714 betegnes hun Sr. 
Thomas Geniers - måske den senere 
præst i Tønsberg i Norge, Thomas 
Henriksen Gerner.46 De vides ikke at have 
haft efterlevende børn.

4. Maren Christiansdtr. Hirtznach, g. 
formentlig ca. 1727 med Lucas Knudsen 
Knub, f. 3. juni 1682,47 stud. Viborg 
1704,4Scand. th. 1714, sgpr. Tunø 1717. 
Han var 1. gift med Sara Heidensdtr. 
Wiinberg, der døde der 1726. Lucas Knub 
blev 1731 præsti Pjedsted, Gaarslev, 
hvor han døde 28. juni 1748.49 Marie C. 
H. døde uden efterlevende børn samme
steds 5. jan. 1753 og hendes hus blev 
solgt på auktion 19. marts.50 Skiftet efter 
hende udreder mange familieforhold; men 
søsteren Clara nævnes ikke.

5. Kirstine Marie Christiansdtr. Hirtz
nach, var ugift 1714 og døde i begyndel
sen af 1752 på Kegnæs, Als. Hun fik en 
arveberettiget Slegfredsøn Jens Pedersen 
Dorschæus, der 1754 var myndig og 
boede på Tunø. Tilsidst levede hun som 
fattig enke efter husmand Lauritz 
Madsen, død 1746 på Kegnæs.51

Andet Slægtled I.
Mogens Jacob Christiansen Hirtznach 

og Bodil Laursdatter Begtrups børn:
1. Christian Mogensen Hirtznach, f. 17. 

juli, dbt. 26. juli 1696 i Ebeltoft, stud, 
priv. derfra 1717, kapellan i Blegind, 
Hørning sg. 1736, død 15. juni, begr. 21. 
juni 1740 i Blegind uden efterlevende 
børn. Han blev viet 6. nov. 1737 i Ebeltoft 
til Christiane Elisabeth Redlich, dbt. 25. 
sept. 1711 i Ebeltoft, begr. 1785 samme
steds. Datter af byfoged Christian Rudolf 
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Redlich og Elisabeth Magdalene Utrecht 
og gift yderligere to gange.52 Hun opsatte 
en endnu eksisterende mindetavle over 
Christian H. i Blegind kirke.53

2. Clara Mogensdtr. Hirtznach, dbt. 6. 
febr. 1698 i Ebeltoft, d. 12.april 1752 ssts. 
efter 5 Aars sengeliggende Svaghed. 
Første gang gift 1726 med enkemand 
Christoffer Jensen Holst, f. ca. 1694 i 
Lime som søn af sgpr. Jens Jensen Holst 
og Karen Nielsdtr. Galthen, stud. Viborg 
1711, cand, theol. 1715, degn i Hyllested 
1719, begr. der 9. juni 1738.54 Clara 
Mogensdtr. H. blev 2. g. m. strandrider 
Ditlev Schultz, død 1741.55 1 andet ægte
skab havde hun ingen børn, i første en 
søn og en datter, der levede 1753.56

3. Laurs Mogensen Hirtznach, f. ca. 
1700, stud, fra Ebeltoft 1721, 21 år gi., 
kaldet 3. juni 1725 til degn i Gjesing sg., 
Sønderhald hd., hvor han blev begr. 19. 
apr. 1781, 81 år gi. Han blev 12. apr. 1726 
trolovet og 31. juli gift med Karen 
Knudsdatter i Gjesing. Ifølge Caroc må 
han anden gang have været gift med en 
søster til købmand og kæmner Jørgen 
Rasmussen (ca. 1701 -1780) i Aarhus, der 
var født i Træden sg.57 - Se tredie slægtled
I.

4. Anna Marie Mogensdtr. Hirtznach, 
dbt. 4. juni 1704 i Ebeltoft, død ugift på 
Løvenholm 1753, begr 16. febr. i 
Gjesing.™

Andet Slægtled II.
Niels Christiansen Hirtznach og Drude 

Mette Jensdatter Krabbes datter:
Elisabeth Cecilie Hirschnach, død 1779 

i Bjerre hd. Hun var ca. 1728 blevet gift 
med degnen Jørgen Bertelsen Mossin, f. 
ca. 1699, begr. 11. aug. 1742 i Hylke.

Han var antagelig søn af degnen i Ring, 
Føvling sg., Bertel Christophersen 
Mossin og synes ikke at have været 
student. De havde to sønner og en datter.59

Andet Slægtled III.
Rasmus Christiansen Hirtznach og 

Elisabeth Nielsdatter Hutfelds børn:™
1. Sidsel Kirstine Cathrine Rasmusdat

ter Hirtznach, f. 16. juni 1734 Helgenæs, 
g. 22. april 1755 i Ebeltoft m. sgpr. i 
Hornslet fra 1751, Peder Lucassen 
Kjærulf, f. 8. sept. 1721 i Viborg, stud. 
Christiania 1736, cand, theol 1746, d. 9. 
okt. 1789 i Hornslet. Søn af prokurator, 
senere justitsråd Lucas Jensen Kjærulf (d. 
1739)61 og 1. hustru Johanne Kirstine 
Lihme (d. 1724). Sidsel døde 2. aug. 1805 
i Aarhus.62 De havde 2 efterlevende 
børn.63

2. Christian Rasmussen Hirtznach, f. 
18. dec. 1735 Helgenæs, stud. 1754 
Aarhus (priv.). Som forpagter på Grundet 
g. 18. nov. 1774 i Hornstrup m. Kirstine 
Bonne, f. ca. 1741, enke efter forpagter 
på Grundet, Henrik Tram (d. 1773).64 
1784 var Christian forpagter på Rugaard, 
Rosmus sg., hvor han døde 6. maj 1786, 
begr. Hyllested 15. maj.65 Kirstine døde 
hos sin søn og svigerdatter på Astrup, 
Grinderslev sg., 27. marts 1812. - Se 
tredie slægtled II.

3. Niels Rasmussen Hirtznach, f. 15. 
nov., dbt. 27. nov. 1736 Helgenæs, g. 25. 
okt. 1780 i Aalborg (Bud.) m. Talke Chri
stine Trap, dbt. 16. sept. 1760 i Aalborg 
(Bud.), d. 13. aug. 1832, begr. 20. aug. i 
Aalborg (Bud.).66 Datter af postmester i 
Aalborg Gotfred Christian Cortsen Trap 
(d. 1794) og Sophie Kirstine Jessen (d. 
1803).67 Niels H. døde som oberstløjtnant 
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i Randers 2. aug. 1791, begr. 10. aug. Han 
kalder sig i overensstemmelse med tidens 
skik hos militærpersoner, von Hirschnach. 
De havde een søn, tredie slægtled III.

4. Erasmine Rasmusdatter Hirtznach, f. 
19 juli 1739 Helgenæs, g. 4. okt. 1765 i 
Draaby sg. med sgpr. i Agri, Lars Dani
elsen?) Staal, dbt. 23. jan. 1741 i Helsin
gør (Olai)68 som søn af købmand Daniel 
Staal og N.N. Lars S. var stud, fra Helsin
gør 1758, cand.theol. 1760, kom til Agri 
10 maj 1765, afsked 9. maj 1806, d. 16. 
maj 1814, begr. 24. maj i Agri. Erasmine 
H. døde 7. aug. 1798 i Agri, begr. 14. 
aug.69 De havde 3 sønner og 1 datter foru
den nogle børn, der døde som små.

Tredie Slægtled I.
Laurits Mogensen Hirtznach og Karen 

Knudsdatters børn:™
1. Bodil Lauritsdatter Hirtznach, 

konfirmeret 1744 i Gjesing kirke, senere 
gift i København. (Skifte efter hendes far 
ikke fundet.)

2. Nille Kirstine Lauritsdatter Hirtz
nach, konfirmeret 1745 i Nørager kirke, 
senere i huset hos sgpr. Andreas Jacobsen 
i Galten, (der døde 10. febr. 1774). Senere 
skæbne ukendt.

3. Christiane Lauritsdatter Hirtznach, 
dbt. 30. april 1734 i Gjesing, konfirmeret 
1750 i Nørager kirke, senere gift med en 
tolder Scheffer i Aarhus (ikke identifice
ret hos Friis-P.). Hun levede som enke 
1780,71 iflg. Caroc uden børn.

Tredie Slægtled II.
Christian Rasmussen Hirtznach og 

Kirstine Bonnes søn:
Henrik Christiansen Hirschnach, født 

22. jan., dbt. 9. febr. 1777 i Hornstrup sg., 

stud. Randers 1793, cand, theol, (h. ill.),72 
gift med Alhed (Adelheid) Elisabeth 
Hoick, dbt. 8. jan. 1773 i København 
(Frue), død 23 juli 1825 på Eskjær. Hun 
var datter af brygger Andreas Sevald 
Høyelse Hoick og Anne Margrethe Krag. 
Henrik var forpagter på Eskjær i Grinder
slev sg. og boede sidst på Astrup, hvor 
han døde 14 dec. 1834. Han må formodes 
at være den sidste bærer af navnet i 
Astrup grenen af slægten.73

Tredie Slægtled III.
Niels Rasmussen Hirtznach og Talke 

Christine Traps søn:
Adolph Siegfried Hirschnach, f. 25. 

sept. 1781, dbt. 6. okt i Aalborg (Bud.), 
død 4. okt. 1813 i Christiania, hvor han 
var adjutant hos prins Christian Frederik, 
den senere Chr. VIII.74 Dødsfaldet annon
ceredes i Norge af en ven og i Danmark 
af hans mor, så A.S.Hirschnach kan anta
ges at være død uden efterkommere.75 Om 
hans militære løbebane se J.C.W. Hirsch, 
(note 12).
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Husdyrene og os i GI. Hinnerup 
for 50 år siden
Af Niels Peter Boye-Nielsen

Da der nu i 1990’erne er så få mennesker 
der har en daglig gerning i nærheden af 
vore husdyr er der måske naturligt nok, 
opstået en overspændt medlevefølelse for 
disse vore husdyr. Man kalder det vistnok 
dyreetik.

Mange vil gerne udvise et »menneske
syn« på dyrene, men glemmer måske 
derfor, at disse dyr er erhvervsmæssigt 
forbundne med landbrug og fødevarer for 
os alle.

Afstand fra et emne øger ofte uforståe
ligheden, tidsafstand ligeså.

Et tilbageblik til den tid, da man på 
hvert eneste landbrug havde få eller 
mange forskellige husdyr, levede med dem 
og var afhængig af dem, kunne da være 
interessant.

Også dengang viste man dyrene den 
omsorg, der var så nødvendig.

I det følgende vil jeg skildre det, som 
jeg oplevede det i 1940’erne, i min barn
dom i GI. Hinnerup.

Alt hvad der gik godt, som det skulle, 
mindes jeg ikke at vi talte om, mærkeligt 
nok. Men det var måske fordi alting abso
lut skulle gå godt, for at man kunne få det 
hele til at hænge sammen.

Af de mangeartede og daglige gernin
ger, der fyldte hverdagen i mine barneår, 

var arbejdet med dyrene det vigtigste. 
Hestene var vigtigere end køerne, og det 
var grisene, der rangerede lavest. Høns og 
duer talte man ikke om.

Vi kendte alle de enkelte dyr, og 
sygdom eller uheld i besætningen var 
noget, man vogtede sig for af bedste 
magt. Og igen var det først hestene, så 
køerne og sidst grisene, det gjaldt. Fjer
kræet ordnede mor med øksen uden 
mindste omtale. Intet gik til spilde. Det 
var livskunsten og dagligøkonomien.

Hestesygdom eller vanarter i besætnin
gen optog megen snak ved spisningen 
hver middag. Man var betydningsfuld, 
hvis man havde observeret noget mistæn
keligt eller sært. Alt hvad der kunne fore
bygge, var redning/ør uheldet opstod. 
Man skal altid være foran det, der er 
værre.

Hesten var vigtigst
»Hæjsten æ et hielt annet dyr end de 
anne«, sagde far for at understrege højhe
den og storheden over disse arbejds- 
trækdyr ude i »Hæjststollen«. Havde vi 
gæster eller familie på besøg, var mænde- 
ne altid ude at se hestene, aldrig køerne.

»Jow, vi ska’ sku’ da’ ud for aa lææ't 
wos« (altså tisse), sagde far, »og det ka’ 
vi jo da it’ bag ved køerne, for hvis de no’ 
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haae’ tøndskii, og så at en kow hun hueste 
(hoster), så blywve vi jo overbeskidt.«

Altså havde hestene den øverste over
vågning, mens man ikke talte om det, 
hvis en ko eller en kalv var i uføre. Eller 
hvis en so var syg af rosen eller havde 
smidt grisene. Eller hvis, omend sjældent, 
ræven havde været i hønsegården, den 
tyveknægt.

Alle dyrene var vort indtægtsgrundlag. 
Avlen fra marken var alene føde for vore 
husdyr. Hestene åd vel en fjerdedel af 
denne avl, men de var jo også både 
trækdyr og avlsdyr. Vi solgte hvert år en 
hest. Eller en plag. Det svarede til en karls 
hele årsløn, måske så godt og vel endda.

Billeder af hestens liv. Xylografi 1886.
(Efter Gunnar Knudsen: Dansk bondeliv i forrige 
århundrede, 377 illustrationer).

Som man nu om dage snakker sammen 
om biler, sport eller naboer, så var det 
oftest dyreskavanker og vigtigst »hæjst- 
fæjl«, der optog hvermands samtale ved 
vejen eller ved smeden, hvor man mødtes 
og byttede historier.

Dyrenes sygdomme
De var mangeartede, og i flæng husker 
jeg her følgende:

Forfangen: Forstoppelse for heste. 
Diagnose: Hvile og motion, langsom 
omkringgang. Hesten fnyste og svedte. 
Det kunne vare mange timer.

Kolik: Opsvulmen i maven. En hest 
kan dø af overpres. Diagnose: Holdes i 
svag gang i skygge. Hesten svedte, så 
vandet drev af den.

Kuller: Heste kunne blive tossede og 
ville løbe løbsk (lobsk), så havde de løbe- 
kuller. Det var en handelsfejl. Skam få 
den, der var kommet sådan afsted. Så 
endte man i Hammel ret til forlig eller i 
voldgiften.

Trommesyge: En ko kunne få opsvul
met mave, så kom trommespydet ibrug:

»Sæt højre hånd foran knotten på 
koens venstre hofteled. Sæt spydspidsen 
mellem håndflade og tommelfinger. Slå 
spyddet ind, og lad skeden sidde, når 
selve spyddet trækkes ud«, sagde far 
instruerende.

Når det skete, stod der en kvalmende 
stråle af mavesaft og luft ud af hullet. 
Men koen fik det straks bedre og reddede 
livet. Spydskeden sad i hullet for at holde 
det åbent i to-tre dage.

Bringen brækket (hest): Efter en tid 
uden arbejde, f.eks.efter en vinter eller før 
høst, er det hårdt at vænne huden på brin-
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Trommespydet til brug ved trommesyge.

gen til et træk af en sele. Derfor skete der 
tit det, at huden løsnede sig. Det var 
slemt. Store hårde sår og skorper kunne 
ses. Derfor skulle man vaske bringen godt 
ren for sved efter en arbejdsdag og passe 
på, at selen var blød og velsmurt mod 
bringen. Det var karlens vigtigste opgave, 
sagde far. Denne håndklapvask fandt sted 
midt i gården ved kjaltruget (vandingstru
get) og pumpen.

Spat: Heste kunne få seneudtørring i 
koderne og derfor halten. Så skulle der 
lang tids hvile til. Og gode håb, for det 
kunne komme igen. Så var hesten spat
lam, og der kunne være flere slags.

Stråleskide (ko): Alt for tynd mave. 
Forgiftning i eftersommeren, når vi fodre
de med roeblade, eller lige efter udbindin
gen om foråret på en kløvermark. »Den 
sked så tønt, at det ku’ ha’ waae igjennem 
et halmstro.«

Det var slemt for koen og blev kureret 
med kogt koldt vand, der blev hældt ned 

gennem en slange i halsen på koen. Sådan 
behandlede man også spædkalve med 
tynd mave.

Var det helt slemt med kalvene, fik de 
havresuppe, som mor kogte til dem. Det 
drak de meget gerne selv. Det smurte og 
lægte, nøjagtig som på os mennesker.

Smågrisene skulle kastreres. Det var en 
nødvendig ting, men skrækkelig for en 
knægt at se på. Man tænkte vel på sig 
selv. Måske var der en posegris (brok) 
eller en tvetut, altså en dobbeltkønnet, 
iblandt. Så skulle der passes på, ellers gik 
grisen tabt.

Det kunne ske, at et halsreb sled sig 
ned i nakken på en ko eller kvie på grund 
af for snævert og kort bindsel. Det var 
synd og blev straks ordnet med sæbevand. 
Denne slemme skade opstod, når kvien 
eller koen ville smøge bindselet afsig, og 
man derfor kom til at stramme det for 
meget.

Så skældte man ud og søgte synderen, 
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der jo kunne være hvem som helst. Ingen 
påtog sig gerne dette ansvar.

Dyrenes sexliv
Køerne blev tyregale, når de var i brunst, 
hestene hingsttossi, når en hoppe havde 
samme lyster. Koen kunne lige før sin 
brunst være ousen, altså når hun kun 
slimede. Men værre var det, når de slet 
ikke kom i denne tilstand, for så blev de 
brummere.

Koen fik så en dyb tone eller stemme 
som en tyr, og denne brummen udstødte 
ko-dyret med passende mellemrum.

Det var utrygt, for så vidste man jo 
ikke, når den blev manold, altså splitter
gal, som når en bremse var efter dem. 
Denne slemme stemning kunne brede sig.

Trak man et kobbel køer, og én af de 
geledgående blev tyregal og sprang op på 
den forangående, som en tyr ville have 
gjort det, så var alt kaos. Når den nemlig 
skred ned igen, så stak den et ben på den 
gale side af et koblingstøjr, og så var 
trækket til de andre af lave.

Tøjret kunne også springe eller et hals
tøjr true med at kvæle sidekoen. Det var 
ikke så let at ordne på én gang, for man 
måtte jo slippe trækkoen, førerkoen, for at 
ordne den opståede batalje.

Måske sprang den tyregale op igen i 
sin følelsesmæssige beruselse. En god 
kæp til at slå med var mere til egen trøst 
end til hjælp i dette virvar af brunst og 
køer, der ville hjem og have vand at drik
ke.

Der kunne opstå sære og uløselige 
konflikter, som en stor dreng næsten ikke 
kunne bære. Man var alene, og gråd hjalp 
ikke. Men man græd nu alligevel, så det 
piskede, og det øgede jo heller ikke over

blikket. Man var alene i verden, en lille 
dreng, ikke en mand.

Med råb, slag eller trusler kunne man 
ikke dæmme op for en voksen kos seksu
elle utilfredsstillelse. Bedst var det at 
sætte koblet i småløb, så sprang de ikke 
op.

Bremser og bisning
Når kvier eller køer bissede, var det værre 
endnu. Da var der ikke meget, der hjalp, 
selv fra voksne og mere brutale trækkere.

Bisning fandt sted i forhøjet og tør 
varme, i tungt vejr og tordenluft. Det var 
(måske) de lede kvægbremser, der var 
efter kreaturerne for at lægge deres æg. 
Altid på benene af dem. Der startede det 
hele. En ko på vel 1200 pund var vel ikke 
bange for en bremse på knap 5 gram.

Men instinktivt vidste den, at bremsens 
larve ville bryde ud af ægget på benhåre
ne og kravle op under hårlaget, til den 
nåede hoved og svælg. Her ville den 
fortsætte ned i mavesystemet og som 
udvokset larve bryde ud gennem maven 
og gennem lymfesystemet bane sig vej op 
i rygregionen. Hen langs koens rygsøjle.

Her ville den så udforme og vokse sig 
til en kæmpelarve, lige under huden. En 
frygtelig pinefuld plage. Den åd jo af 
kreaturets kød og safter og efterlod giftig 
betændt afføring til blodsystem og velbe
findende. En modbydelig snylter.

Ko- og hestebremser bar sig ad på 
samme måde, og dyrene var lige bange 
for disse modbydelige bremser, der var på 
størrelse med en spyflue.

Når en ko bissede, stak den hovedet 
nedad og prustede. Skrabede jord og græs 
op om sig for at ramme bremsen og stak 
halen lige i vejret til al advarsel. Den var 
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nu farlig og uregerlig. Øjnene så vilde ud, 
og al tamhed var væk.

Sådan en hysterisk smitte bredte sig fra 
tøjrslag til tøjrslag. Med sænket hoved 
tog de tilløb og rykkede hegnspælen op 
eller sprængte tøjret. Alle på én gang og 
med samme voldsomhed. I flok stod de 
stærkt.

I deres fulde løb i en stor støvsky var 
de gemt væk, så kunne bremserne ikke 
lægge de små gule klæbeæg på kreaturer
nes bentøj.

Var det en flok kvier i en indhegning, 
så sprang de, uden at vejre faren for at 
blive beskadiget, ud mod pigtråden. Lige 
gennem hegn og korn og roer. Bare afsted 
mod et eller andet, de ikke selv vidste, og 
de kunne først fanges og drives hjem, når 
det blev aften, halvmørkt og solen gik 
ned. Så var bremserne nemlig gået til ro.

Nu var kvierne udmattede og dvaske 
og endelig til at have med at gøre. Men 
bremserne nåede nu altid at lægge deres 
snylteæg på kreaturerne. Det så vi næste 
forår, når der hen ad ryggen blev stadig 
større smertefulde knuder. Det var brem- 
selarverne der nu var på vej til at bryde 
ud.

Men det skete først, når kreaturet var 
ude i det fri, altså bundet ud fra vinterens 
stilleståen i kostalden. Forårsvinden fik 
dem til at bryde ud. Da var bremserne 
udviklede og klar til at fortsætte deres 
livsgerning. Altså parring og æglægning i 
egen cyklus.

En mand fra kommunen var bremse- 
jæger. Det var Marie Bødkers søn, Henry 
(Christiansen), der havde dette job. Han 
kom på tjenstligt besøg og gik ko- og 
kvierækken igennem. Det skete hvert 
forår før udbindingen.

Hvis han så eller følte en bremseknude, 
så skar han lige et snit og klemte den 
skinnende store fede runde larve op. Den 
smuttede ned på cementgulvet, hvor han 
så trådte på den, så det gav et smæk, når 
den sprang i stykker. Men oksehuden 
havde taget skade og kostede mindre, når 
koen blev slagtet.

Mug
Karlekammeret var, ligesom hos alle vore 
naboer, lige ved siden af hestestalden. Så 
kunne vore karle altid høre, om noget 
ikke var, som det skulle være inde hos de 
kære heste. Desværre kunne man jo også 
høre, når de stod og stampede i gulvet 
den halve nat af mug i koderne.

Mug er en svampesygdom, der får 
gode vækstforhold særlig hos de jyske 
heste med deres store buskede koder.

Altså nederst nede ved hoven i hårlaget 
op under leddet. Det kløede og var irrite
rende for hesten. Værre var det vel ikke 
for karlene, men de fik ikke deres gode 
nattesøvn.

Man kurerede det med arsenikvand. 
Arsenik blev hældt i lunkent vand, og så 
vaskede man godt med håndkraft. Altså 
med de bare hænder. Hestene var glade 
for det, og karlene tog ingen skade.

Kastration
Når føllene var født om foråret, blev de til 
plage om efteråret. Næste forår skulle de 
vænnes til. Altså til at lære at arbejde.

Det var enkelt for hoppeplagene, men 
ikke for hingsteplagene. Blev de ikke 
kastrerede, ville de altid være urolige og 
farlige, hvis en hoppe blev hingstegal.

Derfor skulle hingsteplagene have 
stenene fjernet, kastreres. Det var en 
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rigtig grim oplevelse for alle. Velnok så 
afgjort værst for den stakkels plag, der jo 
intet ondt havde gjort. Men det var nu 
heller ikke rart for dem, der skulle hjælpe 
til, altså holde og svinebinde plagen 
under selve kastrationen.

Plagen var altid karlenes kæledægge og 
legekammerat. Ved den voldsomme 
opbinden af benene og fastlåsning af 
baglemmerne op over kroppen mod hove
det, skreg det stakkels dyr som en ulv i 
dødsnatten. Det smertede alle, ingen talte 
sammen. Der var kun de hjælpere tilstede, 
som var nødvendige. Alle andre holdt sig 
væk.

Og når så dyrlægen tog fat og knuste 
strengene med en tang og uden bedøv- 
ning, da steg hestens skrig til det værste, 
mennesker kunne tåle. Vinduerne klirre
de, det sagde kvinderne, som holdt sig 
langt væk.

For at gøre sig rigtig rå udadtil samle
des karlene altid aftenen før kastrationen 
til et førstævne på Otto Nygaards trekant i 
GI. Hinnerup. Her var det, at dyrlægen 
skulle foretage kastrationen af alle GI. 
Hinnerups hingsteplage for dette år, på én 
gang.

Her stod så karlene aftenen før og 
pralede med tidligere tiders kraftpræstati
oner, medens de drak sig nogle øller og 
lidt brændevin. Man måtte styrke sig og 
hinanden før den slemme dag.

Men dette nødvendige skulle jp gøres, 
og der var ingen vej udenom. Det var der 
jo heller ikke, når ens yndlingsdyr skulle 
sælges eller på slagteriet. Det var natur
nødvendigt, og man talte ikke om det 
bagefter.

Mislykkedes en kastration, så det kun 
var den ene sten, dyrlægen kunne få fat i, 

så var det rigtig skidt. For så blev plagen 
til en klaphingst, eller bare en klapper. 
Den kunne ikke løbe lige og blev tidlig 
træt i markarbejdet.

Altså var den mindre værd, og den blev 
set ned på og vel også behandlet ringere. 
En karl ville nødig køre med en klapper. 
Det var altid yngste mand, det var over
ladt til.

Skøllet blev brændt ud
Heste kan også få skøl i munden.Det er 
tandkødet, der vokser vildt op om tænder
ne, så hesten ikke kan tygge foderet.

Men det kunne Marinus, smeden i 
Hinnerup, ordne. Hestene blev bundet og 
bremset op, altså fik mulen omvredet med 
en rebløkke i en kort skovlskaftende. Så

Smedemester Tage Hvass i S kJ ød smedie med en 
»hestebremse«.
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kunne hesten overhovedet ikke bevæge 
sig, den var som lammet og kunne ikke 
skade de mennesker, der nu skulle dokto
rere på den.

På samme måde blev en hest også 
bremset op, når den var bange for at blive 
skoet. Marinus garderede sig: »Fanden fo 
- bremsen po«, sagde han.

Men skøllet blev brændt ud af hestens 
mundhule med den rødglødende kulske. 
Straks man ankom med hesten til smedi- 
en, tog Marinus jernkulskeen fra kulkas
sen ved essen og lagde den ind i gløderne. 
Der blev så sat blæst under gløderne i 
essen, og på et øjeblik var jernkulskeen 
hvidglødende. Den blev så taget ud og 
børstet godt af for gløder og belægninger. 
Nu var den rundbuede kulske klar til at 
stryge rundt i overmunden og på kæber
ne, hvor den bortsvitsede dette skrækkeli
ge skøl.

Et par dage efter åd hesten helt 
normalt igen. Men oplevelsen var opri
vende. Så næste gang hesten skulle ned til 
Marinus til skoning, rystede den af angst. 
Nu skulle bremsen på igen, den onde men 
nødvendige cirkel fortsatte.

Måske anede nogle heste denne 
skæbne, så de søgte at befri sig fra det 
døde mundkød ved at æde af krybben 
eller andet træværk. Salgsmæssigt var en 
sådan hest i minus, for den var da en 
krybbeæder.

Heste som handelsvare
Heste kunne også være savlere, altså så 
der flød for meget savl fra munden. Det 
så grimt ud og gjorde den slimetvåd, hvis 
den løb, altså en fejl ved salg.

Men værre var det, hvis den var et 
skeg, for så tyndsked den, når den løb.

Sked højt, så strålen kunne ramme 
kusken. Sådan en hest var næsten usælge
lig. Kun til slagtning.

Far kendte hesteslagter Rasmussen i 
Aarhus. Han var en rig mand med fire 
guldringe på fingrene. Han røg cigar og 
gik med sort bowlerhat.

Heste blev solgt på Hammel marked 
eller på stedet, altså hjemmefra. Enten til 
en anden bruger eller til slagtning. Det 
sidste tænkte vi nødigt på, for en hest er 
jo et klogt dyr, som vi stod nær.

Derfor spiste vi aldrig hestekød i mit 
hjem, og det kendte vi ingen i GI. Hinner
up der gjorde. Man spiser da ikke sine 
venner.

Men oppe i Norring var der en fami
lie, der spiste masser af hestekød. De var 
noget ringeagtede af naboer og os andre, 
der ikke kendte dem ordentligt. De hed 
kun: Hæjst-æjern’s ! Hestekød kostede 
ikke det halve af oksekød. Noget sødligt 
stads.

Kvægtuberkulose
Først i 1940’erne blev det besluttet at 
udrydde kvægtuberkulosen i Danmark. 
Det skete ved, at man afprøvede alle 
klovdyr for denne slemme sygdom.

De, der faldt for prøverne, skulle slag
tes. Det var der mange, der blev. Hos os 
så mange, at far besluttede at købe sig en 
ny besætning af sortbrogede jyske køer.

Efter en annonce i Aarhus Amtstiden
de i 1943 købte vor far så 11 køer + kvier 
og kalve ialt 24 sortbrogede af Per Ditlev- 
sen i Fruering. En af køerne var endda 
rødbroget, men det var vist, fordi besæt
ningen var særlig ægte.

Hele besætningen kom så en dag med 
toget i kreaturvogn til Hinnerup station.
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Stor opmærksomhed og halløj. Jeg var ni 
år og skulle trække to tamme kvier hjem 
til GI. Hinnerup.

Kvierne løb nu over mig og slæbte mig 
hen ad asfalten. Men jeg holdt fast og har 
som minde stadigvæk en stor sort plama
ge under huden på min venstre underarm. 
Det er en tatovering fra de sortbrogede, 
sagde vores nabo, Viggo Jensen, der 
sværgede til de røde køer.

Indedyr
Vore nærmeste husdyr, katten og hunden, 
må ikke glemmes. De var vore indedyr. 
»Den gammel kat« var en hvidbroget 
hunkat, der blev 21 år. Hvilket var nær 
rekord. Det opdagede vi, da jeg som 12- 
årig skrev en lille historie om hende til 
Aarhus Stiftstidendes børneside.

Ugen efter var der dog en anden arti
kel, der fortalte om en kat på hele 23 år. 
Det var ærgerligt.

Da var det, at far og mor fandt ud af, 
efter søster Anna Maries alder, at »den 
gammel kat« måtte være 25 år, så den 
havde rekorden. Men nu var Stiftstidende 
ikke interesseret længere.

Politibetjent Thomsen i Hinnerup, der 
var meddeler, sagde, at Stiften ikke måtte 
blive amtets »kattesprøjtetidende«. Den 
sensation var død forlængst, sagde han.

Vi havde også altid både en grå og en 
sort kat, rigtig mange endda tilsammen, 
som årene gik, og allesammen hed de: 
MIS.

De kom ind i køkkenet og sov op ad 
komfuret i en lille flettet vugge, der var 
beregnet for en dukke, men som nu havde 
fået en langt højere position: »Katkorren« 
(Kattekurven).

En tid havde vi også en gravhund: Vip.

Den var en selvrådig lille fyr, der også 
ville sove i kattenes vugge.

Og da hunden var stærkest, måtte 
kattene sove oven på den, hvis de ville 
ligge lunt og godt op ad komfuret. På 
denne praktiske måde forenedes hund og 
kat i tæt og varmt samkvem. Det gik strå
lende.

Et hundeliv
Vip var ikke eneste hund. Vi havde lænke
hunden Rolf, en ruhåret brun bastard.
Den boede lige omkring hjørnet fra 
køkkendøren bagud til hønsehuset og 
træskuret. Hundehuset var med træbund 
og ellers uden comfort. Det stod koldt og 
i blæst, hvor solen aldrig skinnede.

En jerntøjrpæl var slået i jorden ved 
siden af, og her var Rolfs lænke fastgjort i 
den ene ende. Den anden var 4-5 meter 
længere fremme omkring Rolf’s hals.

Han var lænket til at være vagthund. 
Det var han tilfulde. Hver gang nogen 
kom ind i gården, gøede han, så man 
skulle tro, at jorden gik under.

En gammel gryde stod ved hundehu
set med vand til Rolf. Ellers fik han natur
ligvis al den føde, han skulle have fra 
køkkenet eller fra slappelset til svinene. 
Slappels var sammenrørt grutning og 
mælk med en sjat tran i for at gøre den 
sund og stærk.

Men et godt liv havde Rolf ikke. Om 
vinteren, når det var værst, blev han 
lukket ind i kostalden. Men da var hans 
pels jo for varm, så han svedte. Når han 
så igen kom ud, frøs den våde pels om 
ham.

Bedst var det, når den lille Vip kom ud 
og kravlede op på hans ryg for at sove, 
mens Rolf lå ned. Det var herligt, og det 
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nød han. Rolf havde et hundeliv.
For alle dyrene gjaldt, at deres liv var 

funktionelt, ikke andet.

Dengang og nu
Vi var forholdsvis mange mennesker om 
at passe de dyr, der var på den tids land
brug. Der var ingen afmålt systematik, 
som man oplever det nu. Der var meget 
bedre tid.

Avlsbygningerne var også ringere og 
uisolerede. Men der var en større person

lig kontakt mellem dyrene og os. »Man 
rørte ved hinanden« i mere end fysisk 
forstand.

For at få en god økonomi ud af sit 
dyrehold, må man have det godt med 
dyrene.Det har man selvfølgelig også i 
dagens Danmark - bare på en anden 
måde. Nu har man kontrolovervågning på 
i staldene.

Vi er nødvendige for hinanden, dyrene 
og os.
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Alligevel er det lærkens sang
Af Jens Smærup Sørensen

Jeg ejer både mark og eng, 
og det er dansk natur, 
og storbyfolk de roser den, 
de glor og de går tur;
men jeg ser mest kun arbejdskrav 
og mulighed for fold, 
miljøpræk, værn og fredning, åh, 
det gør mig klam og kold. 
Alligevel er det lærkens sang 
og kalvens bløde tunge 
og kornets fine skær 
og ræven med sin unge 
der holder mig i live 
og får mig til at blive.

Min store stald er fuld af dyr, 
som yder, hvad de skal;
jeg røgter fra en styringspult 
og ser dem mest som tal, 
det er jo nu en slags fabrik, 
og målet hedder mønt, 
for andet duer ikke, nej, 
skønt det ku’ være kønt. 
Alligevel er det...

Jeg sidder i mit førerhus 
og lytter til P3, 
mens giften bag mig kvæler al 
slags skidt og skade-kræ. 
De synger pænt om kildevand 
og vår og blomsterskov, 
så mine tanker om profit 
de gør mig næsten flov. 
Alligevel er det...
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Engang imellem kunne jeg 
da ønske mig at bo, 
et sted hvor ingen aner, hvad 
man her gør ved en ko, 
blot for at holde prisen lav 
på mælk og smør og kød. 
Hvis ingenting man vidste, var 
det let at være blød.
Alligevel er clet...



En farende svends dagbog 1905-06
Af Jens Ingvordsen

Fra middelalderens dage og helt frem til 
begyndelsen af 1900-årene var det 
nærmest en sædvane, at købstædemes 
håndværkersvende drog på valsen i 
udlandet for at høste flere erfaringer. 
Svendene drog ofte afsted i små grupper 
på 2-3 personer, der kunne give hinanden 
bedre støtte under de fremmede himmel
strøg. Som regel tog de farende svende 
arbejde i forskellige byer for at få alle 
aspekter af deres fag med, inden de efter 
et par år udenlands rejste hjem for at 
træde ind i den fædrene forretning eller 
kanhænde startefor sig selv som selv
stændig hånd værker.

Ovenstående er en meget forenklet og 
kortfattet redegørelse for håndværker
svendenes vandringer. Men hvad lærte 
disse navere, som de selv yndede at kalde 
sig (ordet kommer af skandinaver), egent
lig i udlandet, og hvad bragte de med sig 
hjem? Omend mange af de rejsende sven
de besøgte og arbejdede i byer som Basel 
og Wien, Budapest og Konstantinopel, 
drog enkelte af dem endog til Beirut og 
Jerusalem, ja visse svende nåede helt ned 
til Alexandria og Cairo. Hovedmålet for 
vandringsmændene var og blev immervæk 
de centraleuropæiske byer og i særdeles
hed de tyske købstæder. Overalt tjente de 
til dagen og vejen ved at påtage sig 

fagligt arbejde, mens de på samme tid 
benyttede sig af lejligheden til at besøge 
det pågældende steds seværdigheder.

Tyskland var i 1870’erne inde i en 
rivende teknologisk udvikling. Industriali
seringen slog for alvor igennem, og 
omskabte snart landet fra et landbrugs
samfund til et højteknologisk industrisam
fund. De tyske håndværkere og deres 
værksteder blev mekaniseret. De danske 
håndværkersvende kunne ikke undgå at 
lægge mærke til og blive fortrolig med de 
nye tiders værktøjsteknik og faglige 
forandringer. Overalt mødte de moderne 
produktionsmetoder og produktudvikling, 
ja helt andre og nye arbejdsgange.

Efter hjemkomsten til Danmark var 
disse berejste håndværkere derfor 
bekendt med de mekaniske muligheder, 
der lå i tiden. Havde værkstedet de nye 
maskiner, kunne svendene straks tage dem 
i brug. Det hændte endog afog til, at 
svendene måtte overtale deres mestre til 
at indkøbe det moderne værktøj fra Tysk
land. Håndværkersvendene virkede såle
des som form idlere af ny teknologi.

Svendene sugede til sig af det væld af 
nye ideer, der overalt boblede frem i 
sidste fjerdedel af 1800-årene. Ideerne 
blev ikke altid udmøntet med det samme 
efter hjemkomsten, men voksede frem og 
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blev videreudviklet i tankerne over måske 
en årrække. Når svendene nedsatte sig 
som selvstændige, blev der indkøbt det 
maskineri og materiel, som de kendte fra 
deres udlandsrejser. Og så dukkede 
mange af de hengemte ideer op, og tog 
form. Endskønt mange værksteder allere
de var bekendt med de nye maskinelle 
muligheder, var det dog de berejste hånd
værkersvende, der af egen fri vilje valgte 
den nye teknologi og udspredte kendska
bet til den.

Håndværkersv  endene s vandringer til 
udlandet stoppede brat i 1914, da det nye 
århundredes lykkelige tider med ét 
forsvandt. Efter spæde forsøg på at 
genoptage dem i 1920’erne og i de første 
år af 1930’erne endte disse vandringer 
helt i 1933.

Som guldsmedlæ ding førte skanderborgenseren 
Otto Reppien i 1905-06 dagbog over sine oplevel
ser i Tyskland.

En dagbog
Ved et sært lykketræf dukkede en farende 
svends dagbog op i foråret 1994. Den ca. 
8,1x13,6 cm lille bog består i dag af 43 
tætbeskrevne sider.

Optegnelserne indledes den 1. septem
ber 1905, med afrejsen fra Skanderborg 
banegård, og finder deres afslutning den 
17. august 1906, da dagbogsføreren note
rer, at han skal være i Skanderborg i 
september måned.

Dagbogen er ført af den senere guld
smed Otto Reppien.

Han blev født i Skanderborg den 14. 
maj 1885 som søn af guldsmed og urma
ger Johannes Joachim Reppien (1847- 
1929) og dennes hustru Ane Cathrine 
Rasmussen (1844-1908). Otto Reppien 
stod i lære hos guldsmed Rasmus Jensen i 
Horsens fra påsken 1900 til påsken 1905, 
medens han samtidig besøgte Horsens 
tekniske skoles aftenklasser.

Sammen med dagbogen er bevaret en 
scrapbog, hvori er indklæbet et brev, som 
guldsmed Rasmus Jensen i Horsens 
skrev den 1. september 1905. Heri hedder 
det bl.a.: »Det stunder jo nu mod Tiden 
da du vil forlade Danmark og søge at 
udvide dine Kundskaber og udvide din 
Virkefeldt paa Fagets omraade.... det 
kand have sine store Fordele at komme til 
Udlandet. Der er uendelig meget at lære 
for at blive en Dygtig Guldsmed. Og tror 
at vide at du vel kand ved Iver og Stræb
somhed kand høste betydelig Gavn af en 
saadan Rejse.... Modtag da mine bedste 
ønsker for et glad og lykkeligt ophold 
med et godt udbytte af Rejsen. Og lad 
mig have den Glæde at høre ret ofte fra 
dig. Lykke p. Rejsen og hilsen.«1

Horsens tekniske Skoles forstander, 
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cand, polyt. Chr. Østergaard, skrev den 
20. januar 1906 en anbefaling til Reppien 
anbelangende dennes ansøgning om et 
rejsestipendium. Heraf fremgår det, at 
guldsmedlærlingen i skoleårene 1903-04 
og 1904-05 fik karaktererne ug for 
henholdsvis flid, opførsel og kundskab. 
Han blev tildelt præmie for flid og frem
gang i skoleåret 1903-04.1 skoleåret 
1904-05 blev han tilkendt rosende omtale, 
idet skolens paragraffer umuliggjorde en 
tildeling af en præmie til samme elev to 
år i træk. De relevante dokumenter er at 
finde i scrapbogen.

I forbindelse med en udstilling om 
guldsmed Otto Reppiens sølvtøj i Skan
derborg i maj/juni 1994 lånte jeg en del 
personlige arkivalier af fru Lis Hansen, en

Den første side i Reppiens dagbog.

datter af dagbogsføreren. Jeg takker Lis 
Hansen for venligst at have stillet dagbo
gen til min rådighed.

Otto Reppien glemte aldrig disse 
ungdommens år i Tyskland. Vel ankom
men til Danmark igen lod han lave en 
scrapbog, hvori han indklæbede breve og 
postkort, sygeforsikrings- og skattekvitte
ringer, anbefalinger og udklip, billetter og 
smådigte m.m. Denne scrapbog var lige
ledes at finde imellem det ovenfor omtalte 
materiale.

Dagbogens tekst
1 September 1905:

Naar man som farende Svend skal til 
Udlandet, skal man have et Rejsepas og et 
Hjemstedsbevis2. Man faar disse Papirer 
gennem Herredskontoret; men de bør 
bestilles i god Tid før Afrejsen, ellers faar 
man Vanskeligheder. Det fik jeg nemlig. 
Dog fik jeg - ved Velvilje fra Kontorets 
Side, og ved selv at gaa rundt til D’hrr. 
Byraadsmedlemmer - akkurat Papirerne 
samme Aften, jeg skulde rejse.

2 Sept:
Hrr. Jens Andersen fra Aarhus, som vi i 

Dag har haft Besøg af, var saa venlig at 
sende Bud hjem efter Visitkort m. Firma 
Filtenborg og Hans Jensen & Co.3 af hvil
ke han mener, jeg kan have Nytte; i det 
Tilfælde jeg søger Plads hos et af de 
Firmaer ovennævnte gør Forretning med.

-1 Anledning af min Afrejse havde 
nogle Kyllinger maattet strække Hals, saa 
Aftensbordet var særlig festligt; men efter 
Bordet sank Stemningen, og der blev ikke 
talt meget. Moder græd, og Fader ønske
de jeg maatte blive ved godt Helbred i det 
fremmede. Omsider blev Klokken dog 
halv tolv, og Familien fulgte mig til Bane-
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Otto Reppiens rejsepas blev udstedt den 29. august 1905, hvilket var i sidste øjeblik.
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gaarden. Toget kom ind, jeg tog Afsked 
og Rejsen var begyndt.

3 Sept.
Klokken halv et kom Toget til Horsens. 

Her traf jeg efter Aftalen Ullerup, der 
ogsaa fulgtes ned af hele Familien. Carl 
Juul og Chr. Vestervig havde ogsaa 
indfundet sig. 12,39 fra Horsens, og lidt 
før 2 traf vi Knud Jacobsen i Fredericia4. 
Han var noget ulykkelig over, at have 
glemt sin Kuffert med Værktøj og Rejse
bagage i Varde, og det gav da ogsaa siden 
Anledning til Vanskeligheder af forskellig 
Art.

- Til København kom vi Kl. 8, og vi 
gik straks til en Café, Sønderjylland, hvor 
vi drak Kaffe og blev gjort lidt i Stand. 
Imens kom vi til at Tale om, det ikke var 
billigere at rejse over Gjedser-Warnemün
de, men ved at studere Køreplanen, blev 

vi dog klar over, at Stettinerruten5 var lige 
saa let og meget billigere. Med Møje og 
Besvær fik vi derpaa slæbt vore Kufferter 
ud til Toldboden et Sted, til Damperen 
C.P.A. Koch; den skulde afgaa Kl. 3. 
Eftm. Efterat være bleven Bagagen Kvit, 
tog vi med Sporvogn ud til Frederiksberg; 
gik en Tur i Haven og tog saa igen ind til 
Byen. I Bredgade spiste U. og J. til 
Middag i en Kældersnaske af obskurt 
Udseende. Den fristede imidlertid ikke 
mig, og jeg søgte ind et andet Sted i 
Nærheden, jeg kan huske, det var paa et 
Hjørne. Derefter drev jeg alene omkring 
indtil Skibet lettede og vendte Agterstav
nen mod Danmark.

- Der var ikke mange Passagerer med 
og Vejret var ganske dejligt da vi sejlede 
ud. Men efterhaanden blæste det op, og 
begyndte formelig at storme. Aldrig 

Postkort fra Stettin indklæbet i Otto Reppiens scrapbog over Tysklandsturen. Midt på pladsen ses den monu- 
mentale Sedinabrønd, rejst i 1898.
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glemmer jeg denne Tur. Vi havde Dæks
plads, og altsaa ikke Adgang til Kahytten, 
og da vi alle 3 var søvnige og Søsygen 
begyndte at indfinde sig, saa det alt andet 
end lysteligt ud. Hen paa Natten fandt vi 
dog paa at gaa ned i Kahytten; og da vi 
havde drukket The, havde Jomfruen vist 
Medlidenhed med os, og nænnede ikke at 
jage os ud. Vi blev i Kahytten til det 
begyndte at lysne. Nu havde Vinden 
ogsaa lagt sig noget, og vi nærmede os 
Swinemtinde6. Herfra er der endnu en 
lang Sejltur ind til Stettin, men ovenpaa 
den haarde Omgang var det helt forfri
skende at komme lidt op paa Dækket 
igen, og da vi Kl. 5 sejlede ind til Stettin, 
var Humøret steget ikke saa ganske faa 
Grader.

Straks efter Landgangen passerede vi 
Toldstedet; vi havde ikke ventet at der 
vilde være noget at bemærke, men da 
Eftersynet var temmelig kritisk, undgik 
min Honningkrukke, som Moder omhyg
gelig havde indpakket i Bluser og Linned, 
ikke Betjentens Opmærksomhed, og jeg 
maatte bløde 80 Pfg. Nu var Vejen fri, og 
vi gik straks gennem Byen til Banegaar- 
den for at sikre os Togtiden. Klokken var 
imidlertid bleven 6% og Toget til Berlin 
gik først Kl. 10,43, saa der blev Tid til at 
se lidt paa Byen.

Allerførst dejsede vi ned i en Bevært
ning »Gasthof zum Manzelbrunnen«, 
hvor vi indtog det første Maaltid paa tysk 
Grund7. Lige udenfor Vinduerne var der et 
kæmpemonument8 forestillende et 
Springvand med Symboler paa Handel og 
Skibsfart. Stettin er jo nemlig først og 
fremmest Byen for Skibsfart. Ved en Tur 
gennem Byen saa vi en Mængde elegante 
Bygninger, særlig Raadhuset var impone

rende. I Gaderne er der mange Steder 
Anlæg, sirlige og velholdte, og flere 
Monumenter pryder Torve og Pladser. 
Med den elektriske kørte vi en Tur helt 
udenfor Byen til et Etablissement: Frau- 
enlund, og en flink Sporvognskonduktør 
viste os - da han hørte vi var danske - 
flere Ting som ellers var undgaaet vor 
Opmærksomhed. Bl.a. viste han os 
Verdens største Dampskib, Kaiserin 
Auguste Victoria, under Arbejde. Det var 
efter Bestilling af Hamborg-Amerikalini- 
en, og den unge tyske Kronprinsesse 
ventedes dertil til Stabelafløbningen.

Da Tiden nærmede sig, returnerede vi 
igen til Banegaarden og var svært enige 
om, at Stettin vel var værd at afse nogle 
Timer paa. En Billet fra Stettin til Berlin 
4. Kl. koster 2 M. 70 Pfg. medens den paa 
3 Kl. koster ca 7 Mark, saa vi bestemte os 
til 4 Klasse, og kom naturligvis ogsaa til 
at rejse med et meget broget Selskab. 
Man bruger der at tage alt sit Rejsetøj 
med, og nogle mødte da ogsaa med store 
Rejsekufferter og Varekurve af mægtige 
Dimensioner, saa er man først bleven 
placeret, er man nødt til at blive siddende. 
Nogle havde Mad med og begyndte paa 
Halvvejen at spise. Henad Kl 2 naaede vi 
Berlin, hvor vi straks tog en Omnibus fra 
Stettiner Bahnhof til Oranienplatz. Rejse- 
haandbogen havde vist os et Herberge i 
Engel Ufer, samt givet os Oplysning om, 
at nævnte Platz ikke var langt derfra. Vi 
fik saa fat i en Kone, der beredvilligt 
forklarede os hvilke Gader vi skulde gaa i 
og skønt ingen af os forstod meget af, 
hvad hun sagde, fandt vi dog snart Stedet.

Det var et stort, pænt Hus med udven
dig Skilt: Herberge des Gewerkschafts
hauses, og gjorde Indtryk af at være en 
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betydelig Forretning. Men jeg skal ikke 
nægte, at det var med noget blandede 
Følelser jeg gik derind; idet det jo var 
øjensynligt, at det ikke var noget særligt 
komfortabelt »Hotel«. Naa, men ind 
gennem den lange Port og over Gaarden 
til det egentlige Herberge. Straks i 
Gangen findes Kontoret. En mand der 
taler kollosalt hurtigt og i en arrig Tone 
lader os forstaa, at vi skal skrive vort 
Navn og vor Stilling paa en Seddel der 
ligger paa Skrivepulten. Da det var besør
get, søgte vi paa bedste Maade at gøre 
ham begribeligt at vi helst vilde bo alene. 
Det kunde lade sig gøre paa den Betingel
se, at vi lejede 4 Senge, og vi gik ind paa 
det. Efterat have betalt Logis for første 
Nat9 og afleveret Rejsetøjet, forlod vi 
Herberget, for at se lidt af den store By, 
Tysklands Rigshovedstad. Allerførst 
trængte vi dog til at faa lidt Mad, og vi 
gik ind i Restauranten i Forhuset og spiste 
Middag. Den kostede 1 Mark. Nu var 
Klokken bleven 3Vz og vi havde bestemt at 
finde Schlesischer Bahnhof den samme 
Dag. Derfra skulde jo Ullerup og Jacob
sen - forsaavidt den sidste da fik sin 
Kuffert forinden - afrejse til Liegnitz10, 
hvor de havde Plads. Vi entrede en Spor
vogn der kørte derud. Kl 10,44 Fm. gik 
der et Tog og det bestemtes at Afrejsen 
skulde ske med dette enten i Morgen eller 
Overmorgen. Tilbagetoget til Herberget 
foregik til Fods; vi spurgte os frem og 
betjente os flittigt af et Udtryk fra Rejse- 
haandbogen: Bitte sagen Sie mir freund
lichst osv. Pludselig stod vi saa i Annen- 
Strasse, som vi kunde kende igen og kom 
ud paa Michaeli Platz. Kl var syv og vi 
vilde tidlig i Seng, da vi jo havde 2 
Nætters Søvn tilgode.

Paa Michaeli Platz gik vi ind i en 
Beværtning for at spise til Aften. Vi bad 
om Butterbrot, men hverken Værten eller 
hans Kone kunde regne ud, hvad vi mente 
med det; vi forklarede dem, at det var 
Brød m Smør og Paalæg, og saa kom 
Konen frem med Spisekammeret. Der var 
et Fad med 3 Frikadeller - eller som hun 
kalde (sic) dem »Boletter« - og et med 
stegt Kød af en eller anden ubestemmelig 
Slags, samt et Par Stykker Lax, der knap 
kunde dække et Stykke Mad. Jeg fandt 
ikke, det saa særlig indbydende ud, og 
spurgte Konen om hun ingen Käse havde, 
og dertil mente hun, at hun nok kunde 
skaffe tre »kleinen Käse«. Lidt efter 
serverede hun det første Aftensmaaltid, vi 
indtog i Tyskland, for os, medens Manden 
kom med 3 »Bier«. Bevares vel for 
Aftensmad! lækkert var det ikke, men 
noget spiste vi dog, og skyndte os derefter 
til Herberget.

Reglementet bestemmer at »Gæsterne« 
skal i Bad forinden de gaar i Seng. Vi fik 
Billetter udleveret fra Kontoret, og begav 
os saa ned i Kælderen, hvor Baderumme
ne fandtes. Midt i det bedste kom en 
barsk Fyr ind og skulde undersøge Tøjet, 
og forøvrigt - som han sagde - paase »ob 
Sie Leuser haben«, men da der ikke var 
noget at bemærke, kom vi hurtigt over 
det, og var saa parate til at gaa i Seng. 
Men undskyld! Først Kl 9'A aabnedes 
Dørene, saa vi tilbragte en Times Tid i 
Herbergets »Restauration«, hvis man 
ellers tør bruge saa stærkt et Udtryk om 
disse malpropre af zünftige Svende fyldte 
Stuer, hvor hver især hentede hvad han 
skulde spise - det var forresten næsten 
udelukkende Pølse af forskellig Slags. 
Naa, men omsider kom vi dog til Ro, og
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Herberge des Qewerkschaftshau
BERLIN, Engel-Ufer 15.

Schlaf-Karte

Diese Karte gilt nur für den durch Stempeldruck bezeichneten Tag und ist 
ohne Zustimmung des Herbergsvaters nicht übertragbar.

Der ausgehängten Hausordnung Ist unbedingt Folge zu leisten. Sovekort fra hånd værkernes 
herberg i Berlin, udstedt den 
5. september 1905.

jeg kan forsikre, at vi sov ganske udmær
ket paa vort haarde Leje.

5 Sept:
Om Morgenen Kl. 7% aabnede en Kone 

Døren til »Zimmeret« og Skreg: Aufste
hen, og det samme hørte jeg gentage sig 
hele Gangen igennem. Vi drak Morgen
kaffe i Herbergets Restaurant, og var 
selvfølgelig selv Kellner. En stor Kop 
»Kaffe« med 2 Rundstykker kostede 10 
Pfg., men den var jo saa rigtignok ogsaa 
derefter; næsten ingen Fløde og slet ingen 
Sukker, og da vi havde nydt den, spadse
rede vi igen paa Strøget med Kurs mod 
Unter den Linden. Det faldt os ikke 
vanskeligt at finde omkring; vi havde 
anskaffet et Kort over Berlin.

Ligefor Breitestrasse ligger det konge
lige Slot; udvendig ikke særlig flot, men 
af en forfærdelig Størrelse, og det vender 
mod 4 Gader. Til den ene Side er der et 
Kæmpemonument af »der grosse Wilhel- 
mer«; en anden Side vender mod en stor 
Plads: Schlossfreiheit, og her finder man 
Berlins Domkirke samt »Alt Museum«, 

og udenfor Facaden mod Breitestrasse er 
der et flot Springvand: Schlossbrunnen. 
Men nu er der ikke langt til Unter den 
Linden, som vi har hørt saa meget om, og 
vi skynder os derhen. Den er jo unægtelig 
ogsaa flot; vældig bred med Anlæg i 
Midten og store Forretningshuse og 
Butikker ved begge Sider. Vi ser os lidt 
omkring mens vi gaar igennem; overalt 
antastes man af Bladmænd, der vil sælge 
Postkort og Billeder fra Berlin. En Flok 
Koner og Børn vil sælge smaa tyske Flag, 
Kronprinsen ventes nemlig paa Køretur, 
og Meningen er saa, at man skal staa og 
vifte med Flagene!

Vi har nu ikke Tid til at vente, og er 
imidlertid naaet frem til »Brandenburger 
Thor«, og da vi har passeret den, staar vi i 
»Siegesalle«. Her ses (sic) man først 
Sejerssøjlen, som det »dankbare Vater
land« har rejst sine »täpfere Söhne«, og 
gaar ned langs den ene Side, hvor de 
tyske Fyrster og Markgrever osv. staar 
Side om Side i hvidt Marmor. Den anden 
Side er lige saadan; bagved hver af 
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Fyrsterne staar 2 af paagældendes Raad- 
givere, f. Eks. ved Wilhelm I staar 
Bismarck og Grev Moltke. Men en 
Dansker maa blive vammel over al den 
tyske Storhed og Vigtighed, og naar man 
har set det hele, gaar man hurtigst mulig 
derfra". Jeg for mit Vedkommende havde 
ogsaa en anden Mission, der dog først og 
fremmest skulde varetages; jeg havde jo 
intet Arbejde, og det var jo dog en Hoved
sag at finde noget.

Jeg forlod saa U. og J. her, og gik alene 
gennem Unter den Linden. En stor 
Mængde Mennesker var nu opstillede, og 
der var anbragt Stole ved den Side de 
Kongelige skulde passere. Jeg blev imid
lertid ved at fortsætte, og fandt hurtigt 
Louisen Ufer, hvor jeg af Rasmus Jensen 
havde faaet at vide, at Guldvarefirmaet 
Hahn havde Kontorer. Jeg bad om at tale 
med Hr Hahn; men den gamle var paa 
Rejse i Danmark, og den unge - en elsk
værdig og flink Mand, der talte jævn godt 
Dansk - mente ikke, der var megen 
Udsigt til at finde Arbejde i Berlin. Han 

viste mig hen i et Arbejdsanvisningskon
tor i Engel Ufer, og efterat have takket 
ham forlod jeg Kontoret og gik mod den 
anviste Adresse. Det viste sig, at være 
Herbergets Ejendom, og jeg gik altsaa ind 
for at se Lokaliteterne, og fandt da ogsaa 
omsider Afdelingen for Metalarbejderes 
Kontor. Her var der igen en Mand, der, 
forekom det mig, talte umanerligt hurtigt, 
og det var mig ikke muligt at forstaa ham. 
Det blev han da ogsaa klar over, og skrev 
saa Adressen op paa en Sølv varefabrikant 
Freund boende i Uferstrasse12.

Jeg spurgte ham, om det var langt, og 
han sagde noget om »Strassenbahn«; 
hvormed han rimeligvis mente, at det var 
for langt at gaa. Saa forlod jeg ham, og 
fandt i Annenstrasse en Politibetjent der 
beredvilligt viste mig en Sporvogn der 
gik til Uferstrasse. Det var umaadelig 
langt. Køreturen derud tog 3 Kvarter og 
det gik endda hurtigt. Jeg fandt snart Hr. 
Freunds Fabrik og krammede mine Papi
rer ud. Han gik ud fra, at jeg var Korpus
arbejder, saa da han hørte at det ikke var 

£>?-/■ s/tfrfe c/?? s ße^ß'n

På metalarbejdernes kontor i Berlin griflede en venlig mand en adresse ned på et stykke papir til den 
arbejdssøgende danske guldsmedlærling.
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Tilfældet, sagde han rent ud, at der var 
ingen Arbejde. Lidt mismodig tog jeg 
derefter tilbage igen, Kl. halv 2 skulde jeg 
træffe U og J. udenfor Herberget.

Dette skete ogsaa, og saa spiste vi 
Middag i Herbergets Restauration. Et 
Stykke Pølse, et tykt Stykke Sigtebrød og 
et Glas 01, det var det hele, og det koste
de - 20 Pfg. Om Eftermiddagen havde vi 
bestemt at gaa i Zoologisk Have, men 
ankomne derud saa vi, at Entreen var 1 
Mark., og det var os for meget. I Stedet 
gik vi saa i »Thiergarten«, et smukt 
Anlæg. Efterat have set os om her og ved 
Charlottenburg, tog vi med Sporvogn 
direkte til Stettiner Bahnhof for at høre 
efter Jacobsens Kuffert. Vi gik længe 
omkring paa forskellige Kontorer og 
Ekspeditioner, men kom tilsidst til det 
Resultat, at den endnu ikke var arriveret, 
og tog saa ligesom efter Ankomsten til 
Berlin til Oranienplatz.

Paa Vejen herfra til Engel Ufer, kom vi 
forbi en saakaldt »Markthalle«, og gik ind 
for at se paa Sagerne. En uhyre Hal var 
det, inddelt i Smaagader, og man kunde 
købe alt derinde. Spisevarer, Legetøj og 
Glas osv. Ad den modsatte Port kom man 
ud i Louisen Ufer, og gik lige derfra til 
Herberget for at spise Aften. Vi havde 
bestemt at se lidt af Berlin ved Lys, og 
gik en Tur gennem Unter den Linden, 
hvor alle Butikkerne var fuldt oplyste og 
tog sig glimrende ud. Et Sted dumpede vi 
ind i en Passage, der førte om til Frie
drichstrasse, og der var en Trængsel om 
de elegante Forretninger, saa man knap 
kunde komme frem. Da Forretningerne 
lukkede, og Lysene slukkedes gik vi til 
Herberget for at komme i Seng, jeg var nu 
lidt ked af, at jeg ikke kunde meddele 

dem hjemme noget fast Opholdssted, saa 
jeg kunde faa Breve.

6 Sept:
Den samme Historie som foregaaende 

Morgen gentog sig. Vi var tidlig oppe, da 
jeg vilde søge nogle Pladser medens U. 
og J. tog til Stettiner Bahnhof for at høre 
efter Kufferten igen. Medens vi stod i 
Gaarden og pudsede Fodtøj, kom nogle 
andre Logerende hen og gav sig i Snak 
med os. De havde forstaaet, at vi var fra 
Danmark, og kunde jo se at vi var temme
lig velklædte. De var nemlig ogsaa 
Danske, men havde gaaet uden Arbejde i 
Berlin i flere Maaneder, hvad deres Tøj 
og hele Opførsel forøvrigt ogsaa i høj 
Grad tydede paa. Vi indlod os derfor ikke 
særlig med dem.

- Jeg søgte først en Plads i Princesin- 
nenstrasse hos D’hr Körner og Proll og 
derefter i Sebastianstrasse hos Schneider 
og hos Deppe, endelig i flere Privatforret
ninger paa de forskelligste Steder, men 
overalt det samme Resultat: Sølvarbejde
re var der ingen Brug for. Jeg var ikke saa 
helt glad over stadig at høre det samme, 
og navnlig da de andre jo havde Plads; 
men der var jo ikke noget at gøre ved det, 
- og til aftalt Tid mødtes jeg igen med J. 
og U. Kufferten var stadig ikke kommen, 
og vi talte saa om at blive endnu en Dag i 
Berlin. Men Ullerup vilde helst afsted 
hurtigst mulig og jeg agtede ogsaa at søge 
Plads i Liegnitz, eller eventuelt andet 
Steds, saa jeg var heller ikke opsat paa at 
blive længer.

U. og jeg bestemte saa at rejse, og J. 
blev tilbage for at vente paa Kufferten, 
der jo indeholdt hele hans Baggage. Vi 
hentede vore Kufferter og drog afsted til 
Schlesicher Bahnhof, hvorfra Toget 10,44 
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gik til Liegnitz. Billetten kostede 5,40 M. 
paa 4 Klasse, og vi var saa heldige at faa 
Siddeplads hele Vejen. I Frankfurt a.O. 
kom 6 Fragtkoner ind med hver sin store 
Varekurv, ja, saa store var disse medbrag
te Kurve, at det næsten er mig ufatteligt, 
at de kunde bære dem. Ved en af Statio
nerne var der Ophold i 25 Minutter, og 
her drak vi en ganske udmærket Kop 
Kaffe. Derefter kom vi i Kupe med en 
Mand der gjorde flere hæderlige Forsøg 
paa at lære os Russisk, hvad der hverken 
særlig interesserede os eller morede os, 
men han var utrættelig, og var ikke til at 
blive Kvit. Tilsidst bød han os en Pris, 
men blev dog omsider søvnig, og vi fik 
Fred for ham. Klokken 5% kom Toget til 
Liegnitz, og gennem Tunellen naaede vi 
straks ud paa Gaden.

I en Avis vi fik i Toget havde vi fundet 
et Kort over Liegnitz og bemærket os 
hvilke Gader vi skulde gaa igennem for at 
naa Katzbachstrasse, hvor »Silberwaren
fabrik Sandig« havde Lokaler; men ikke 
des mindre gik vi forkert og naaede først 
langt om længe derhen. Det var uhyre 
varmt, og jeg sled som en lille Hest med 
min Kuffert og tunge Overfrakke. I 
Katzbachstrasse fandt vi et Hus med 
Skilt: Zimmer zu vermieten, og der 
enedes vi om at gaa ind. Nede i Gangen 
traf vi Konen som havde Værelset, og hun 
var svært glad ved os. Det kostede 2 M. 
20 Pfg. med Morgenkaffe pr. Uge, og vi 
lejede det foreløbig Ugen ud. Derefter 
opsøgte vi en Boghandler og forsynede os 
med Skrivematerialer, og samme Aften 
skrev vi hjem.

7 Sept.
Vi var tidlig oppe. Ullerup vilde melde 

sin Ankomst paa Fabriken, og jeg havde 

Lyst til at gaa med, men bestemte mig 
dog til at vente til op paa Dagen. Om 
Formiddagen gik vi saa en lang Tur i 
Byen. Middag spiste vi ikke, men købte 
hos en Bager Brød for 40 Pfg. som vi 
delikaterede os med i et Anlæg, og ved 3 
Tiden gik vi hjem til Værtinden. Hun 
havde ventet os til Middag; nu drak vi saa 
Kaffe hos hende. Senere gik jeg hen paa 
Fabrikken og hørte om Plads, og til min 
store Glæde og - næsten Forbavselse - 
blev jeg straks antaget. En Herre som jeg 
antog for Hr Paul Sandig førte mig ud paa 
Værkstedet og præsenterede mig som ny 
Kollega. Det lod til at være flinke Menne
sker baade paa Værkstedet og Kontoret, 
og efterat have hilst paa Svendene og 
faaet Besked om at møde næste Morgen 
Kl. 6, forlod jeg i straalende Humør 
Fabriken.

Vi havde sagt til Værtinden, at vi kom 
og spiste til Aften, og var en lille Smule 
spændte paa, hvad hun vilde servere. - 
Det var imidlertid ikke saa slemt, Maalti- 
det bestod af Mellemader og Paalæget var 
meget respektabelt. Da det var for tidligt 
at gaa i Seng, vandrede vi igen en Tur ud 
og havde faaet det allerbedste Indtryk af 
Byen.

8 Sept.
Kl. 6 i Morges stillede jeg paa Værk

stedet, og kort efter kom Værkføreren - 
den Herre jeg først havde antaget for 
Chefen - med Arbejde; 2 Dusin »Kaffe- 
löffel« engelsk Facon. Jeg vilde som 
sædvanlig i Lag med at smede Sølvet ud, 
men nej, her gik det straks i Valsen. Alle 
Svendene var straks villige til at vise til 
Rette, og det gik ganske godt. Til Fyraf
ten fik jeg udbetalt 4 M. 80 Pfg. for 
Skeerne som dog ikke var færdige endnu. 

73



- Senere paa Aftenen vare vi i Liegnitzer 
Central Theater - nærmest en Variete.

9 Sept:
Den første Søndag i Liegnitz tilbragtes 

med at se Byens Gader og Anlæg grun
digt efter. Ullerup fik Aviser fra Horsens, 
og vi var ved Toget flere Gange for at se 
om Jacobsen skulde være med. Vi var en 
lang Tur udenfor Byen og kom til et Sted: 
Siegeshöhe, hvor i sin Tid har staaet et 
blodigt Slag. Der var vid Udsigt derfra; i 
Horizonten ses en Bjærgkæde, som jeg 
mener er Sudeterne, og en Vejmand sagde 
os, at der ikke var meget langt til Riesen
gebirge. Man lægger Mærke til de smuk
ke Gader Byen har. Mange er beplantede 
med Akaziatræer paa begge Sider, og det 
ser i denne Efteraarstid meget smukt ud. I 
Aften har vi været i et Danselokale, det 
kostede 5 Pfg. pr. Dans; jeg forholdt mig 
dog passiv.

16 Sept:
Der har ikke været noget særligt at 

skrive; det gaar godt - synes jeg - paa 
Værkstedet. I Ugens Løb har jeg haft 
Brev hjemme fra. Vi var igen i Aften i 
Central Theater, hvor der var nyt 
Program.

19 Sept:
Har i Aften været med Svendene i 

Restaurant »Sancouci«, hvor de spillede 
Billard, egentlig var det ikke af særlig 
Lyst, jeg gik med, men mere for at 
komme til at kende dem bedre13.

24 Sept:
Igaar skulde vi give »Einstand« paa 

Fabrikken. Festen skulde - Svendene 
havde lagt Programmet - foregaa i »Sans- 
couci«. Svenden Petzka havde forøvrigt 
paataget sig at ordne det for os og vi skul
de samles Kl. 8. Alle Svendene var 
mødte. Et Anker 01 stod i det ene Hjørne, 

Postkort med Sang-, Danse- og Forvandlingssekstetten Wehlfried, som Reppien oplevede i Central Theater i 
Liegnitz.
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og naar nogen havde tømt sit Glas, var 
Petzka der straks for at fylde paany, sam
tidig gik Cigarerne rundt, og Selskabet 
begyndte at blive lystig. De sang forskel
lige Guldsmedviser og »Trinksprücke« og 
optraadte paa anden Maade, saa det var 
rigtig fornøjeligt. Senere vilde de have os 
til at synge en dansk Sang, hvad vi ogsaa 
tilsidst gjorde. Kl. 12 brød jeg op, men 
opdagede da, at Nøglen jeg havde faaet af 
Værtinden, hverken kunde lukke For eller 
Bagdøren op. Omsider hørte Frau Stallau- 
ke (Værtinden) min Banken og jeg slap 
ind. Har i Dag haft Brev fra Jette og Kisse 
samt Aviser.

25 Sept:
Idag Brev fra Fader med indlagt Rejse

tilladelse, som det herværende Politi har 
forlangt. løvrigt været paa Udflugt i Om
egnen, og meget tidlig i Seng om Afte
nen.

30 Sept:
Der har ikke været noget særligt at 

skrive; jeg har altsaa nu mine Papirer 
komplet i Orden, og generes forhaabent- 
lig ikke videre af Politiet. Paa Værkstedet 
var forleden vældig Bataille mellem 
Værkføreren og Svenden Meinhold; det 
endte med at M. forlod Fabriken og 
kommer ikke mere. Galvanisør P. Becher, 
der skal ind som Soldat har givet Af
skedsgilde i Stamkafeen »Sancouci«; jeg 
synes knap det gik saa harmonisk som 
vort forleden. Jeg modtager nu regelmæs
sigt et par Gange om Ugen Aviser, og de 
bliver læst med stor Interesse. Fader send
te mig igaar 10 Mark, som jeg sikkert vil 
vide at finde Udvej for.

8 Okt:
Der sker stadig intet særligt. Den 1 

Oktober da Louis blev konfirmeret, kan 

jeg ikke nægte, at jeg gerne havde tilbragt 
hjemme.

- Onsdag Aften var vi en Tur paa 
Gaden og traf da en Handelsrejsende, der 
absolut vilde være sammen med os. Det 
var en meget gemytlig Fætter; og han gav 
først nogle Glas 01 fra forskellige Restau
rationer alt imens han fortalte om sine 
Rejser. Tilsidst inviterede han os i Central 
Theater, men ved Midnatstid blev han os 
for lystig, og vi forlod ham. Jeg har købt 
en ny Jakke i Aften til 12 Mark; jeg var 
bange for, at den anden skulde blive for 
simpel naar den skulde bruges hver Dag.

Søndag Formiddag gik vi en lang Tur 
ad Glogau til og fik ved Hjemkomsten 
den bedste Middagsmad, vi endnu har 
faaet, uden at jeg egentlig ved, hvad den 
bestod af. Har været til stor Militærkon
cert ved Kejser Wilhelm Monumentet: 35 
Mands Orkester, samt en Aften i Sancou
ci.

9 Okt:
Om Aftenen i Sancouci og Restaurant 

»Friedrichsbad« - Hermed vil jeg slutte 
Optegnelserne foreløbig, og kun nedskri
ve vigtigere Begivenheder.

26 Nov.
Til vigtigere Begivenheder maa vel 

nævnes, at Ullerup er rejst herfra i Dag - 
til Krimsbach i Schwaben; noget særligt 
at skrive derom, er der dog ikke.

29 Nov.
I længere Tid har jeg ligget i Under

handlinger med Gravør Robert Neubert i 
Dresden14 om et Kursus i Gravering. Har i 
Dag haft Brev fra Fader, at han er indfor- 
staaet hermed og vil hjælpe med Udgif
terne. Honoraret er 50 Mark, og Neubert 
skriver, at Pensionsprisen er 50 a 60 Mark 
pr Maaned. Har skrevet til Neubert at jeg
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Liegnitzer Silberwarenfabrik

Paul Liepnitz, den

Fernsprecher No.

Paul Sandig udfærdigede denne 
anbefaling den 16. december 
1905.

kan indtræde om 14 Dage - jeg har her 
kontraktlig 14 Dages Opsigelse - og 
udbedt mig Svar til Lørdag.

5 Decbr.
Sagen er nu i Orden; om 14 Dage 

rejser jeg til Dresden for at lære at grave
re. Værkføreren her har opfordret mig 
kraftigt til at blive, men Neubert vil have 
mig hurtigst mulig, saa det kan ikke godt 
lade sig gøre.

10 Decbr:
I aftes var Berthel og Behse (de 2 af 

Svendene jeg slutter mig mest til) og jeg 
i Central Theater, og i Dag var vi sammen 
i Pfaffendorf. Jeg har i de sidste 14 Dage 
haft særlig godt Arbejde, og som Følge 
deraf ogsaa tjent gode Penge. Førstk. 
Lørdag »geht es nach Dresden«.

Dresden 17 Decbr:
Igaar meldte jeg Afgang fra Liegnitz og 

tog Afsked med Værkstedet. Hr. Sandig 

gav mig - efter egen Tilskyndelse - en 
pæn Anbefaling15 og udtalte Ønske om, at 
det i Fremtiden maatte gaa mig godt. Jeg 
takkede selvfølgelig for den Tid, jeg 
havde været hos ham. Mine Syge og 
Invaliditetspapirer faar jeg tilsendt af 
Værkføreren. Flere af Svendene fulgte 
mig - trods et rigtig grimt Vejr - paa 
Banegaarden, og jeg tror da at kunne sige, 
at jeg har klaret mig udmærket i Liegnitz.

Min Værtinde Frau Stallauske var rørt 
til Taarer, og til min store Overraskelse 
aabenbarede der sig som Slutningstableau 
et lille morsomt Familiebillede. Hendes 
Mand - som jeg havde forstaaet var død - 
viste sig pludselig i Familiekredsen; og 
viste sig som en skummelt udseende, 
skulende Fyr, saa jeg næsten fik Indtryk 
af, at han havde været indespærret i 
længere Tid. I hvert Fald fik jeg ikke 
rigtig tydelig Besked paa gentagne 
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Spørgsmaal, om hvor han havde været. - 
Da jeg vendte hjem fra Værkstedet samle
des hele Familien inde i min Stue, og det 
generede dem ikke, at jeg begyndte 
Omklædning og at skifte Tøj. Datteren 
Martha var nærmest hysterisk, og hun og 
Moderen græd modige Taarer, da jeg gav 
dem Haanden.

Kl. 7 i Morges kom jeg her til Byen, og 
jeg er lidt sløj, da jeg ikke har sovet sidste 
Nat. Rejsen var ikke absolut behagelig: I 
Görlitz16 havde jeg Ophold en halv Time 
og i Kohlfurt en hel Time. I Görlitz maat- 
te der løses Billet til 3 Klasse, da 4 Klas
ses Vogne ikke kører om Søndagen i 
Sachsen. Det var en Fordyrelse af Billet
ten, som i det hele kostede 6 M. og 30 
Pfg. + Fortæring. Uden Vanskelighed har 
jeg fundet Gravør Neubert i Wettiner

strasse 5, men jeg maa sige, at det første 
Indtryk jeg har af ham ikke er allerbedst. 
Han anviste mig Logis i Gr. Zwingerstras
se 22, hvor en tidligere Elev har boet, og 
efterat have faaet de nødvendige Oplys
ninger gik jeg ind paa Hotel Reichs-Post 
og drak Morgenkaffe. Gr. Zwingerstrasse 
22 ligger kun 4 Min. Gang fra Wettinerstr 
5, og da saavel Værelset som Folkene 
tiltalte mig, bestemte jeg at leje, og fik 
min Kuffert transporteret derop. Har 
derefter straks skrevet min Adresse hjem.

Jeg har allerede gjort den Opdagelse, at 
Neubert er en stor Ven af denne Verdens 
Mammon, men der var selvfølgelig ikke 
noget i Vejen for, at han vilde vente med 
Honoraret til jeg fik Post hjemme fra; 
desuden skal jeg købe Værktøj for 25,90 
Mark. Her i Pensionatet, det er nemlig et 

Den 16. december 1905 meldte Reppien flytning fra Liegnitz til Dresden.
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større Pensionat, skal jeg betale 23 Mark 
pr Maaned for Værelse med Morgenkaffe 
samt 15 Mark for Middagsmad, hvormed 
jeg paatænker at holde mig selv ved 
Aftensmad.

20 Decbr.
Idag modtaget 135 Mark fra Fader, og 

har straks betalt Gravøren 75,90 Mark og 
Pensionatet 38 M. Har forøvrigt endnu 
ikke begyndt at gravere, da de første 5-6 
Dage skal benyttes til Tegneøvelse. Lo- 
gis’et tiltaler mig godt; det har vist sig, at 
det ligger udmærket centralt. 2 Min Gang 
til Postplatz, Sporvejenes Udgangspunkt 
og Byens Centrum, og det Kgl. Slot samt 
Zwinger er ogsaa lige i Nærheden - og 
med den tørre (?) Kost gaar det i hvert 
Fald til Dato ganske udmærket.

Juledag:
Unægtelig er det jo en lidt trist Jul jeg 

har i Aar, og jeg kan ikke lade være at 
tænke paa Skanderborg. Hvordan de nu 
har det derhjemme alle sammen, paa de 
dejlige Julekager, og paa naar Fader 
travede ud med alle Drengene, mens 
Moder og Søster saa til fra Vinduet. Men 
ellers har jeg det jo rigtig godt.

Igaar Juleaftensdag fik jeg en større 
Post fra Danmark og Liegnitz, hjemmefra 
Breve, 10 Mark og Blæksprutten, som jeg 
alt sammen blev meget henrykt over. Om 
Eftermiddagen tog jeg - paa Maa og Faa - 
med en Sporvogn ud til Sachsisk Svejts’ 
egentlige Begyndelse: Plauenche Grund, 
hvor der var meget smukt; men da jeg 
havde bestemt at gaa i Kirke, maatte jeg 
tidlig ind til Byen igen. Jeg tror det var 
Andreaskirken jeg kom ind i; Gudstjene
sten formede sig næsten som hjemme i 
Slotskirken, og var forbi ved 6 Tiden. Ude 
paa Gaden var der stærk Færdsel; Folk 

var ude at gøre de sidste Juleindkøb og 
kom bærende med Juletræer og Pakker. 
Og jeg tænkte paa Gaasesteg og Rødkaal, 
og paa Familien hjemme i Skanderborg, 
men Ingen kendte mig og jeg kendte 
ingen, saa jeg gik hjem til Værelset og 
studerede Julebrevene igen, kiggede lidt i 
Blæksprutten men da jeg ikke morede 
mig særlig, gik jeg i Seng Kl. 9.

Idag er det ogsaa lidt trist, og saa 
ensomt. I Eftermiddag tog jeg igen med 
en Sporvogn Plauen - Deuben og maa 
atter konstantere, at der er »wunderbar« 
derude. Jeg spadserede Turen tilbage, 
vistnok ca l'/z Mil. I Aften har jeg tænkt at 
gaa i en Restaurant »Waldschlosschen« 
ovre paa Postplatz, hvor der er »täglich 
Concert«

2 Juledag:
I Formiddag var jeg i den Kgl. Maleri

samling i Gr. Zwinger; men der maa jeg 
mange Gange for at blive færdig; dog kan 
jeg allerede sige, at der er enestaaende 
storartet. I Eftermiddag har jeg sikret mig 
Billet til Dresdener Central Theater. Ved 
Billetkontoret hørte jeg et par Danske tale 
om, at det var høje Priser, og skønt jeg 
indvendig brændte for at komme til at tale 
med dem, kunne jeg dog ikke faa mig til 
det. Jeg vilde skrive lidt hjem i Dag, men 
venter dog alligevel et Par Dage. Forestil
lingen i Aften var ganske udmærket, bl.a. 
18 japanske Soldater, samt komiske 
Herrer og smukke Damer17.

Nytaarsaften:
Det har glædet mig atter at faa en 

Sending Aviser hjemme fra straks efter 
Helligdagene. Paa Kursus gaar det ganske 
godt; foreløbig er det gothiske Bogstaver 
jeg hænger i med. Havde igaar Brev fra 
Søster samt en Del Kort. Det bedrøver
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r GravierKinsiis
I für junge Goldschmiede und Uhrmacher,

welche sich in ihrem Berufe vervollkommnen'wollen, erhalten gewissenhafte, prak
tische, sowie künstlerische Ausbildung in der kunstgewerblichen Gravier-Anstalt von

Rob. JNeubert, Dresden -Hltst.,
tato b llesei Har.ogranB-Albni, Verl. ï. Hera. feilag üaclif. Leipzig II. Aufl. s Alter 11. litart. t „Moaognaa i. Ueferatioii" Verl. f. Willi. Diel» Leipzig, III. tall.
.. -  at-............... aL.„.."T±...,;—, ÖIcttinerstrasse 5. ,—- —ic— •: —

Praktischer Unterricht im Gravieren, passen, Damascieren u. Zeichnen
nach bewährter, leicht fasslicher fflethode.

Dauer 1—3 Monate. Ronorar: »O«—. Beginn nach Übereinkunft.

Zweck des Gravier-Kursus.
Es ist heutzutage zur unumgängigen Notwendigkeit geworden, dass ein Goldschmied und besonders auch 

jeder Gehilfe nebenbei einige Fertigkeit im Gravieren besitzt. Namentlich ist es für Geschäfte in kleineren Städten 
und Orten von grosser Wichtigkeit, wenn sie nicht jedes (kleine Monogramm oder jede Gravierung erst in der 
nächst grösseren Stadt anfertigen zu lassen brauchen, die einem ausschliesslichen Graveur ausreichende Arbeit ge
währt. Zeit und Geld wird daher erspart, wenn die Arbeit in eigener Werkstatt vorgeriommen werden kann; sind 
doch oftmals die Portospesen allein kostspieliger als die Gravierung selbst.

Allen Denjenigen, welche den Zeitverhältnissen entsprechende, in allen Sätteln der Edelmetall-Technik ge
rechte Gold- und Silberschmiede zu werden trachten, gibt mein Kursus die beste Gelegenheit, praktischen und 
künstlerischen Unterricht in allen Arten der Gravierkunst zu erlangen. Eine kleine Auswahl aus der grossen 
Menge von unverlangt gegebenen Zeugnissen mögen die Bedeutung meiner Kurse illustrieren. Sie befinden sich 
auf der nächsten Seite.

/Monogramm - Entwürfe aus Neuberts „Neuem Monogramm-filbum" II. Aufl.
Verlag von Herrn. Schlag Nachf. Leipzig.

Das in allen Fachkreisen in ehrender Weise aufgenommene Vorlagewerk wird allgemein als geradezu
.. '... klassisch bezeichnet. =-

Bitte die Rückseite zu beachten

Dresden 1906. Brochure for Robert Neuberts gravørkursus.
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mig at høre, at Moder har været slemt 
syg, har dog heldigvis igen været oppe til 
Julen. I Morges var jeg ude i Gneisenau- 
erstrasse 6 hos en Hr. Heinz Haupt der 
køber Affald fra Guldsmedværksteder for 
at tale med ham om mit medbragte 
»Krätz«17.1 Morgen skal han se paa det. 
Paatænker i Aften at gaa i »Stadwalds- 
chlosschen«.

Nytaarsdag 1906:
Da jeg gik fra Restauranten i Aftens, 

tog jeg en Tur ind i Sidegaderne, men alt 
var som sædvanligt, man mærkede ikke 
noget til Aarskiftet. Jeg gik hjem ved 11 
Tiden, men hører i Dag, at der lidt senere 
har været Optøjer, særlig oppe paa Alt
markt. I Morgens var jeg igen hos hr. 
Haupt med min »Skat«, og han lovede 
mig Besked Kl. 3. - Har nu atter været 
hos ham; han var naaet til det Resultat, at 
der var 16 Gram Guld og 12 Gram Sølv 
og bød mig 42 Mark for det. Jeg ved ikke, 
om det er lidt eller meget for det, men han 
fik det. Han har vist ikke Indtryk af, at jeg 
er Udlænding, men derfor kan han jo godt 
have pudset mig; i hvert Fald vilde han 
godt handle med mig igen, idet han 
spurgte, om jeg ingen gamle Digler 
havde.

- Har straks skrevet det hjem, og er nu 
lidt spændt paa om Fader er tilfreds. Har 
igen i Aften været i »Stadtwaldschloss- 
chen«; det er en behagelig Cafe, man kan 
sidde temmelig længe med en Genstand, 
og saa er den jo lige i Nærheden. - Jeg har 
til Jul og Nytaar haft saa mange Breve og 
Kort, at jeg ikke kan indlade mig paa at 
svare dem alle; det vil blive mig for kost
bart.

18 Jan:
Der er ikke passeret noget særligt i 

længere Tid. Paa Kursus var, da jeg kom - 
2 Nordmænd, 1 Hamburger 1 Westphaler, 
1 Østerriger og 1 Sachser, deraf er Ham
burgeren Luckas og Østerrigeren Minarr 
rejst, efterat have været her i 3 Maaneder. 
Neubert er betydelig mere flink og hjælp
som end før Jul, især efterat han har 
forhandlet med Fader om et »Neues 
Monogram-Album«19 med det Resultat, at 
jeg skal have det. Har i Dag haft en større 
Sending Aviser hjemme fra og - indlagt - 
et Ansøgningsskema til Rejsestipendium 
fra det Reiersenske Fond, men da dette 
fortrinsvis uddeles til Sjællændere og i 
det hele Øboer, er der ikke stor Udsigt til, 
at jeg kommer i Betragtning. Men man 
har jo Lov at haabe! Fra Liegnitz hører 
jeg ret ofte; Kort efter Nytaar sendte 
Værkføreren mine Sygekassepapirer.

21 Jan:
Har været hos Tandlægen og faaet en 

Tand ud; skønt det kaldtes »schmerzlos«, 
var det meget pinagtigt; men den var 
ogsaa Kæmpestor. Idag er der stor »De
monstrationsdag« over hele Tyskland, og 
der var spaaet Uroligheder i stor Stil; men 
her i Byen havde Politiet taget strenge 
Forholdsregler, saa her skete intet særligt; 
derimod melder Telegrafen om Optøjer 
andre Steder. I Eftermiddag var jeg sam
men med Nordmændene ovre i Neustadt, 
paa et kendt Valfartssted »Waldschloss- 
chen Terasse«. Og et Par Gange har jeg 
været i »Afrikansk« Koncerthus, hvor de 
Optrædende og Kellnerne alle er veritable 
Negre, og udfører de mest sindsyge Dan
se og Stepnumre. En anden lille Restau
rant »Zum Bratwurst Glöcklein« med 
Syngepiger og Concert er ogsaa hyggelig 
og morsom at besøge. Jeg har flere Gange 
været til større Ildebrand, forleden Dag
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Postkort fra Dresden med Postplatz og udmundingen af Wettinerstrasse, hjemsted for Robert Neuberts virk
somhed.

endda lige her i Nærheden. Og naar 
Dampsprøjten kommer raslende i fuld 
Karriere, forsvinder Mennesker og Dyr 
hurtigst af Banen.

31 Jan:
Igaar havde jeg en glimrende Udflugt. 

De to Nordmænd er færdige paa Kursus 
den 1 Febr. og forinden agtede de at tage 
en Tur ind i Sachsisk Svejts, og dette var 
jo en passende Lejlighed for mig at kom
me med. Vi besørgede Aftenen før nogle 
Smaaindkøb af Proviant, da vi selv vilde 
bringe Mad med, og tog med første Mor
gentur til Königstein, som ligger lige ved 
Elben. Oven over Byen ligger Fæstningen 
Königstein20, kun tilgængelig fra en Side; 
de 3 andre er omtrent lodrette Klippevæg
ge, og vi tog nogle interessante Udflugter 
til de forskellige nærliggende kendte 
Punkter: Pfaffenstein, Barbarine, Gold
schmiedehöhle, ja mange flere.

Morsomt var det, at min Hat fløj af og 

ned mellem 2 høje lodrette Klippevægge, 
saa jeg havde opgivet Haabet om at faa 
den mere, men ved at tale om det i et 
nærliggende Værtshus, paatog 2 unge 
Jægerdrenge sig at hente den. Og ved 
Hjælp af et langt Reb som fastgjordes om 
et Træ, hentede de min gamle Hat frem 
for Dagens Lys igen. Imponeret over 
deres Daad, udbetalte jeg dem en passen
de Dusør og gav dem 01 i Værtshuset. Ja, 
blot vi kunde være blevet derude nogle 
Dage, men det var der hverken Tid eller 
Penge til.

5 Febr.
Igaar havde jeg igen en dejlig Tur. Den 

1. Febr. rejste Nordmændene, og en 
Tysker Liebold, begyndte i Stedet. Med 
ham gik jeg først til Blasewitz og senere - 
over Hængebroen - til Loschwitz. Med 
Drahtseilbahn op ad den stejle Skraaning, 
og derefter en længere Tur ind over Dres
dener Heide21. Tilsidst var vi paa en finere
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De gamle venner i Liegnitz glemte ikke Reppien, da denne i december 1905 rejste til Dresden. Fra restau
rant Sanssouci modtog Otto Reppien denne nytårshilsen fra en billardspillende svend, der kaldte sig Links 
Effe.

Restaurant, hvor det »bedre Dresden« var 
forsamlet; Uhyre pænt.

29 Januar22
Kongen død.
30 Jan:
Imorges meddelte Neubert mig, at Chr. 

9 var død, og jeg maa sige, det var knap 
jeg vilde tro det, men i Aften har Kisse 
udførligt meddelt det pr. Brev.

3 Febr.
Har nu haft Aviser hjemme fra med 

udførlige Artikler om Kongens Død. Ja, 
det er egentlig ganske mærkeligt at tænke 
paa, at Danmark nu har faaet en ny Kon
ge. Den danske Konsul her - Bankdirektør 
Mende - har de sidste Dage flaget med 
Dannebrog hele Dagen, og alle Bladene 
omtaler sympatisk Chr. 9 og hans Rege

ringstid; men saa kort som muligt de 
første Aar og Tabet af Sønderjylland.

8 Febr:
Idag modtaget 75 Kr. hjemme fra; for- 

haabentlig skulde det ikke være nødven
digt at faa flere.

11 Febr:
Var i Aftes i Residenz Theater; jeg gaar 

dog hellere i Variete eller Central Theater, 
dels er det billigere og dels forstaar jeg 
mere af det. Der spilledes for øvrigt »Der 
Kilometerfressen«.

25 Febr.23
For en Uges Tid siden begyndte 2 nye 

Elever her, Østprøjseren Penner og Han- 
noveren Kliefoth, der er Student, men 
skal overtage Faderens Guldsmedforret
ning. Jacobsen er kommen til Döbeln, 
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ikke langt fra Dresden, og Frederik Uller- 
up er i Heilbronn a N. Det glæder mig 
altid at faa Aviserne hjemme fra; de ind
træffer et Par Gange om Ugen.

I Formiddag var jeg sammen med 
Penner i »Panoptikum« i Pragerstrasse, 
hvad der var særdeles interessant. Det 
lakker nu snart mod Enden her i Dresden;

Tüchtig. Besteckarbeiter
' findet ^dauernde und gute Stellung, 

Sllberwarenfabrik Fr. Röver,
' Braunschweig.

Denne lille notits i et dagblad i Dresden skaffede Ot
to Reppien arbejde hos Fr Röver i Braunschweig.

jeg faar vist ikke Plads, da jeg har søgt 3 
Steder paa større Værksteder uden Resul
tat. Idag har jeg skrevet til Fritz Gerber i 
Löbau, og haaber paa et gunstigt Svar.

3 Marts:
Har stadig ingen Plads faaet, og har 

end ikke hørt fra Löbau. En Plads i 
Braunschweig stod i Dag i »Zeitung« og 
den har jeg naturligvis straks søgt24.

4 Marts
I Aften i Central Theater sammen med 

Penner; i Morges var vi sammen i 
Loschwitz.

7 Marts:
Imorges Brev fra Fr. Röver, Silberwa

renfabrik i Braunschweig at jeg kan ind
træde hos ham snarest mulig. Har skrevet 
tilbage, at jeg forlader Dresden d. 13 
Marts. Jeg er meget glad for Pladsen, 
skønt Braunschweig egentlig ikke er den 
By jeg helst vil til; men at gaa ledig her 
kunne jeg ikke udholde ret længe, og 
forhaabentlig finder jeg mig tilrette.

10 Marts:

Idag modtaget 20 Mark fra Fader, saa 
nu behøver jeg ikke at have Næringssor
ger paa Rejsen. Værtinden fortæller mig 
daglig, at hun er ked af, at jeg rejser; men 
jeg glæder mig til at begynde at »arbejde« 
igen, blot jeg nu klarer mig.

11 Marts:
Den sidste Søndag i Dresden er gaaet 

som de fleste andre. I Formiddag paa 
Spadseretur, i Eftermiddag i Zoologisk 
Museum og i Aften et Par Timer i König 
Alberts Passages Restaurant.

12 Marts:
Idag har jeg taget Afsked med Neubert 

og samtlige paa Kursus osv. og er for saa 
vidt færdig til at begynde i Braunschweig. 
Neubert har givet mig en smuk Anbefa
ling25, og jeg mener selv, at have haft godt 
Udbytte af mit Ophold i Dresden, denne 
By der er saa enestaaende rig paa Kunst
skatte, og som ved sin sjældne Beliggen
hed i naturskønne Omgivelser, absolut 
maa give Fremmede det bedste Indtryk. 
Saavel paa Kursus som her i Pensionatet 
har jeg maattet love, at lade høre fra mig. 
En lille Russer der i Morgen skal begynde 
Kursus har i Dag lejet mit Værelse, og 
skal allerede bo her i Nat.

Men nu da jeg synger paa det sidste 
Vers her i Dresden tror jeg, det kan have 
sin Interesse, at notere op, hvad jeg har 
brugt af Penge her.

Den 17 Decbr. modtog jeg 135 M.
Den 24 Decbr. 10 -
» 15Jan.4O-
» 8 Febr.75-
» 10 Marts 20 -
Modt. af Heinz Haupt 42 - Mark 322
Saaledes ser Regnestykket ud, men 

naar jeg samtidig ved, at Neubert i Kursus 
har faaet 50 M., for Værktøj 36 M. og for 
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et Monogram Album 40 M., og at jeg i 
Pensionatet har betalt 115 M, desuden 
spist til Aften hver Dag, været paa adskil
lige Theatre, Varieteer, Museer, Restau
ranter, været hos Tandlægen, ladet Tøj og 
Støvler reparere, foretaget mange Udflug
ter, købt Album og Fører over Byen samt 
besørget min temmelig store Korrespon
dance o.m.a., saa forekommer det mig 
indlysende, at jeg har handlet forsvarligt 
med det mig betroede Mammon, og jeg 
synes selv at jeg har faaet ualmindelig 
meget ud af Pengene. - Da jeg rejste fra 
Liegnitz havde jeg ca 30 Mark i lommen 
og nu ved min Afrejse ca 40 M. Med rolig 
Samvittighed har jeg nedskrevet disse Tal 
til senere Kritisk Gemmensyn, og nu vil 
jeg i Seng. I Morgen Kl. 7,15 siger jeg - 
desværre - Byen Farvel.

13 Marts:
Det gik efter Bestemmelsen. Jeg kom 

med Baggage - og en af Værtindens Fro
kostpakker under Armen - godt og vel fra 
Dresden. Billetten kostede 15,40 M. I 
Leipzig fik jeg 2 Timers Ophold, og fik 
set lidt af Byen. Fra Leipzig til Magde
burg rejste jeg sammen med en Dame og 
Herre (Navnet har jeg desværre svedt ud, 
men Manden var Grosserer) fra Aalborg. 
Jeg sad og studerede Toglisten, da jeg 
pludselig hører Herren sige: Nu skal Du 
fanneme høre osv; det Sprog havde jeg da 
hørt før, og jeg spurgte dem saa ud. De 
var meget elskværdige; havde været til 
Messe i Leipzig og var nu paa Vej til 
Hamborg. I Magdeburg var der ogsaa et 
Ophold, og derefter endnu ca 2 Timers 
Kørsel til Braunschweig. Jeg var lige ved 
at falde i Søvn da Toget Kl. 2,11 kørte ind 
paa Banegaarden i Braunschweig.

Jeg gik straks ud for at finde Rövers

Forretning, som jeg vidste skulde ligge 
paa Bohlweg26, og det var ikke vanskeligt; 
en halv Time efter stod jeg i Butikken. 
Fruen kom først ud, og da hun hørte, 
hvem jeg var, hentede hun Manden, der 
straks trak mig med ud paa Værkstedet. 
Jeg havde, oprigtig talt, tænkt mig, at det 
var en større Fabrik med Maskinkraft 
osv., men det var slet ikke Tilfældet. Ma
skiner var der ikke videre af, og hele Per
sonalet bestod af 2 Silberarbeitere, 1 Sli
ber og 1 Polerer. Naa, de var saamænd 
flinke nok, og jeg var der vel en Times 
Tid.

Rover vidste et Sted i Kaiserstrasse et 
Værelse27, og det opsøgte jeg straks, og da 
det tiltalte mig lejede jeg med det samme. 
Det kostede 3 Mark om Ugen. Derefter 
lod jeg mit Tøj hente paa Banegaarden, 
drak Kaffe og saa mig lidt omkring, og 
drev ved 6 Tiden ind paa Værkstedet igen. 
En af Svendene havde Fødselsdag, og 
havde givet et Par Omgange, saa de var 
lidt lystige, og da jeg kom, blev jeg opfor
dret til at give ud, hvad jeg naturligvis 
ogsaa gjorde. Saa gik jeg igen hjem til 
Kaiserstrasse, men var næppe kommen i 
Lag med at skrive, før hele Banden stille
de, og vilde se paa Lejligheden. Jeg tog 
ikke meget blidt imod dem, men det var 
mig ikke muligt at blive dem kvit; først 
da en af dem havde kastet op hos mig, 
lykkedes det Værten, Schneidermeister 
Heuer, at faa dem paa Porten. Har i Aften 
skrevet hjem.

14 Marts:
Jeg mødte i Morges Kl. 8 paa Fabriken, 

og fik straks 3 Dusin Kaffelöffel eng. 
Facon i Arbejde. Dem har jeg lavet 
mange Dusin af i Liegnitz. Med Hensyn 
til Værktøjet her, da maa det kaldes daar- 
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ligt; Hamre og Ambolte er uglatte; og 
daarlige File, saa jeg vist selv maa 
anskaffe nogle.

17 Marts.
laften faaet mine første Penge udbetalt 

16,50 Mark uden »Schweine«, saa det 
gaar nok an. Arbejdet her skal, trods det 
daarlige Værktøj, være »sauber«, og 
Rover er temmelig kritisk; der kan altsaa 
godt være noget at lære, og det er jo 
Hovedsagen. Braunschweig er en 
morsom gammel By med en Mængde 
historiske Minder. I Nærheden ligger 
Byerne Hildesheim og Wolfenbüttel, som 
jeg nok faar stiftet nærmere Bekendtskab 
med. Lige udenfor Byen ligger et 
gammelt noget affældigt Slot Richmond, 
som tilhører Hertugen af Cumberland, 
men han benytter det vistnok - paa Grund 
af Uvenskabet med Prøjsen - aldrig.

Rövers Forretning ligger lige overfor 

det hertugelige Slot. Jeg vil ikke sige, at 
Folkene paa Værket tiltaler mig særlig 
godt, men det kommer maaske til at gaa 
bedre. Rover selv er derimod flink. Han 
taler i en arrig Tone, saa jeg de første 
Gange ikke vidste om han var god eller 
gal, hvad han vist ogsaa kunde mærke, 
men efterat han siden har sagt, at det er 
hans Methode at være paa, kan man jo 
undskylde ham, og han er som sagt flink. 
Det var den kosteligste Forestilling den 
første Dag, jeg var der. Der blev smeltet 
Sølv, og de sprang omkring alle sammen 
med Rover i Spidsen, som havde de Ild i 
Enden. Jeg har meldt mig i Fagforeningen 
igen28, men er jo 3 Maaneder i Restance 
for den Tid i Dresden, foreløbig har jeg 
betalt for en Maaned.

18 Marts:
Den første Søndag har jeg været til 

Demonstrationsfest for den aim. Valgret.

Postkort fra Braunschweig med angivelse af Fr. Rövers sølvvarefahrik på Boldweg.
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Den gamle Svend Miecheler og hans Søn, 
der gør Indtryk af, ikke at være rigtig 
Klog, hentede mig straks i Morges. Skønt 
jeg forsikrede dem, at jeg ikke havde 
særlig Lyst eller Trang til at komme med, 
kunde jeg ikke slippe. Vi gik til en Sal i 
Restaurant »Hofjäger«, hvor Mødet var, 
og først efterat Talerne var begyndt og 
Folk var komne i Andagt, saa jeg mit Snit 
til at forsvinde. Mødet var ellers livligt, 
Folk raabte og skreg som til et Rabalder- 
Vælgermøde hjemme. Jeg spiser Middag 
i Restaurant »Rosenthai«, endnu har den 
ikke smagt mig, men den er pæn og pro
per. 60 Pfg. pr. Dag koster den, og det ses 
gerne, at man drikker et Glas 01 ekstra.

- Jeg har hørt hjemme fra og faaet 
Aviser. Nu det begynder at blive lyst om 
Aftenen og godt Vejr, faar jeg vist ikke 
skrevet meget op, men der sker jo heller 
ikke noget særligt.

20 April.
Endelig falder det mig ind at kigge paa 

Optegnelserne igen! Det gaar mig godt 
her; Arbejdet kan jeg ikke forlange bedre 
og især er jeg glad ved, at jeg har meget 
Graverarbejde. Selv vanskelige Ting er 
Rover ikke bange for at lade mig udføre, 
og jeg tjener da ogsaa ganske pænt29. Jeg 
har haft Brev fra Knud Jacobsen; han skal 
til at hjem til Danmark, skriver han. Kan 
ikke tænke mig anden Grund, end han 
skal til at begynde Forretning30. Paaskeda- 
gene er forbi; et ualmindeligt Vejr har det 
været, aldeles som Sommerdage. Jeg var 
nogle Ture ude i Egnen, bl.a. Langfredag 
i Landsbyen Wenden, hvor jeg blev over
rasket over at træffe en Kromand, der hed 
Hansen. Den ene Maaned gaar jo nu efter 
den anden, og Sommerens Tid er dog 
langt den bedste!

1 Maj:
1 Maj er bleven imødeset med nogen 

Spænding; der var ventet store Demon
strationer, og de større Værksteder har 
ogsaa holdt »blaa«31. Men her er der ikke 
sket noget særligt. For alle Tilfælde var 
Politibetjentene bleven forsynede med 
Revolvere, hvad der forresten ser lidt raat 
ud i det 20de Aarhundrede. Muligvis er 
Gemytterne her lettere at opflamme end 
hjemme i Danmark; men alligevel! skarp
ladte Revolvere.

- Mine Værtsfolk ser jeg ikke meget til; 
vi passer os selv, forøvrigt er de vistnok 
meget elskværdige.

15 Maj:
Min Fødselsdag igaar var meget højti

delig. Jeg fik 28 Mark sendende hjemme 
fra, og en Mængde Breve og Kort fra 
forskellige jeg ikke havde ventet. Jeg gav 
01 paa Værkstedet og var i Aftes til Gene
ralforsamling.

Jeg opdager i Dag den 17 August at jeg 
slet ikke har skrevet hele Sommeren32; 
naa, Ulykken er ikke stor, det har været 
en udmærket Sommer; jeg har klaret mig 
godt og rejser hjem til Session nu til 
September, hvordan det ellers vil gaa, ja, 
det vil Tiden vise!!

Guldsmed i Skanderborg 
Dagbogen slutter med ordene »hvordan 
det ellers vil gaa, ja, det vil Tiden vise!!« 
Og tiden viste det sandelig.

Otto Reppien drog hjemad for at give 
møde på session i september måned 1906. 
Han trak nummer 1465. Pensioneret over
sergent P. Chr. Nielsen’s af justitsministe
riet autoriserede nummerbytningskontor 
for 4. udskrivningskreds skrev33, med 
megen agtelse, den 9. december 1907 til 
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Otto Reppien, at bemeldte nummer var et 
frinummer.

Kort tid efter, i 1908, begyndte Reppi
en for alvor at gøre sig gældende som en 
dygtig guldsmed og gravør i faderen 
Johannes Joachim Reppiens forretning på 
Adelgade 100 i Skanderborg. Han frem
stillede store kageskeer, hvor der i laffet 
var indgraveret prospekter af kirker, 
gårde, og huse, mens der på knoppen eller 
skaftet blev anbragt monogrammer eller 
våben, ganske som kunden nu ønskede 
det. Prisen for en sådan specialgraveret 
ske lå i årene 1912-16 på mellem 20 og 
32 kroner, alt afhængig af sølvmængden 
og graveringen.

De håndlavede prospektskeer vakte så 
megen opmærksomhed, at Otto Reppien i 
1912 indledte en mere regelret fremstil
ling af skeer med særprægede egnsmoti
ver. Den første ske havde Skanderborg 
slotskirke som motiv, og blev overvæl
dende godt modtaget af publikum. 
Hermed startede han rækken af Skander- 
borg-Skeer, som Reppien selv benævnte 
motivserien.

Efter at have taget borgerskab i sin 
hjemby den 14. maj 1911, indtrådte Otto 
Reppien selvsamme år som medejer af 
forretningen. Dette samarbejde fader og 
søn imellem strakte sig over næsten en 
snes år, til Johannes Joachim Reppien 
døde den 3. september 1929.

Otto Reppien drev med held forretnin
gen videre igennem et kvart århundrede. 
Senere hen kom der andre lokalhistoriske 
motiver til. I alt blev det til 13 forskellige 
motiver, f.eks. Christian den Fjerde’s eg, 
Skanderborg Slot, Paa Skanderborrig 
enge, Våren, og Niels Ebbesen. I årene 
mellem 1908 og 1960 blev der fra forret

ningen på Adelgade solgt mere end 
15.000 stykker bestik af denne slags. 
Motiverne fandt også anvendelse som 
dekoration på f.eks. bogmærker, cigar
æsker, fade, skåle og stokkemærker.

Han kendes idag bedst for de 
særprægede Skanderborg-Skeer34, men 
hans navn er også uløseligt knyttet til 
byens utallige fastelavnsrevyer, hvor han 
var en højt skattet bidragyder igennem 
adskillige år. Reppien gav sjældent rabat, 
men ved store indkøb, f.eks. bryllups- og

Skanderborg-ske visende Skanderborg Slot. Motivet 
blev introduceret af Otto Reppien i 1912 og solgte 
indtil 1960 i alt 2.000 enheder. Forfatteren håber at 
få mulighed for senere at vende tilbage med en 
gennemgang af guldsmed Otto Reppiens Skander- 
borg-Skeer.
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jubilæumsgaver, kunne der af og til følge 
en til lejligheden forfattet vise med. Også 
muntre sange til brug ved fester i byen, 
bl.a. Håndværkerforeningens sammen
komster og de aldrig kedelige Gammel
mandsballer, kom fra hans hånd. Yderme
re skrev han hyppigt om det Skanderborg, 
som besøgende mødte i gamle dage, samt 
om egnens historie og mindesmærker. 
Han døde i en alder af 69 år den 3. okto
ber 1954.

Litteratur og henvisninger:
For en god introduktion til emnet De rejsende 

håndværkersvende, se Berg 1930, Friis Møller 
1955, Hastrup 1979, pp. 153-57. Hastrup 1984. især 
pp.25-38, samt Jensen Stevns. Af offentliggjorte 
dagbøger af denne slags, se f.eks. Borsum 1828 og 
Frandsen 1988.
Berg, Rasmus: Den zünftige Haandværker, et Stykke 
dansk Haandværkerhistorie; København 1930. 
(Berg 1930).
Borsum, J.F.J.: J.F.J. Bors ums Reise til Constant i- 
nopel, Palæstina og Ægypten, eller: aahenbart 
Beviis paa, hvor naadigen Gud tager sig af Den, 
der staaer sin Lid til Ham. Efterarbeidet af David 
Traugott Kopf, Opdragelsesinspecteur i Berlin. Paa 
Dansk, efter den anden Originaludgave, af T. Pli. 
Hansen, Krigsassessor og Examinants juris. 
Kjøbenhavn 1828. (Borsum 1828).
Frandsen, Alfred Marius: En håndværker på valsen, 
sadelmagersvend Alfred Marius Frandsens 
dagbogsoptegnelser 1905-1908. Aarhus tekniske 
Skole 1988. (Frandsen 1988).
Friis Møller, M., Fr. Boesgaard, Vilh. Hansen et al 
(red.): Den farende svend, et blad af dansk hånd
værks historie-, Haderslev 1955 (Friis Møller 1955) 
Grün, Laurits: Danske Guld- og Sølvsmedes Stemp
ler og Mærker indtil 1943, København 1943. (Grün 
1943).
Hastrup, Bjarne: Håndværkets økonomiske historie 
1879-1979; København 1979. (Hastrup 1979). 
Hastrup, Bjarne: Håndværkets kulturhistorie, 4, 
Kapløbet med industrien, perioden fra 1862-1980; 
København 1984, især pp. 25-33 (Hastrup 1984). 
Ingvordsen, Jens: Skanderborg-skeer; Skanderborg 

Museum Årbog 1991-1992, pp. 37-46. (Ingvordsen 
1991- 1992).
Jensen Stevns, A.E. (red.): De gamle Naver fortæl
ler, danske Haandværkersvende paa Valsen; Køben
havn u.å. (Jensen Stevns)
Nielsen, L. Chr.: Blaa Mandag, eller Fri-Mandag, 
nogle kulturhistoriske Undersøgelser til Forstaaelse 
af Haandværkerlivet under Lavstiden; Odense 
1907. (Nielsen 1907).
Ritzau. Marianne: »... kendt langt udenfor Horsens 
Grænser«, om guldsmed Rasmus Jensen. Horsens, 
1841-1922; Østjysk Hjemstavn 60, 1995, pp. 9-
23.(Ritzau 1995).
Silkeborg. Historie, Natur, Erhvervsliv 1846-1946; 
Aarhus 1946. (Silkeborg 1946).
Sølver, Aage: Danske Guldsmede og deres Arbejder 
gennem 500 Aar, 1429-1929, København 1929. 
(Sølver 1929).
Desuden er benyttet diverse Karl Baedeker-rejse
førere fra ca. 1900-1910 over: Berlin und Umge
bung, Die deutsche Ostsee-Küste, Die Mark Bran
denburg (Provinz Sachsen, Nördlicher Teil, Anhalt), 
Nordost- Deutschland nebst Dänemark, Sachsen 
(Nordböhmische Bäder, Ausflug nach Prag).

Noter:
1. For Rasmus Jensen, se Ritzau 1995
2. Begge disse dokumenter, dateret henholdsvis 

29. og 31. august 1905, findes indklæbet i 
scrapbogen.

3. Henholdsvis ur- og optikfirmaet J.C. Filtenborg 
og guld- og sølvvarefirmaet Hans Jensen & Co, 
begge af Århus.

4. Frederik August Ullerup: Født 11. marts 1884. 
Han var guldsmed i Horsens i al fald i 1917. 
Senere blev han ansat hos Horsens Sølvvarefa- 
brik. Han var bestyrelsesmedlem i Guld- og 
Sølvvare- fabrikantforeningen og Guldsmedefa
gets Fællesråd. Han vedblev med at holde en 
tæt kontakt til sin gamle rejsefælle. Var Reppi- 
ens rejsefælle Carl Juul en søn af en guldsmed 
af selvsamme navn, nævnt 1893, i Århus? I 
1929 var JUUL og CARL JUUL indregistreret 
som stempler for en guldsmed i Århus, se Grün 
1943, p. 71 og Sølver 1929, p. 32. Christian 
Vestervig er ikke identificeret nærmere, 
medmindre han da på nogen måde kan sættes i 
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forbindelse med en værkfører C. Vestervig, der i 
1917 boede i Horsens. Knud Jacobsen var født i 
Varde, en anden af de store jyske guldsmedeby
er, se i øvrigt note 36.

5. Ruten København-Stettin (det nuværende 
Szczecin i Polen) var en dansk forbindelse med 
flere ugentlige afgange. I 1902 kostede den 
billigste billet 10,50 Mark i modsætning til 
Gedser-Warnemündes 16,40 Mark, se Baedeker 
Nordost-Deutschland 1902 p. 367. Stettin var 
dengang hovedstad i delstaten Pommern og 
havde i 1902 ca. 210.000 indbyggere.

6. Swinemünde, det nuværende Swinoujscie i 
Polen.

7. På en lille lap papir, som findes indklæbet i 
scrapbogen, har Reppien nedskrevet et lille digt, 
der i al sin enkelhed lyder: »Wer gut trinkt, 
schläft gut. Wer gut schläft, sündigt nicht. Wer 
nicht sündigt, kommt in den Himmel. (Gasthaus 
Zum Manzelbrunnen in Stettin)«.

8. Denne monumentale af kobber forfærdigede 
brønd. Sedinabrønden, blev rejst i 1898 af L. 
Manzel.

9. Indklæbet i scrapbogen findes et sovekort fra 
dette herberg. Det fremgår heraf, at Reppien sov 
på fjerde sal i værelse nr. 36 i seng nr. 175.

10. Liegnitz, det nuværende Legnica i Polen, havde 
i 1902 knap 56.000 indbyggere, hvor Reppiens 
egen hjemby Skanderborg i 1901 rummede godt 
2.700 indvånere.

11. Dette slot ligger som en ø mellem floden Spree 
og kanalen Kupfergrab. Det er lidt besynderligt, 
at Reppien beskriver stedets placering som 
»Ligefor Breitestrasse«, men troligen må de 
være kommet gående fra sydøst mod nordvest 
op ad Breitestrasse og set slottet hinsides 
Schloss Platz. Bemærk i øvrigt, at Vilhelm- 
monumentet (rejst 1897) og gaden Schlossfrei- 
heit rent faktisk befinder sig på samme side af 
slottet, nemlig den sydvestre side. Slottets 
nordøstre side vender mod Spree, og dets nord
vestre side mod domkirken. Schlossbrunnen 
blev færdig i 1891. Unter den Linden fra 1737 
forløber i retning østvest mellem Det kongelige 
slot og Brandenburger Tor fra 1789-93 og Tier
garten. Mod vest går Unter den Linden over i 
Charlottenburger Chaussee, der krydses af 
Sieges Allee. Mod nord afsluttets denne af 
Königsplatz med Siegessäule, rejst 1869-73.

Den 7 m. høje, kvadratiske base var smykket 
med bronzerelieffer, hvoraf det østligste minde
de beskueren om krigen i 1864. Langs Sieges 
Allee rejste der sig 32 statuer (fra 1898-1901) af 
de brandenborgske-preussiske herskere, hver 
flankeret af 2 buster. Gruppen med kejser Vil
helm I, Moltke og Bismarck var forfærdiget af 
skulptøren R. Begas. Postkort visende disse se
værdigheder findes indklæbet i Reppiens scrap
bog.

12. Denne papirslap er indsat i scrapbogen. Reppi
en har sekundært forsynet papiret med påskrif
ten: »Det sidste Haab om Arbejde i Berlin«.

13. Et postkort med interiørbilleder fra denne 
restaurant sendte de gamle venner den 27. 
december 1905 til Reppien i Dresden (se her 
Nytaarsdag 1906); kortet er indsat i scrapbogen.

14. Dresden, dengang hoved- og residensstad i 
kongeriget Sachsen, havde i 1929 over 630.000 
indvånere.

15. Indklæbet i scrapbogen.
16. Görlitz havde i 1902 80.100 indbyggere. Fra 

Liegnitz er der med jernbane 71 km. til Kohlfurt 
og derfra 28 km. til Görlitz.

17. Flere postkort visende nogle af de optrædende 
personer, f.eks. de seks piger, der udgjorde 
Gesang-, Tanz - und Verwandlungs-Sextett 
»Wehlfried«, opbevares i scrapbogen.

18. Krätz er affald fra guldsmedenes produktion, og 
må ikke forveksles med filning.

19. Flere brochurer og annoncer om dette album 
findes indklæbet i scrapbogen. Adskillige af 
Reppiens tegneøvelser og -arbejder fra denne 
læretid i Dresden er bevaret hos familien.

20. Königsstein øst for Dresden er en landsby med 
en borg. Pfaffenstein og de andre lokaliteter er 
alle meget besøgte udflugtsmål. Flere turistføre
re, med markeringer af besøgte punkter og 
seværdigheder, over dette område har Reppien 
klæbet ind i scrapbogen.

21. Forstæderne Blasewitz syd for Elben og 
Loschwitz nord for selvsamme flod forbindes 
med en hængebro fra 1893. Et postkort med 
hængebroen og Loschwitz som set fra Blase- 
witz findes indklæbet i scrapbogen. Den 590 m 
lange svævebane fører op til udsigtspunktet 
Weissen Hirsch, der ligger i det naturskønne 
område Dresdener Heide.

22. Bemærk rækkefølgen af dagbogsoptegnelserne,
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der her sprænger kronologien.
23. Omend Reppien siden den 9. oktober 1905 kun 

ville berette om vigtigere begivenheder, kan 
man alligevel glimtvis følge hans færden. I 
scrapbogen er der således indklæbet en billet til 
en seværdighed ved navn Koengi. Saechs. 
Grünes Gewoelbe, hvilken billet gav adgang til 
en rundvisning den 20. februar 1906 kl. 1010

24. Annoncen, indklæbet i scrapbogen, lød i al sin 
enkelhed: »Tüchtig. Besteckarbeiter findet 
dauernde und gute Stellung. Silberwarenfabrik 
Fr. Röver, Braunschweig.« Braunschweig var 
dengang hoved- og residensstad i hertugdøm
met af samme navn, nu beliggende i delstaten 
Niedersachsen.

25. Indklæbet i scrapbogen.
26. Et i scrapbogen opklæbet postkort viser denne 

Bohlweg. Et af husene ses markeret med en 
tegnet pil ledsaget af ordene »Fr. Rover«.

27. Hans postadresse i Braunschweig var: »Silber
arbeiter Otto Reppien, Kaiserstrasse 34-11, 
Braunschweig«, hvilket fremgår af indklæbede 
kuverter i scrapbogen.

28. Reppien lod sig den 14. marts 1906 tillige 

indskrive i Ortskrankenkasse für Uhrmacher 
und verwandte Gewerbe in Braunschweig. 
Udmeldelsen fandt sted den 25. august s.å. Det 
relevante dokument er indklæbet i scrapbogen.

29. Der var dog også udgifter. Skatteforvaltningen i 
Dresden skrev således den 21. maj 1906 til 
Reppien i Braunschweig, og fordrede 1 mark 10 
sch. i byskat, 1 mark 28 sch. i skoleskat og 22 
sch. i kirkeskat betalt inden tre uger. Brevet er 
indsat i scrapbogen.

30. Ganske rigtigt. Knud Jacobsen åbnede sin butik
i Vestergade 28 i Silkeborg den 10. august 1906. 
Senere flyttede forretningen til Vestergade 12, 
se Silkeborg 1946, p. 177.

31. For dette begreb, se f.eks. Nielsen 1907.
32. Reppien har ikke skrevet meget om tiden i 

Braunschweig. Scrapbogen beretter dog udfra 
indklæbede bl.a. postkort og billetter, at han 
besøgte f.eks. Steinerne Renne i Werningerode 
og Hexentanzplatz i Bodethal, samt at han 
pinsedag, den 3. juni 1906, var en tur i Brocken.

33. Brevet findes indklæbet i scrapbogen.
34. For en foreløbig gennemgang af disse motiver 

henvises til Ingvordsen 1991-1992.

90



Kildevandsledningen fra Stavtrup 
til Århus
Af Jens Jeppesen

1 august 1996fik I/S Midtkraft nedgra
vet et stærkstrømskabel fra Høskov i Viby 
til Brabrand. Det skulle erstatte luftled
ningen, der bl.a. var ført hen over koloni
hav ef o reningen »Rugholm«. Den del af 
gravearbejdet, der foregik ved østenden 
af Brabrand Sø, blev nøje overvåget af 
Moesgård Museum, da man på forhånd 
vidste, at netop her kunne gøres interes
sante arkæologiske fund.

Baggrunden for museets interesse var 
faktisk et tidligere anlægsarbejde i områ

det. I 1899 påbegyndte Århus Vandværk 
nemlig et stort projekt med at føre vand 
ind til byen fra en boring ved Stavtrup. 
Hidtil havde det kommunale vandværk 
forsynet byen med drikkevand fra Århus 
Å, men med den nye ledning skulle byen 
for første gang tilføres kildevand. Rørled
ningen forløb fra Stavtrup langs syd- og 
østbredden af Brabrand Sø og krydsede 
Århus Å ved dens udløb af søen, hvorfra 
den fortsatte nord om Åby til vandværket 
ved siden af »Ceres«.

Vandledningens forløb fra Stavtrup til Århus Vandværk. Her gengivet på Geodætisk Instituts målebordsblad 
fra 1939.
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Stenalderbopladsen ved Rugholm 
Under gravearbejdet ved østbredden af 
Brabrand Sø stødte man på oldsager, der 
lå på gammel strandbund ca. en meter 
under engens overflade, og stadsingeniør 
Oscar Jørgensen, som førte tilsyn med det 
store anlægsarbejde, indleverede fundene 
til Århus Museum, hvorfra tre bestyrel
sesmedlemmer, konsul F. Ollendorff, 
apoteker D. M. C. Reimers og læge P. P. 
Ørum, drog ud og studerede fundstedet 
nærmere.

Det, man havde fundet, var en kystbo
plads fra den sene del af jægerstenalde
ren, også kaldet Ertebøllekulturen. 
Bopladsen har ligget på en lav holm i den 
fjord, der i stenalderen strakte sig ind 
gennem Århus Ådalen helt til Skibby. 
Nærmere bestemt har stenalderjægerne 
boet på det sted, hvor kolonihaveforenin

gen »Rugholm« findes i dag. Det var ikke 
selve bopladsen, man var stødt på ved 
gravearbejdet til vandledningen, men 
derimod affald, som stenalderfolkene 
havde smidt ud i den daværende fjord fra 
det sted, hvor de boede.

Rugholmfundet blev af Århus Muse
um indberettet til Nationalmuseet, som i 
1903-04 foretog udgravning i de meget 
fundrige affaldslag. Derved fremkom et 
stort oldsagsmateriale af flint, knogle, 
kronhjortetak og træ. Desuden fandt man 
et af de meget sjældne hele eksemplarer 
af de karakteristiske, spidsbundede lerkar 
fra jægerstenalderen. Da fundene havde 
været aflejret under vand, var redskaber af 
organisk materiale meget velbevarede, og 
blandt de mere usædvanlige fund kan 
nævnes hjortetaksøkser med træskafter. I 
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og

Fund fra udgravning på 
Rugholmbopladsen i 
1944. Til venstre ses skul
derblad og hornstejle fra 
urokse. I skulderbladet er 
udskåret to benskiver, 
muligvis til smykkefrem
stilling. Til højre ses økser 
af henholdsvis kronhjor
tetak og flint.
Foto: P. Dehlholm.
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Historie 1906 findes en omfattende frem
læggelse af udgravningsresultaterne. 1 
1944 blev der atter gravet på Rugholm, 
denne gang både i affaldslagene og oppe 
på selve holmen, hvor bopladsen har 
ligget.

Rugholmbopladsen har i mange år 
været betragtet som et af vore klassiske 
fundsteder fra jægerstenalderen, og gang 
på gang helt frem til i dag er de meget 
velbevarede oldsager derfra blevet afbil
det i den arkæologiske litteratur. En 
naturvidenskabelig datering placerer 
fundet i tiden mellem 4500 og 4000 f. Kr.

Anlægsarbejdet omkring 1900
Hvad angår selve vandledningen, som var 
årsag til, at Rugholmbopladsen blev 
fundet, så var det efter datidens forhold et 
ganske omfattende anlægsarbejde. Århus 
Kommunes Vandværksudvalg havde den 
4.9.1897 udsendt licitationsmateriale til 
fire entreprenørfirmaer for at indhente 
tilbud på arbejdet. Heraf fremgår, at det 
drejede sig om en betonrørledning med 
en diameter på 86 cm, der skulle føres fra 
vandboringen i Stavtrup til Århus Vand
værk. Gennem hele forløbet var der fore
taget boringer, der oplyste om jordbunds
forholdene. Vandværksudvalget udbad sig 
tilbud på projektet under forudsætning af: 
1) at alle Materialer og Redskaber 
tillægges af Dem og 2) at Erstatning for 
Skader på Marker m.m. ved Ledningens 
og Transportvejes Anlæg udredes af 
Aarhus Kommune.

Arbejdet blev overdraget til det 
københavnske entreprenørfirma 0. Søren
sen & Andersen, som tilbød at udføre det 
for 279.500 kr., og projektet blev påbe
gyndt den 12. september 1899. Da det 

omfattende grave- og støbearbejde 
dengang skulle udføres med håndkraft, 
krævede det en betydelig arbejdsstyrke. 
En opgørelse fra 25. juli 1900 viser såle
des, at der på det tidspunkt var 123 mand 
beskæftiget ved vandledningen.

Et uheld
Den 25. juni 1902 var arbejdet fuldført, 
men allerede inden da var der opstået 
problemer. I en rapport, dateret 
12.5.1902, skriver stadsingeniør 0. 
Jørgensen til Vandværksudvalget, at der 
er dog paa Ledningen indtruffet et Uheld, 
idet det nemlig viste sig ved Eftersynet i 
Midten af Marts Maaned, at Ledningen 
paa en Strækning af ca. 80 Fod mellem 
Station 86 og 87 - altsaa i Nærheden af 
det Sted, hvor Ledningen skjærer Jernba
nelinien - har forandret sin Form noget.

Det omtalte sted er omtrent hvor Søren 
Frichs Vej og Viby Ringvej mødes. 
Skaden bestod i, at der var opstået revner 
i betonrørene, hvilket måtte være forårsa
get af jordtrykket ved tildækning af 
ledningsgrøften. Bruddene var blevet 
repareret med cementmørtel, og efterføl
gende inspektioner havde ikke afsløret 
nye revnedannelser. Stadsingeniøren var 
derfor af den opfattelse, at bruddene 
havde stabiliseret sig, og det derfor ikke 
var nødvendigt at omlægge det pågælden
de ledningsstykke. Desuden påpegede 
han, at en sådan reparation vil være et 
meget besværligt og bekosteligt Arbejde, 
da den paa dette sted ligger ca. 26 Fod 
(omkring 8 m) i Jorden, og det vil tage 
lang Tid, at faa Ledningen omlagt.

Da det efter min Mening ikke er 
nødvendigt, at faa dette gjort, har jeg 
søgt Oplysninger angaaende Kjøben
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havns Kildevandsledning, og det er da 
meddelt mig, at denne Ledning ved 
»Hjortespring » (i nærheden af Landsby
en Herløv) har en lignende Skavank som 
her er tale om paa en Længde af 30 Fod. 
Denne Ledning er lagt i 1898. - Paa en 
Strækning af Bispeengen (flere hundrede 
Fod) er Ledningen bleven fladtrykt. 
Ledningen er lagt i 1888. 1 Ladegaardsvej 
mellem Evaldsgade og Tømrergade er 
Ledningen ligeledes bleven fladtrykt. 
Denne Strækning er lagt i 1887.

De nævnte Ledningsstrækninger 
bruges i Kjøbenhavn uden Gene den Dag 
idag, og der vil heller ikke være mindste 
Risiko forbundet med at benytte Lednin
gen her med den Formforandring, den 
har faaet, da Maalingerne viser, at den er 
kommen i Ro...

Da det maaske kan bebrejdes Kontrol
len, at den af Sparsommelighedshensyn

Oscar Jørgensen, stadsingeniør i Århus fra 1894 til 
1930. Han forestod anlæggelsen afvandledningen 
fra Stavtrup til Århus.
Foto udlånt af Lokalhistorisk Samling, Århus.

har ladet den kostbare Afstivning optage 
paa denne Strækning (den burde maaske 
være bleven siddende; men Kommunen 
skulle da betale den), kan Entreprenøren 
maaske med nogen Rette gjøre Fordring 
paa, at Kommunen skal betale Omlægnin
gen af Ledningen, hvortil der dog efter 
mit Skjøn i Henhold til det anførte, ikke er 
nogen Anledning.

Vandværksudvalget fremsendte stads
ingeniør 0. Jørgensens rapport til Byrådet 
med anmodning om, at sagen måtte blive 
behandlet for lukkede døre.

Også havneingeniør P. Vedel foretog 
en vurdering af skaden på vandledningen. 
I sin rapport om sagen fraråder han, lige
som stadsingeniøren, en reparation, som 
skønnes at ville beløbe sig til 3000 kr. 
Desuden er han af den opfattelse, at hvis 
der vil ske en Sammenstyrtning af det 
deformerede Stykke, er der en høj Grad af 
Sandsynlighed for, at dette vilde hænde i 
Løbet af de første Aar. Det vilde da kunde 
tænkes, at man uden væsentlig Ulempe 
kunde vende tilbage til den nuværende 
Vandforsynlig fra Aaen i den Tid Repara
tionen vilde tage; thi Aavandet vil antage
lig neppe i de første Par Aar blive saa 
forurenet, at det ikke i Nødstilfælde kunde 
bruges.

En granskning af de gamle byrådspro
tokoller, som opbevares på Erhvervsarki
vet i Århus, har ikke kunnet afsløre, hvad 
Byrådet besluttede; men senere omtale af 
sagen viser, at man har valgt ikke at 
omlægge det beskadigede ledningsstykke.

Uheldige omstændigheder
Da anlæggelsen af vandledningen var 
færdig, viste den endelige opgørelse fra 
entreprenørfirmaet O.Sørensen & Ander-
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Konstruktionstegninger til 
vandledningen.
Efter 0. Jørgensen: 
Aarhus Vandværk 1872- 
1922. Fig. 16.

sen en overskridelse af budgettet på ca. 
68.000 kr. Dette kunne ikke godkendes af 
Vandværksudvalget og Århus Kommune, 
idet der også var sket en betydelig over
skridelse af tidsplanen. Entreprenørerne 
forsvarede sig med, at der undervejs var 
indtrådt en række uheldige omstændighe
der, som de ikke var herre over. Kontrak
ten med Århus Kommune var underskre
vet den 21. juni 1899, men på grund af en 
lockout samme år kom man først i gang 
den 12. september. Yderligere var der i 
begyndelsen af juni 1901 »ved Fiskerhu
set«, hvor jernbanen krydser åen, sket et 
omfattende skred i dæmningen til 
Hammelbanen, som samtidig var under 
anlæggelse. Derved var åløbet næsten 
blevet blokeret, og det havde medført 
omfattende oversvømmelser bl. a. 

omkring Brabrand Sø, hvilket havde 
besværliggjort og forsinket anlægsarbej
det. Erstatningskravet i den forbindelse 
var af entreprenørerne opgjort til godt 
22.000 kr. Endvidere havde jordbundsfor
holdene i flere områder vist sig ikke at 
svare til det, der på grundlag af bore
prøver var oplyst i licitationsmaterialet. 
Det havde bl. a. medført, at man måtte 
omlægge ledningen i det område, hvor 
den krydsede Århus Å ved udløbet af 
Brabrand Sø. Her var de først nedlagte 
betonrør efter nogle måneders forløb 
sunket næsten en halv meter. Piloterings
pælene havde været for korte, og først 
ved at nedramme 12 meter lange pæle var 
man nået til fast bund.

Desuden blev det fremført, at hvad 
Forholdene i Aaby Mose angaar, da 
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bristede her alle Forudsætningerne. 
Boringerne opgav, at Grunden bestod af 
Ler, men den viste sig at bestaa af fin 
Sandmergel, der under det stærke Vand
tryk blev til Dynd, der måtte hejses op i 
Spande. I denne Bund kunde der i en 
Maaned ikke præsteres saa stor Arbejds
mængde som i Lerbund i en Uge.

Fra kommunens side ville man på 
nogle områder give entreprenørerne 
medhold, bl. a. i spørgsmålet om generne 
forårsaget af Hammelbanens dæmnings
skred. Man kunne dog ikke påtage sig 
noget erstatningsansvar i den forbindelse, 
men tilbød at støtte entreprenørfirmaet i 
et erstatningskrav overfor Hammelbanens 
bestyrelse. Til gengæld mente man fra 
kommunens side, at selvom der blev taget 
hensyn til de omtalte uheldige omstæn
digheder, så var færdiggørelsen af 
ledningsarbejdet godt et år forsinket, og 
man kom i den forbindelse med et 
modkrav på dagbøder, der beløb sig til 
74.600 kr. (373 dage à 200 kr.). Forhand
lingerne mellem Århus Kommune og 
entreprenørfirmaet gik i hårdknude, og 
det endte med, at sagen måtte afgøres ved 
en voldgift, som vi dog ikke skal komme 
nærmere ind på her.

Hvad Åbyhøj-sagen afslørede 
Onsdag aften den 14. december 1904 var 
godt 600 borgere mødt op til et møde 
arrangeret af Aarhus Grundejerforening 
angående »Aabyhøj-Sagen«. Et konsorti
um havde planlagt at anlægge et indu
strikvarter i Åby høj, og det var der 
udbredt modstand imod. Dels kunne et 
industrikvarter uden for byen skade 
erhvervsudviklingen i Århus, dels ville et 
sådant industriområde kunne medføre en 

betydelig forurening af åen allerede inden 
den passerede byen.

Den følgende dag er der i Jyllands
posten et udførligt referat af mødet, og 
her støder man på overskriften »En 
Afsløring om Vandværket«. Diskussionen 
kom nemlig ret hurtigt til at dreje sig om 
den nye vandledning. I forbindelse med 
spørgsmålet om forurening af åen fra det 
påtænkte industrikvarter i Åbyhøj spørger 
overretssagfører Høegh Guldberg: Har 
Selskabet ikke lovet, at de ikke vil forure
ne Aavandet.

Laursen (byrådsmedlem): Jo, det er 
lovet at W.C.-Afløbet skal passere Septic- 
Tanks.

Ingeniør Møller: Medens Byen fik sit 
Drikkevand fra Aaen maatte denne ikke 
forurenes ovenfor Slusebroen (hvor Vester 
Allé i dag krydser åen). Nu har vi nok 
artesisk Vand, men Ledningerne ere utæt
te, og der siver en ikke ringe Brøkdel 
Aavand ind i dem. Det kunde til Nød gaa 
an, om Vandet blot blev forurenet ved 
Kloakafløb, thi det vilde dog blive filtre
ret. Men værre er det med Afløb fra 
Fabrikker, hvorfra der ofte udledes Gift
stoffer, som ikke lader sig frafiltrere.

Høegh Guldberg var ikke synderlig 
opbygget ved disse Oplysninger om Drik
kevandet.

Fabrikant A. Thomsen: Der flyder 
aldeles ikke Aavand ind i Vandledningen. 
Det vil sige, der var for nogen Tid siden 
en lille Utæthed, men den er forlængst 
tætnet, og det havde ikke ringeste Indfly
delse på Analyserne afVandet. Det undre
de ham, at at Ingeniør Møller kunde 
fremsætte saadanne Paastande.

Ingeniør Møller undrede sig over, at 
Thomsen som Vandværksudvalgets
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Formand ikke vidste bedre Besked. 
Faktum var, at da man tætnede Ledningen 
i sidste Omgang og havde standset 
Pumperne, matte man skynde sig ud af 
Ledningen for ikke at drukne i Aavand.

Thomsen: Det var før Ledningen var 
færdig.

Møller: Og efter at Ledningen var 
færdig og taget i Brug, opdagede man, at 
Ledningen paa en betydelig Strækning 
revnede. Den klappede sammen. Rørene, 
hvis Profil skulde være cirkelrund, vare 
bievne ovale, og der var flere Steder 
gaaet store Stykker ud af Rørene. De 
Sagkyndige, der saae derpaa, vare stemte 
for at grave et stort Stykke af Ledningen 
op, men det blev opgivet, da det vilde 
blive meget dyrt. Man kan imidlertid godt 
vente, at Rørene en skjønne Dag klappe 

helt sammen. Ja jeg veed ikke, om Hr. 
Fabrikant Thomsen har lyst til ogsaa at 
benægte Rigtigheden af disse Oplysnin
ger.

Hr. Thomsen tav stille.
Høegh Guldberg: Jo mere man hører 

om vort Vandværk, des værre bliver det. 
Har dette Møde ikke anden Betydning, 
saa har det ihvertfald gjort sin Nytte ved 
at rejse dette Spørgsmaal.

Rørene holdt
Vandledningen holdt imidlertid i mange 
år. 1 1937 blev et 600 meter langt stykke 
lidt øst for Stavtrup udskiftet med et 
trærør (konstrueret af staver sammenholdt 
med spændbånd ligesom en tønde). Det 
holdt indtil 1942, hvor det blev erstattet af 
et stålrør. Ledningen var i drift frem til 

/ august 1996 overvågede 
Moesgård Museum 
nedgravningen af 
Midtkrafts stærkstrømska
bel hen over Rugholm. I 
kabelgrøften ses stenal
derbopladsens aflejringer 
som et mørkt lag ca. en 
halv meter under mark
overfladen. 
Foto: Jens Jeppesen.
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1973.1 de sidste år fungerede den dog 
kun som kølevandsforsyning til virksom
heder i byen, bl. a. Århus Oliefabrik.

Arkæologiske resultater 1996
Hvad angår den arkæologiske overvåg
ning af kabelnedgravningen i 1996, så 
passerede Midtkrafts ledningsgrøft hen 
over selve stenalderbopladsen på vestsi
den af Rugholm. I grøftens sider kunne 
man over en 50 meter lang strækning 
følge et sort jordlag, der indeholdt flint
oldsager samt ildsprængte sten og trækul 
fra bålsteder. Det var bosætningens 
affaldslag, hvoraf en mindre del blev 

udgravet. Desuden blev foretaget 
opmåling af laget, og herved fik man for 
første gang overblik over, hvor langt den 
gammelkendte stenalderboplads bredte 
sig langs søbredden.

Anvendte kilder:
Arkivmateriale fra Århus Kommunale Værker. 
Politikens Arkæologileksikon. København 1985. 
Ejler Haugsted: Bopladsen på Rugholm. Århus 
1947.
Oscar Jørgensen: Aarhus Vandværk 1872-1922. 
Århus 1922.
Asger Christiansen: Hammelbeinen. Bane bøger. 
Smørum 1996.
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Skomagerens hus ligger der endnu
Af Viggo Lovdal

I dag er der ikke tale om sorg, men 
savn. Han var færdig med livet - livet var 
færdig med ham.

Det er snart 40 år siden, sognepræst 
Herluf Aagaard, Them (regenskammerat, 
senere nabopræst og livsven med Kaj 
Munk) udtalte disse ord i Them kirke. Vi 
var en del samlede i kirken torsdag den 
17. december 1959for at tage afsked med 
en ven, som de fleste afos havde kendt 
igennem en lang årrække. Skønt jeg selv 
kun var 24 år, havde jeg kendt afdøde i 
mange år, idet han som den store børne
ven, han var, havde venner i alle alders
grupper.

Loudalhytten
Sådan hedder et lille hus, beliggende ved 
vejen, der fra Virklund få kilometer syd 
for Silkeborg fører til Rustrup og Gjessø. 
Egnen hedder Loudal, deraf navnet. Der 
er naturligvis ikke tale om en hytte, men 
på en måde er navnet rammende, idet 
huset er meget lille og, i hvert fald i mine 
drengeår, meget lidt komfortabelt. Huset 
indeholdt en lille stue, et ganske lille 
køkken og en forgang. Nu bruges det som 
fritidshus efter at have gennemgået en 
restaurering, udført med nænsom hånd, så 
det stadig er i harmoni med de naturskøn
ne omgivelser. I mange år var huset 

helårsbolig for en mand, Christian Laur
sen, i daglig tale kaldet skomageren. Han 
hørte til blandt de mennesker, der ofte 
kom på besøg i mit barndomshjem, der lå 
et par kilometer fra »Loudalhytten«. 
Skomageren var tilfreds med forholdene 
og glad for sit lille hus, der da også bar 
præg af en egen form for hygge. »Kvind
folk ville jo nok ikke være tilfreds med 
huset« grinede han, når hjemmet og dets 
indretning kom på tale. Problemet med, 
hvad kvinder måske ville mene, opstod 
nu aldrig. Skomageren var ungkarl hele 
livet igennem og kunne indrette sig, som 
han ville.

Skomageren havde mange interesser, 
bl.a. havebrug. Han udnyttede jorden, der 
hørte til huset og var næsten selvforsyn
ende med alt. Tørv lavede han i den lille 
mose, der hørte til grunden, mosevand bar 
han i spande op til køkkenhavens planter i 
tørre perioder. Han dyrkede selv de fleste 
af de grønsager, hans kost bestod af året 
rundt, han plantede frugttræer og -buske. 
Skomageren var dygtig til madlavning og 
syltning og fik derfor ekstra meget ud af 
sine hjemmeavlede produkter.

Sunde kostvaner
Christian Laursen var forud for sin tid. 
Hvad sundhedseksperter i dag hylder som
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Loudcilshytten er renoveret med nænsom hånd. Træet til højre i billedet var også i skomagerens tid stort og 
kraftigt. Hvis bilister kørte galt, ville de ramme træet før huset, var skomageren overbevist om.
Foto: Kirsten Lovdal.

rigtig ernæringskost, havde han forlængst 
begyndt at tilberede i sit beskedne 
køkken. Han mente endog, at hans gode 
helbred, som han bevarede højt op i 
årene, kunne tilskrives de mange grønsa
ger, han spiste. Skomageren var den 
første, der fortalte mig om det uheldige i 
at koge grønsager. Der gik for mange 
vitaminer tabt, forklarede han. Også en 
mening, som eksperter er enige om i vor 
tid. Han var vegetar. Da jeg en dag ved 
middagstid bankede på døren, råbte 
han:«Kom ind - jeg er i gang med at spise 
en bøf«.... Han nød at se, hvor overrasket 
jeg blev over denne uventede meddelelse. 
Han afslørede dog ret hurtigt over for 
mig, at det var en pastinakbøf, der stod på 
menuen. Humor var Christian Laursen i 
høj grad udstyret med. En sommersøndag

eftermiddag, da skomageren opholdt sig 
uden for huset, som han så ofte gjorde, 
faldt han i snak med et ægtepar, der på 
denne dejlige sommerdag var på cykeltur. 
Skomageren, der holdt af at træffe nye 
mennesker, indbød til et besøg i haven og 
til at se »skuret«, som han spøgefuldt 
omtalte sit hus. »De er meget hurtig i 
Deres bevægelser, Deres alder taget i 
betragtning«, havde den fremmede mand 
sagt. »De er ikke forkalket«. Herefter 
havde skomageren ifølge egen forklaring 
berettet om sine kostvaner og tilskrevet 
sin levevis æren for sundhedstilstanden. 
Emnet skal nok have interesseret den 
fremmede. Inden ægteparret satte sig på 
cyklen igen, havde manden fortalt, at han 
var overlæge på sygehuset i Silkeborg.
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I god form
Også motion i rigelig mængde anså 
skomageren som en livsnødvendighed.

Når vejret tillod det, cyklede han rundt 
i sognet, på vinterdage vandrede han 
meget, ofte i de store Rustrup-skove. Han 
var højt op i årene, da han en sommerdag 
startede cyklen og cyklede de godt 50 km 
til Arhus, hvorfra han tog færgen til 
Samsø. Her havde han familie boende, 
som en enkelt gang fik besøg af ham. At 
tage toget fra Silkeborg til Arhus anså 
skomageren som en unødvendig udgift, 
når man havde en god cykel, var i form - 
og det var sommer.

På de førnævnte ture rundt i Rustrup
skovene havde skomageren sin lille 
rygsæk med. Man skulle ikke bære ting i 
hænderne, som lige så godt kunne anbrin
ges på ryggen, var en af hans læresætnin
ger. 50 år efter er det, så vidt jeg ved, 
også det, man anbefaler skolebørn, der 
hver dag drager af med et læs skolebøger.

Kildevand og brændenælder
I rygsækken havde skomageren ofte sine 
sodavandsflasker med patentprop med. 
Ved en kilde, han havde fundet i skoven, 
fyldte han sine flasker med det iskolde 
kildevand, som han mente var bedre end 
brøndens nok heller ikke alt for klare 
vand derhjemme. Kildens vand var rent, 
klart og godt, men rasende koldt at trans
portere på ryggen hjem, grinede han. 
Skovene var også leverandør af brænde
nælder. Jeg husker ikke, om skomageren 
havde fået øjnene op for, at brændenælder 
var et fint kosttilskud, men han troede 
fuldt og fast på, at brændenælder var gode 
mod gigt. Trods sit gode helbred og 
skånet for en masse skavanker, som ældre 

mennesker ofte rammes af, må han have 
været plaget af gigt. Han gik i hvert fald i 
gang med at sætte ind mod denne plage 
og anvendte her bundter af brændenælder, 
som han bankede mod sin bare krop. Min 
far morede sig hjerteligt over en af 
skomagerens »særheder«, naturligvis når 
skomageren ikke var tilstede. I dag ville 
ingen vist more sig over denne lidt skrap
pe medicin mod gigt. Brændenælder er 
vist ikke det værste, man har.

Om at fortælle - og lytte
Christian Laursen var en fantastisk god 
fortæller. I timevis kunne han berette om 
barndomstiden på Djursland eller solda
tertiden i Arhus, hvor han i fritiden funge
rede som skomager for kammerater og 
også officerer. »Jeg lagde 40 kroner til 
side, foruden at jeg tjente til en ny over
frakke ved at skomagerere«, fortalte han 
mig engang med stolthed i stemmen. Sit 
gamle håndværk kunne han endnu, selv 
højt op i årene. Når vi børn havde uheld 
med fodtøjet, trådte skomageren til. Så 
kom læsten frem sammen med hamme
ren, gemt fra tiden med egen skomager
værksted. Begtråd blev trukket igennem 
en lille klat beg, gemt i en tændstikæske, 
også fra fortiden. Skomageren gemte alt 
og anskaffede sig ikke nyt, hvis det ikke 
var nødvendigt. Voksne og børn lyttede til 
skomagerens historier, som ganske vist 
blev gentaget nogle gange, måske vel 
også tilsat lidt »krydderi«, men det var, 
som om disse historier havde kraft og 
indhold til at kunne tåle disse gentagelser. 
Min far erklærede ofte, at nu kendte han 
alle skomagerens historier, men han lytte
de nu opmærksomt hver gang, havde jeg 
indtryk af. Postbudet, der hver dag afleve- 
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rede Socialdemokraten, tog sig et lille 
hvil på den hjemmelavede træbænk i 
stuen, i selskab med skomageren. Christi
an Laursen satte postbudet meget højt, 
antagelig fordi han tog sig tid til at lytte. 
På det tidspunkt på dagen, hvor posten 
kunne ventes, var skomageren ikke i 
haven eller ude »at spurte«, som han 
sagde, men opholdt sig i stuen. Postens 
besøg var dagens højdepunkt, tror jeg.

Født pinsemorgen
Skomageren fortalte gerne om sin famile, 
forældre og ungdomstiden, men der var 
ting, han mente ikke kom andre menne
sker ved. Sin fødselsdato blandt andet. 
»Hvornår har du fødselsdag, Christian«, 
spurgte min mor ham omsider. »Jeg er 
født pinsemorgen« var svaret. På en eller 
anden måde fik vi dog opklaret, at skoma
geren var født den 20. maj 1866. 80 år 
efter begyndte jeg at arbejde med den 
hobby, der har fulgt mig siden, nemlig 
journalistikken. Jeg havde min debut som 
»medarbejder« på Silkeborg Avis, hvor 
jeg skrev omtale af skomagerens 80 års 
fødselsdag. »Høj alder«, forsynede jeg 
manuskriptet med øverst og var mere end 
forbavset over, at bladet bragte det i mine 
øjne sa rammende udtryk over mit manu
skript, fabrikeret derhjemme ved køkken
bordet. Jeg havde ikke mod til at fortælle 
skomageren om mit initiativ på bladfron
ten, men bragte dog emnet på bane den 
dag, jeg besøgte ham på fødselsdagen. 
Jeg havde også taget avisudklippet med, 
da jeg vidste, at det var Socialdemokraten 
og ikke Silkeborg Avis, der var den fore
trukne avis. »Ja, den slags regner jeg 
ikke«, bedyrede fødselaren, da han havde 
læst omtalen, men det var dog, som om 

jeg anede, at inderst inde var han ikke så 
lidt stolt af avisens omtale af »skomage
ren med de gode fortællerevner«.

Den sidste mørke plet
Det var ikke så lidt, skomageren anså for 
at være så godt, at det skulle man ikke 
ændre på. Han var nøjsom og tilfreds med 
forholdene. Blandt andet mente han, at 
den lille petroleumslampe, der svagt oply
ste hans stue, var tilstrækkelig som lyskil
de. Loudal var indtil 1949 »en mørk plet 
på landkortet«, som der var folk i Them, 
der drillede mig med, da jeg var dreng. 
Det var da også det sidste sted i sognet, 
elektricitetsforsyningen blev etableret, og 
her var min far foregangsmand. Han gik 
fra hus til hus med en liste, hvorpå man 
kunne skrive sit navn, hvis man var inter
esseret i at få el. Min far blev positivt 
modtaget alle steder, hans initiativ førte 
til et møde med el-selskabet, og ret snart 
var sognets sidste »mørke plet« nu også 
forsynet med el. Dog ikke hos skomage
ren. Petroleum var udmærket. »Så længe 
jeg er her, skal der ikke trækkes ledninger 
i eller til mit hus«, var den besked, min 
far, ikke overrasket, kunne gå med. Der 
blev heller ikke installeret el i huset, før 
skomageren var død.

Den frie fugl stækket
En af de sidste dage før julen 1953 skulle 
skomageren købe lidt ind i brugsen i 
Virklund og satte sig som sædvanlig på 
cyklen. Kun en kilometer fra sit hus 
væltede han i det glatte føre og brækkede 
det ene ben. »Ambulanceføreren kørte 
godt, lagde jeg mærke til, så ham huskede 
jeg med en skilling«, kan jeg huske, 
skomageren fortalte mig, da jeg besøgte 
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ham på sygehuset i Silkeborg. Et sted, 
hvor han iøvrigt ikke brød sig om at være, 
som den frie fugl, han hidtil havde været, 
men måtte dog indrømme, at »sygeplejer
skerne var flinke, selvom man spildte lidt 
på servietten, når man spiste«. Også over
lægen fik at vide, at skomageren ikke var 
glad for opholdet, men havde svar parat: 
»Jeg har ikke haft bud efter Dem, Laur
sen, De er i Ders gode ret til at forlade os 
med det samme«. Hermed var den sag 
uddebatteret, forstod jeg på skomageren. 
Skomageren kom tilbage til sit elskede 
lille hus, men det var, som livsgnisten 
havde forladt ham, det blev til omkring 
fire år, han endnu boede i Loudal, så 
måtte han opgive og tog ophold på De 
gamles Hjem i Them. Få måneder efter, 

den 13. december 1959, afgik han ved 
døden.

Skomagerens bakke?
Skomageren blev 93 år, han var færdig 
med livet - livet var færdig med ham. 
Som det særprægede menneske, han var, 
er der folk på egnen, der endnu husker 
ham, snart 40 år efter han blev stedt til 
hvile på Them kirkegård. Så længe mit 
hus bliver stående, vil jeg nok blive 
husket, måske vil bakken ved mit hus 
blive kaldt skomagerens bakke, sagde han 
til mig engang. Om bakken benævnes 
sådan, ved jeg ikke, men skomagerens 
hus ligger der endnu. Som et minde om 
en mand, der på så mange måder var 
forud for sin tid.

Skomagerens gravsten, fotograferet på Them kirkegård i Juni 1998.
Foto: Kirsten Lovdal.
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Silke, salt og sild
- købmandsvarer 1683
Af Kirstin Nørgaard Pedersen

Under arbejdet med en større slægtsbog 
om herredsfoged Peder Pedersen i Borum 
og hans efterkommere stødte jeg blandt 
andet på skiftet efter Århus-købmanden 
Niels Jensen Udsen og hans hustru, 
Johanne Jacobsdatter. Sidstnævnte var 
Peder Pedersens tipoldebarn'. Da hun og 
hendes mand døde med kort tids mellem
rum i 1683, blev der holdt skifte efter dem 
begge på én gang, og da hele varelageret 
omhyggeligt blev nedskrevet ved boets 
registrering, får man ved læsningen 
indblik i, hvilke varer folk havde brug for 
at kunne købe for lidt over 300 år siden.

Niels Jensen Udsen og hans hustru blev 
begravet standsmæssigt i Vor Frue kirke, 
hun den 25. april 1683, og han den 9. maj 
samme år. Da han tog borgerskab den 7. 
december 1671, blev han indskrevet som 
borgersøn og var altså opvokset i byen, 
mens Johanne Jacobsdatter var kommet 
fra landet, idet hun var datter af sogne
præsten Jacob Bundesen i Skivholme3.

Skiftet blev først sluttet godt og vel et 
år efter hans død, selvom man »så strak- 
sen efter den si. mands lig var begravet, 
anfanget med registrering og vurdering 
over boens formue med indgæld og 
udgæld, og som befandtes efter hans 
bøger og andre antegnelser og opskrifter, 

den si. mand at tilgodese en temmelig 
stor tilstående gæld både på landet og hos 
andre, hvor om ingen antegning eller 
afregning var gjort, så og den si. mand at 
have adskillige jorder og udenlands og 
rigets kreditorer, eragtedes endelig for 
gavnligst, at både kreditorerne og debito
rerne udi stervboet blev indkaldt til afreg
ninger, hvorfor vi haver ladet advare og 
indkalde med skriftlige kaldssedler« 

Derefter nævnes børnene Jacob, Jens 
og Kirsten og deres formyndere, for de to 
sønner Peder og Baltzer Hansen Kryssing 
og for datteren Jens Jacobsen Skivholme, 
som var den afdøde Johanne Jacobsdat- 
ters bror.

Hvem var kunderne?
Registreringen strækker sig over mange 
sider i protokollen, og ikke mindst varer
ne fylder meget, alene krambodsvarerne 
omfatter lidt over 600 poster. Læsningen 
giver et levende indtryk af, at datidens 
købmænd handlede med alt, hvad det på 
nogen måde var dem muligt at købe og 
sælge. Af varernes art fornemmes det 
også, hvem han solgte sine varer til, og da 
for eks. de alenvarer, han handlede med, 
ikke var af de allermest luksuriøse, har 
kunderne foruden omegnens bønder været 
håndværkere, skippere, bådsmænd og 
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andre nogenlunde godt stillede, men 
jævne folk. Desuden får man indblik i, 
hvad der var brug for af madvarer såvel til 
livets opretholdelse, som til mere festlige 
lejligheder.

Hvor var varerne?
Det var der altsammen, grovvarer som 
tømmer af eg og fyr, kalk, mursten, 
tagsten og nogle tilhugne kampesten til 
nybyggeri eller til reparationer på 
bestående bygninger, for bindingsværks
huse krævede megen vedligeholdelse. 
Byggematerialerne fandtes på lofterne 
over købmandsgården, som lå på hjørnet 
af Vestergade og Guldsmedegade, men 
også andre steder i byen i nogle pakhuse 
og i et par haver i Guldsmedegade, hvor 
der desuden var vragdele, gammelt 
hustømmer og brænde. Nabohuset - en 
bod, som Niels Jensen Udsen også ejede - 
var lejet ud til en guldsmed, men loftet 
over boden brugte han også til en mindre 
beholdning af brædder, lægter, tøndesta
ver, værktøj til forarbejdning af træsko, 
tækkeredskaber, maltskovle, en plovås og 
et plovhoved, som var pantsat af en 
bonde, 50 par træsko, paktønder, pakki
ster, fjerdingkar og skæpper, som endnu 
ikke havde fået ibrændt mærke, dvs. 
forsynet med autoriseret mål.

På købmandsgårdens lofter, der var i 
to etager, opbevaredes foruden nogle af 
de allerede nævnte materialer mere priva
te ting, som et stort krambord af egetræ, 
en høj barnestol, andre gamle møbler og 
møbeldele, garnvinder, en rok, en gi. 
kramkiste og en del tønder af forskellig 
størrelse. I et kammer i huset stod både en 
gi. firkantet stenbordsplade med træram
me og en ny af samme slags samt andre 

trævarer som økseskafter og øsekar. I 
kælderen var der tomme oksehoveder, 
dvs. vintønder, ølankre, salttrug og flere 
paktønder.

De mange andre varer var i krambo
den og i et kramskab i vinterstuen samt i 
et pakhus, og det må have taget vurde- 
ringsmændene flere dage at få gjort det 
hele op. De begyndte med tekstilerne, 
hvoraf de dyreste og til dels også de 
største længder lå i skabet i vinterstuen. 
Hvert eneste stykke stof blev målt og 
prisen udregnet.

Tekstilerne
Et stort stykke klæde stammede fra 
Spanien, det var med indvævede tråde, 
formodentlig af metal, og der var sort og 
rødt klæde, hvoraf en del var af uden
landsk fabrikat. Klæde var et dyrt uldent 
stof med luv, som brugtes til både mands- 
og kvindetøj, dog især til kjoler og trøjer 
til begge køn, samt til bukser og skørter.

Rye, et billigere uldstof, fandtes i gråt, 
blåt, grønt og rødt. Rye var meget anvendt 
til skørter og til för i kåber, mandskjoler 
og veste. En anden uldvare, som heller 
ikke hørte til de dyreste, og derfor blev 
brugt af mindre velhavende folk, var baj, 
det havde Niels Jensen Udsen på lager i 
farverne sort, grå, hvid, rød, grøn og 
muschos, som var en noget grumset brun 
farve. Af andre uldne stoffer nævnes 
kirsej ogfresede, hvor det første var et 
kippervævet, stærkt valket stof af grovere 
uld end klæde, som det ellers mindede 
noget om, mens det sidste var en billigere 
vare, som almindelige folk fik syet tøj af. 
Disse stoffer fandtes i farverne sort, hvid, 
gul, rød, grøn og blå. Endnu en ulden 
vare i samme prisgruppe hed rask.
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Forordningen om luksus påbød netop 
dette som passende for jævne håndværke
re og tjenestefolk. Det sidste var på lager 
i sort, grå, rød og grøn, og noget af det 
var tilsyneladende importvarer, mens 
andet var hjemmegjort, hvilket betød, at 
det var fremstillet i Danmark. Hjemme
gjort var også vadmel, som også hørte til i 
den billigere ende. Der var dog ikke 
særlig meget af det og kun i netop de 
farver, som man ofte finder i skifter efter 
bønder, nemlig sort og hvidt. Fire mølæd
te stumper blev også vurderet, så man var 
ret nøjeregnende.

Fibskaft (som det oftest blev skrevet i 
samtidens skifter) var et dyrt stof. Ordet 
betyder blot »femskaft«, fordi mindst fem 
skafter var nødvendige ved opsætningen 
af væven. Det kunne både være af fin uld 
og silke eller en blanding af begge dele. 
Vævemåden gjorde, at stoffet kunne være 
satin- eller damaskvævet, så mønstret, 
hvad enten det var ens- eller flerfarvet, 
havde modsat virkning på stoffets to 
sider. Flere af de fibskaftvarer, Niels 
Jensen Udsen lå inde med, var formo
dentlig blomstrede, selvom det kun 
nævnes ved et enkelt stykke. Farverne var 
sort, rød og blå. Sardug, som var et fint 
og tyndt uldent stof, fandtes i en mindre 
mængde, og af det dyre silkestof naccarat 
var der 16^ alen, men af naccaratflos var 
der kun to alen. Det sidste var et dyrt 
fløjelsagtigt stof, som kan have været 
mere eller mindre opklippet i luven så der 
derved fremkom et mønster.

Fløjl var meget anvendt til syning af 
huer og snøreliv, og blev også brugt til 
besætning, af det var der 37 alen, og da 
farven ikke var nævnt, har det nok været 
sort. Et noget lignende mere plysagtigt 

stof, som hed Trip, blev i modsætning til 
fløjlet fremstillet i Danmark, men det 
fandtes kun i nogle mindre stykker.

Lærreds- og bomuldsvarer var i 
temmelig store længder, mest i hvidt og 
ubleget, men også for lærredets vedkom
mende i sort. En del af det var importeret 
og kom fra Brandenburg, Bielefeld, 
Danzig og Slesien, resten var formodent
lig fremstillet her i landet. Der var både 
hørlærred og blårgarnslærred, som foru
den til lagner og pudevår også anvendtes 
til syning af skjorter, særke, forklæder og 
tørklæder. Begge dele var fremstillet af 
hør, blot var det fine hørlærred vævet af 
tråd spundet af de lange fibre fra første 
skætning, mens blårgarnet blev fremstillet 
af de tiloversblevne fibre, af hvilke der 
efter endnu en skætning kunne laves 
grove tråde, derved fik man et billigere 
stof. Der var tale om både groft og fint 
lærred, Danzigtøjet var tofarvet blåt og 
hvidt. En mindre del lidt dyrere hørvarer i 
kulørerne hvid, blå og mørkegrøn kaldtes 
firtrend, hvilket betyder, at de har været 
kippervævede.

Bomuldsstofferne, som var kommet 
på mode i løbet af 1600-tallet, fandtes i 
gul, og blomstret kattun og i et mindre 
stykke poplin.

De få silkestoffer i varesortimentet 
tyder, som allerede nævnt, på, at Niels 
Jensen Udsens kunder var jævne folk. 
Der var så lidt og i så små mængder, at 
det ikke kunne bruges til store klædnings
stykker, men vel nok til snøreliv, huer 
eller besætning, og til det formål var der 
også en hel del bånd af uld, hør, bomuld 
og silke, især de sidste var der mange af. 
Lidser og snore af silke var der også imel
lem. Her var alle regnbuens farver 
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repræsenteret, nogle var flerfarvede, et 
enkelt sølvfarvet og et andet med uægte 
sølv og guldtråd. Lidserne blev ikke målt, 
men vejet, og det samme gjorde noget 
silke, som vel har været tråd eller små 
stykker stof. Endelig var der også 12 alen 
almindelig trådknipling. Lærredsbændler 
lå i bundter, og foruden dem var der 
stropbånd, sytråd, bukseremme, hattesnor 
og -bånd, snøreremme og skoremme.

Af andre varer for skræddere var der 
store mængder af maller og hægter, både 
fortinnede og af messing, af små hægter 
var der 25000, dem har man nok fået talt 
op ved at veje en mindre mængde og 
derefter regne ud, hvor mange der var ialt. 
30 par tinmaller har formodentlig været 
til at sy på snøreliv, og til samme slags 
klædningsstykker forhandledes små 
messingsnørekæder.

De meget nødvendige knapper fandtes 
i messing, og tin og der var også knapper 
betrukket med stof og tråd i flere farver, 
bl.andet med kamelhår, 23 dusin af dem 
var med sølv og guldtråd udi. Den slags 
fine possementmagervarer var alt andet 
end slidstærke, og de har overvejende 
været til pynt på tøjet, og det samme har 
27 koraller med messingøjer nok også 
været. 1 V/i pund fiskeben var til fremstil
ling af stivere til trøjer og snøreliv, de 
kaldtes sådan, selvom det, man brugte, 
var barder fra store hvaler.

Grej til syning
Til forarbejdning af tekstilerne var der et 
varieret udvalg af synåle, fingerbøl og 
syringe, men saksene var bortset fra to 
skræddersakse små og rustne, så de var 
ikke meget bevendt. Det er i øvrigt 
bemærkelsesværdigt, så få sakse man 

finder i skifterne selv langt op i 1700- 
tallet. Det har formodentlig sin naturlige 
foklaring i, at snittet i de »livskårne 
klæder«, som tøjet ofte kaldtes i 1600- 
tallet, var så kompliceret, så der skulle 
skræddere til at sy det. Desuden arbejde
de de fleste kvinder hårdt dagen igennem, 
og om aftenen og om vinteren har der slet 
ikke været lys nok til den slags sysler.

Lidt konfektion
Inden vi fortsætter med dette datidens 
supermarked, skal det lige nævnes, at der 
var nogle få færdigfremstillede klæd
ningsstykker, nemlig to røde og en gul 
kappe, bådsmandshuer og kraver, tre 
lammeskindsforede huer, hvide, røde, 
grønne og grå strømper, hvoraf nogle var 
små. Desuden var der lidt børnesko og 
handsker af forskellig slags og et skærf af 
taft.

Endvidere var der hængsler af 
ruskind, på svensk hedder seler hængsler, 
så det var det måske, dog kan der også 
have været tale om skråremme til at bære 
våben i, for et par af dem blev skrevet i 
listen sammen med et nogle »gehæng«, 
og de var i alle tilfælde til det formål. Af 
dem var der et dusin. Om en messinghat, 
som nævnes sammen med disse ting, har 
været en hjelm, er ikke til at vide.4

De skarpe varer
Pistolsten må have været flint til at slå 
gnist med, de var tilbehør til skydevåben, 
og det var spurvehagl, krudttasker og 
krudthorn også. Knive var der en mængde 
af, især bådsmandsknive, desuden store 
knive, små knive, foldeknive fremstillet i 
Ry, knive med elfenbensskaft, nogle fine 
med sort skaft, degener (dvs. kårder), 
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skomagerknive, knive fra Hobro og knive, 
som solgtes parvis. Nogle dobbelte 
skeder har nok været til de sidste, der var 
dog også et antal enkelte skeder.

Skriverudstyr
Også penneknive solgte Niels Jensen 
Udsen, og han havde 2260 pennefjer på 
lager, de var bundtet, så det har ikke 
været de fine penne, som man ser på film 
eller i teatret, hvilket folk, der beskæftiger 
sig med kalligrafi, kan snakke med om. 
Fanerne blev fjernet, så kun røret var 
tilbage, det var helt enkelt mere praktisk. 
Der var fem forskellige kvaliteter papir, 
oblater, og 68 kønrøgtuscher til to mark 
pr.snes, det har antagelig været den slags 
tuschstænger, som stadig fremstilles i 
Kina, og som ved rivning i vand giver en 
fin sort vædske til at skrive eller tegne 
med. Et par sandhorn var også til salg, det 
var skriverudstyr, for sand blev brugt til at 
tørre blækket med, hvad man stadig 
mindes om, når man læser gamle proto
koller, som endnu drysser med sand, når 
man blader i dem.

Boets bøger
Lidt bøger var der også blandt varerne, 4 
bibler, en bog om Davids salmer, 4% 
dusin evangeliebøger, Christen Thumbis 
Anordnung auf deutsch, Enchiridion, 
Syrachs bog, fire gi. latinske bøger, tre 
dusin dansk ABC à 28 sk. dusinet, tre 
tyske dito til 4 sk. pr. stk. Ni dusin danske 
katekismer à 2 mark dusinet, Henrik 
Smeds lægebog, som blev vurderet til 1 
sietdaler, en Hamborger bønnebog, magi
ster Arrebo: Davids psalter med noder til 
3 mark, Jens Pedersens psalmebog en 
mark og 4 sk., to latinske bøger, forkla

ring over epistler og et forgyldt bogspæn
de. Om alle bøgerne var til salg, er dog 
ikke til at vide.

Diverse personligt udstyr
Til personligt udstyr var der kamme af 
elfenben, gemene (dvs. almindelige) af 
horn og nogle af mindre hvidt ben, ende
lig var der hårnåle, små æsker, i læderom
slag og uden omslag, klædebørster og 
håndduge (dvs. lommetørklæder).

Mellem alskens isenkramvarer, hvoraf 
nogle allerede er nævnt, var der to små 
forsølvede dukkeskrin, to dusin mundhar
per, der må have været af den slags, som 
også kaldes jødeharper, legepiber og to 
andre størrelser piber, som da de nævnes 
sammen med to små fløjter, måske har 
været rørfløjter, tobakspiber nævnes 
nemlig andetsteds, de sidste har været de 
såkaldte kridtpiber, som i virkeligheden 
blev støbt og brændt af hvidt 1er, som den 
dag i dag kaldes pibeler, af dem var der 
43% dusin, og de har været importeret fra 
Holland. To pund rav var der også blandt 
varerne.

Redskaber for håndens arbejdere 
Ellers var der redskaber for håndværkere, 
bønder, fiskere og søfolk, som for eksem
pel slibesten, bor, syle, hamre, økser, 
skovle, leer og segl, endvidere søm, søller 
og andet tilbehør til sejlskibe, ståltråd, 
fiskekroge, ruser, sejlgarn, og lignende. 
Desuden lygter og til dem var der lygte
horn, idet man til det formål brugte tynde 
plader af horn i stedet for det dyre glas. 
Forskelligt husgeråd, som f. eks. blikrive
jern nævnes også i kramboden, mens 
andet, som er skrevet ned under betegnel
sen »adskillige varer« både kan have 
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været til eget brug og til salg, noget af det 
er i alle tilfælde i så store mængder, at der 
må have været tale om salgsvarer: kurve, 
skurebørster, koste, lidt porcelæn og 
glasvarer, herimellem flasker, sylteglas og 
rømerglas til vin. 120 stk. øjeglas var 
linser eller måske færdige forstørrelses
glas, og 246 pasglas var måleglas til 
afmåling af mindre mængder af f. eks. 
krydderier.5

Et mindre lager af farver og kemikali
er var til bejdsning af garn og stof, der 
skulle farves, allun for eks. Sølverglød 
(dvs. blyoksyd) kunne bruges til at lave 
hvid maling af\ eller som tilsætning til 
pottemagerglasurer7, så de kunne smelte 
ved en lavere temperatur end ellers, hvil
ket var nødvendigt til glasering af almin
delige lervarer. Foruden hornlim (dvs. 
snedkerlim) var der voks, ormekrudt, 
pimpsten og grøn sæbe. Amdam, der 
fandtes i både hvidt og blåt, var stivelse, 
som blev brugt til at stive linned med, 
f.eks. til pibekraver som dem, præsterne 
stadigvæk bruger.8

Huder og skind
I et pakhus andetsteds i byen var der 
huder og skind af mange forskellige 
slags, både ubehandlede og garvede. 
Kalve- og gedeskind har nok været uden 
hår, mens klippede lamme-, katte-, sæl- 
og rensdyrskind har været med hår, den 
slags anvendtes til at fore kåber og muffer 
med, og det samme har man brugt 
bugskind af rådyr og kid til, mens ilder
skind og vildkatteskind må have været til 
besætning. Da Niels Jensen Udsen også 
handlede med skomagerværktøj og tilbe
hør til skofremstilling, har de mange 
huder og finere skind formodentlig været 

et lager, hvorfra skomagere og skræddere 
kunne forsyne sig.

Sulemad og krydderier 
Varelageret i pakhuset bestod ellers af 
flere slags korn, uden- og indenlandsk 
uforarbejdet hør, samt blår, hamp, sække, 
garn, uld, fjer, lysegarn, beg- og voksfak
ler. Samme sted var der hørfrø, korn, 
malt, rugmel, gryn, tørrede ærter og 
tøndevis af saltet sild, torsk og andre 
slags fisk, tildels af dansk oprindelse, 
men ellers importeret fra Lybæk og 
Norge, nogle af dem har både været tørret 
og saltet. Tønder med saltet kød især 
flæsk, men også fårekød, røget oksekød 
og pølser, en tønde ost, småsalt, grå salt, 
Lüneburgsalt, og endelig kunne man også 
købe nitrit og talg.

Foruden disse varer var der både i 
pakhuset og i kramboden krydderier og 
andet til at forsøde tilværelsen og forbed
re maden med, endog i bogstaveligste 
forstand, for der var både dansk honning 
og topsukker, det sidste blev importeret 
fra Vestindien. Krydderierne brugtes til 
både drikkevarer og madlavning.9 Der var 
malurt, humle, anis, hele og stødte inge
fær, nelliker, kanel, kardemomme og 
safran, som også dengang var et dyrt 
krydderi. Muskat og muskatblomme, 
sennep, enebær og laubærblade. Rosiner, 
korender, svesker, mandler, risengryn og 
lakridsrod behøver ikke nærmere forkla
ring, mens man godt kan komme i tvivl 
om anvendelsen af ensianrod. Den blev 
nemlig også brugt medicinsk, men da der 
skulle særligt privilegium til at handle 
med apotekervarer, har det formodentligt 
været til brug som bitterstof til at krydre 
brændevin med, eller hvis det var roden 
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af den gule ensian, som vokser i Mellem- 
og Sydeuropa, så har det været til farv
ning.10

01 har Niels Jensen Udsen tilsynela
dende ikke haft på lager, men fransk 
brændevin, altså cognac, vin og øleddike 
og endelig både lys og sort tysk tobak, 
som også blev opbevaret i pakhuset. Her 
var der tale om både tønder og ruller af 
tobak, det sidste har nok været skråtobak.

Mange folk i Århus havde en have 
eller andel i en have, så urtefrø var også 
dengang en handelsvare, som en velassor- 
teret købmand havde på lager. Der var frø 
af salvie og sar, havebønne, løg, salat, 
radisser, agurker og violfrø, som måske 
har været frø til stedmorblomster, som 
botanisk hører til violfamiljen, idet man 
har efterretninger om haveformen af sted
mor her i landet i hvert fald fra 1648."

Oversøiske interesser
Efter Niels Jensen Udsens død var et par 
skippere mødt op for at afregne, efter 
deres hjemkomst fra Norge, dels for de 
varer, de havde haft med, da de tog af 
sted, og dels for hvad de havde haft med 
hjem. Herimellem var der f.eks. både 
almindelig og tyk tjære. Allerede som ung 
købmand havde han været interessent i 
Norgeshandlen, for en lang og indviklet 
sag, som han og hans svoger Bunde 
Jacobsen var parthavere i mod andre 
købmænd, drejede sig netop om en 
handelsrejse til Christianssand og Bergen, 
hvor svogeren havde været med på 
rejsen.12

Den faste ejendom
Varelageret var naturligvis ikke det 
eneste, der blev vurderet på skiftet, for 

først blev fast ejendom og løsøre, samt 
tilstående gæld opgjort, og her ser man 
tydeligt, at Niels Jensen Udsen havde haft 
heldet med sig. Hans købmandsgård lå på 
hjørnet af Vestergade og Guldsmedegade, 
og den har formodentlig bestået af i det 
mindste et forhus og et sidehus. På gårds
pladsen var der egen brønd og andet tilbe
hør, som måske har været et baghus med 
stald, vognrum og das. Gården blev 
vurderet til 650 sldl. Den bod, det vil sige 
et mindre hus, som guldsmeden havde 
lejet, blev vurderet til 240 sldl. En frugt
have også på hjørnet af Guldsmedegade 
med plankeværk og tilliggende gårdsavl, 
det vil sige en andel i Århus bys tre 
vange, blev sat til 100 sldl., mens en øde 
bod ligeledes på Guldsmedegade kun var 
30 sldl. værd.

Sølv, tin og kobber
Efter den faste ejendom blev de mest 
værdifulde ting vurderet, sølv, tin og 
kobber blev vejet og ansat efter metal
vægt. Der var 10 sølvskeer, heraf var de 
fire dog gamle. En høj sølvkande, der 
vejede 44 lod (ca. 647 gram) var den mest 
værdifulde til lidt over 30 sldl. Ellers var 
der et lille forgyldt bæger, en sølvkarsken 
(dvs. en lille skål), 1 smørbrikke, endnu 
et lille bæger, 1 sølvnål, 1 forgyldt spæn
de, 5 knapper, et sølvhjerte, 12 sølvmal
ler, de har vel været til at sy på et snøre
liv, og 4 dopper har måske været til 
snørernes ender, to forgyldte sølvknapper, 
2 sølvspænder, som kan have været til at 
holde en kåbe sammen med ved halsen, 
endnu to sølvmaller og 2 knapper har 
også været til tøjet. I en læderpung lå der 
nogle sølvmønter, og efter den nævnes en 
sølvsignet, to brystknapper af sølv, 2 
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sølvdopper og 36 sølvknapper. De sidste 
har sikkert siddet i en eller flere af Niels 
Jensen Udsens kjoler, trøjer eller brystdu
ge, mens det meste af førstnævnte dragt
sølv nok har været Johanne Jacobsdatters. 
Et par sorte sølvskaftede knive og et 
skildpaddefoderal må have været delvis 
af sølv, for det nævnes sammen med det. 
Sølv, nogle fremmede mønter og rede 
penge var tilsammen 161 sldl. værd.

Noget af det stentøj (dvs. fajance og 
glas), som blev nævnt under betegnelsen 
adskillige varer, kan have hørt med til 
indboet, men ellers var der service af tin, 
to tinpotter, fade, en æggefod, tallerkner, 
en stob, et par lysestager, to »saltzirkner« 
har været et par små saltkar til bordbrug 
og en tinbøddike, som har været en lille 
beholder med låg.

Af kobber var der foruden en stor 
bryggerkeddel, en lige så stor brænde
vinskeddel med hat og piber, samt to 
ekstra af de sidste, en hel del forskellige 
større eller mindre kedler, tragte, dørslag 
og andet. Der var også meget husgeråd af 
messing, bl.a. et par drevne lysestager og 
to gi. drevne bækner, hvilket vil sige, at 
det var gedigne smedede ting. Lidt af 
både kobber og messingting, f.eks. 12 
messinglysestager, kan i virkeligheden 
have været kramvarer, som af praktiske 
grunde blev vejet sammen med de øvrige 
metalgenstande. Et fyrbækken med drevet 
låg har man brugt til gløder og til at lune 
med under dynerne inden sengetid. Et 
»sejerværk« afjern (dvs.et stueur) var der 
også, og endnu et var taget i pant for en 
bondes gæld.

Jernvarer
Vægtene havde man ved hånden, for 

sådanne havde en købmand naturligvis 
også. Der var flere størrelser, og da de var 
afjern, blev de vejet sammen med andre 
jernvarer og jerngenstande til husholdnin
gen, 13 jernpander i kramboden, et 
lignende antal gryder og 20 komiskårder 
var selvfølgelig salgsvarer, og måske har 
nogle nye låse og save også været det.

Kakkelovnene blev dog ikke vurderet 
efter vægt. Af dem var flere, de såkaldte 
vindovne med tud og rør. De var i 
modsætning til bilæggerovnene med låge 
til indfyring i det rum, hvor ovnen 
befandt sig. I vinterstuen var der hele to, 
så den ene har enten været til salg eller til 
at leje ud, det var nemlig meget alminde
ligt at leje kakkelovne ud, og faktisk var 
der udlejet en til en præst

Ret få møbler
Møbler var der ikke voldsomt mange af, 
og det var den slags borde, som havde 
lukket eller åben fod, bænke, stole, hvoraf 
nogle var med ruslæderbetræk, og senge 
både med og uden himmel, som man kan 
se i andre skifter fra den tid. Et lille 
»contor« indlagt med flammer i sort var 
højere vurderet end det store krambods
skab og har nok været et møbel med 
mange små skuffer og rum.

Hvordan var de klædt?
I boet var en stor mængde sengeklæder, 
som dog ikke skal omtales her, mens de 
afdødes klæder nok er værd at se lidt 
nærmere på. De stoffer, som tøjet var syet 
af, er næsten alle beskrevet ovenfor under 
varelagret. Af Niels Jensen Udsens 
klæder var det højst vurderede en sort 
kappe af klæde, en ny sort kjortel også af 
klæde og foret med baj. Han havde fire 
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kjortler mere, som må have været noget 
ældre, for nogle af dem var blevet vendt, 
hvilket ikke var ualmindeligt også i 
bedrestillede kredse, to af dem var også af 
sort klæde, og der var bukser til dem 
begge. Det var der også til en kjortel af 
fillemot, hvilket var en fordanskning via 
engelsk, men egentlig fra fransk »feuille 
mort«, hvilket blot betyder, at stoffet 
havde en farve som visne blade, og den 
har måske været af klæde, for det var de 
tilhørende bukser. Den sidste var af 
»indgement« klæde, dvs. med indvævede 
tråde af silke eller metal, den var foret 
med nakkeskind. Om en vendt nattrøje af 
rødt klæde havde været hans eller hans 
kones, fremgår ikke, derimod var en 
brystdug hans, den var underforet med 
rød rye.

Til hovedbeklædning havde han en ny 
hue af sort klæde, en sort silke grofgrøns 
hue foret med flos, det vil sige af »gros 
grains«, som er et silkestof vævet med 
grove, lidt ujævne tråde på den ene led, så 
overfladen virkede kornet (det fås stadig 
som bånd og bruges bl.a.til ordener). 
Desuden havde han en gi. foret fløjlshue, 
en broderet silke karlenathue med sølv
knipling og en anden blommet nathue af 
tobin, et dyrt stof, som han ikke selv 
havde på lager, det var antagelig tykt stof 
af silke eller af uld og silke. Et gi. karl
forklæde af rask har vel været til arbejds- 
brug. Dette tøj blev vurderet til 45 sldl. og 
2 mark, mens Johanne Jacobsdatter tøj 
blev vurderet til 61 sldl. og 3 mark.

Hun havde en slet (dvs. glat) sort 
klædeskåbe, et nyt sort skørt med 
tilhørende trøje, og en sort kvindekjortel 
altsammen af klæde, og ret meget værd. 
Det nye tøj har været til fint brug, og har 

måske skullet afløse et gi.sort skørt med 
trøje og en halv (dvs.kort) kjortel af baret, 
endnu et stof, som Niels Jensen Udsen 
ikke havde på lager. Det var vævet af uld 
og silke og var endnu i 1600-tallet af høj 
kvalitet. Endvidere havde Johanne Ja
cobsdatter et sort uldent skørt af polemit, 
det har været af importeret stof, måske af 
kamelhår. Et brunt stoffes skørt, dvs. 
etofet, et fint uldent blankt stof. Et vatte
ret taftskørt, som var foret med vædder
skind, må have været til vinterbrug, og 
dertil var der en trøje af de samme materi
aler. Der var endnu fem skørter af forskel
lig slags stof og farver.

Foruden de allerede nævnte trøjer 
havde Johanne Jacobsdatter en grofgrøns 
trøje og to nattrøjer, en rød ulden flosset 
nattrøje og en blå flosset, den sidste var 
hjemmegjort. De har sandsynligvis været 
strikkede og har på indersiden været 
forsynet med påsyede rækker af opklippe- 
de løkker, som har gjort dem varme og 
bløde at bruge. Nattrøjer var til dagbrug 
og uden stivere, så de har været mere 
bekvemme end de andre trøjer. Nattrøjer
ne var for det meste strikket af uld, men 
kunne være af silke og ofte i mønster
strikning med tavl eller stjerner, og nogle 
gange med broderi af silke- og metaltråd. 
Af snøreliv, som kunne bruges oven på 
nattrøjerne, var der kun et med smæk af 
sort trip.

Hovedtøjet bestod af en sort klæde
hue, 1 blå rejsehat og 12 sorte hjemme
gjorte hatte, som også har været en slags 
huer eller kyser. Johanne Jacobsdatter 
havde desuden et par grønne broderede 
huebånd, og endelig havde hun to særke, 
og det siger lidt om, hvor megen vægt der 
blev lagt på det ydre synlige tøj, for det er 
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slet ikke usædvanligt, at kun lidt eller 
intet af den slags blev vurderet.

Hvem af de afdøde, der har haft de tre 
par strømper, der var i boet, siges der intet 
om, men et par gedeskindsstøvler med 
krave har været Niels Jensen Udsens, og 
desuden havde de hver et par sko af 
samme materiale, og hendes var nye. 
Nogle små rejsekapper og en lille 
gammel karlkjortel til ialt 3 sldl. 3 mark 
og 12 sk. afslutter listen med tøjet. Dog 
skal endnu et stykke tøj nævnes, der 
havde været brugt til børnene, da de var 
spæde, det var en tre alen lang svøbelses- 
liste af etofet.13

Husdyr
Som hos mange andre byboere var der 
også lidt kvæg og fjerkræ. Foruden to 
køer, som var i byen, ejede de en so og to 
grise, tre geder og et kid i »pleje« ude på 
landet, og hjemme i gården var der tre 
ænder, en lille hane og tre høns, 4 kalkun
ske haner og høns, mens endnu et par 
kalkuner var et andet sted i byen.

Hvad der blev til arvingerne 
Indbo og varer blev vurdert til 5404 sldl. 
6V1 sk., og fast ejendom incl. tilstående 
gæld til 2217 sldl. 1 mark 10 sk., så hele 
formuen blev 7621 sldl. 2 m. Vi sk. Men 
der havde været ikke så lidt gæld, som 
der var blevet gjort udlæg for inden skif
teslutningen. Den faste ejendom og det 
tiloversblevne indbo og varer blev solgt 
på auktion, og ved den langvarige skifte
sag løb omkostningerne op. Niels Jensen 
Udsen havde på sit dødsleje udtrykt ønske 
om, at datteren måtte gå i lige arv med 
sine brødre, men det blev afvist af skifte

retten, som stridende imod loven, hvorfor 
de havde bedt formynderne om at minde 
brødrene om faderens ønske, så de, når de 
blev voksne, selv kunne tage hensyn til 
det.

Fordelingen af midlerne skete ved 
udlæg både til kreditorerne og til arvin
gerne, og det er derfor lidt vanskeligt at 
se, hvor meget de fik hver især, men da 
overformynderiprotokollen også er beva
ret, er den endelige arv opført der: 
»Tilfalder udi løsøre efter vurdering 2923 
dlr. 1 mark 1 sk., som til auktion er 
henbragt, hvorfra går skifteforvalterens 
salarium og auktionens bekostning. En 
broderiod tilfaldt efter lodkastelse (hver 
af de to sønner) udi gæld vis og uvisse 
886 dlr. 1 mark og datteren 444 dir.«14

Noter og henvisninger: 
(LAN=Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg)

1. Der er fundet over 1000 efterkommere, født før
1725,. samt omkring 700 indgifte.

2. Århus Vor Frue regnskabsbog 1683. (LAN).
3. Framlev herreds tingbog 12/1 1676, afkald for 

arv. (LAN).
4. Erna Lorenzen: Folks tøj i og omkring Århus ca. 

1675 - ca. 1850, 1975.
5. Kalkar: Ordbog over det ældre danske sprog, 

1881-1907.
6. Peder Hald: Maleriets teknik, 1965.
7. Finn Lynggaard: Keramisk Håndbog, 1972.
8. Salmonsens leksikon
9. Ældste danske kogebog 1616, udgiver Wormia- 

num, 1966.
10. Salmonsens leksikon
11. Johan Lange: Danmarks plantenavne, 1959-61.
12. Århus tingbog, 1673 10/4 (fol.55b), 17/4 (56b), 

29/5 (fol.72b), 10/7 (fol.84b), 9/10 (fol. 109a). 
LAN.

13. Se note 4.
14. Århus overformynderiprotokol og Århus byfo

ged skifteprotokol 13/2 1684. LAN.
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Litteratur om Østjylland siden sidst
Af Lars Otto Kristensen

Siden forstander J. J. Hansen udgav 
værket »Større Danske Landbrug« I - IX, 
1930-1937, er der nok udkommet store og 
gode værker om slotte og herregårde, 
men i dem er der lagt vægt på de histori
ske og bygnings- og kunsthistoriske sider. 
Ajourførte oplysninger om det driftsmæs
sige, ejerforhold m.m. finder man i 
»Kraks Større Gårde & Skove, Land
brugsvejviser med oplysninger om ca. 
10.000 større danske gård- og skovbrug. 
Indkøbsvejviser med oplysninger om 
relevante leverandører til landbruget«, 
hvoraf 1998-udgaven er 50. årgang. 
Bogen startede i 1940erne som et tillæg 
til Kraks Vejviser, og blev selvstændig i 
1956. Fra i år er den tillige udgivet på 
CD-ROM. Oplysningerne stammer i alt 
væsentligt fra ejerne selv, hvad der giver 
en vis ujævnhed, da det fx. er frivilligt, 
om de ønsker at medtage tallene for ejen
domsværdi. Det omfattende navneregister 
giver den historisk interesserede mulig
hed for at skaffe sig et overblik over i 
hvilket omfang de historiske slægter har 
formået at holde sig fast på ejendomme
ne. Siden 1964 er sidetallet blevet tredob
let, og de senere år er der medtaget nogle 
bredere landbrugsfaglige artikler. Et lille 
vemodigt tegn på de store ejendommes 
forvandling til prosaiske erhvervsvirk

somheder uden »stokforvaltere« er, at 
annoncen fra et skrædderfirma, der syede 
ridebukser efter mål, er forsvundet.

Lidt udenfor Østjysk Hjemstavns 
traditionelle dækningsområde falder 
Overgaard Gods. Men lad os gøre en 
undtagelse: Årets smukkeste herregårds
bog blev Randers Amts Historiske 
Samfunds »Overgaard«, redigeret af Frits 
Nicolaisen, 1997. Den er skrevet af 
samme prøvede kreds, der har lavet de 
tilsvarende bøger om Fussingø, Rosen
holm og GI. Estrup 1989 - 1993. Hans 
Bjørn, der også skrev de historiske afsnit i 
bogen om Århus Domkirke fra 1996, har 
skrevet om bygherren Jørgen Lykke og 
om de to slægter Lykke og Arenstorff, der 
ejede gården i mere end tre århundreder. 
Den første, der afleverede sit manuskript, 
var den nu 94-årige Flemming Juncker. 
Han forvandlede i sin ejertid, 1938-1981, 
Overgaard fra en mindre herregård i 
Jylland til Danmarks største avlsgård, og 
gjorde den til et sted, man viste frem, når 
Danmark havde celebre gæster. En af 
dem var maskinpistolkonstruktøren 
Kalashnikov! Fra Flemming Juncker 
udgik også kontakter til dr. Norman 
Borlaug, der lagde grunden til den grønne 
revolution, der forvandlede Indien til et 
korneksporterende land, og til historike
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ren Paul Johnson, hvis verdenshistorie 
satte vort århundredes galskab i rette lys, 
længe inden »ondskabens imperium« 
synligt for alle væltede. Godsets inspek
tør, Stig Andersson, runder af med et 
kapitel om »Overgaard Gods idag«.

Også en ikke landbrugs- og historie
kyndig vil føle dyb og ægte glæde over 
illustrationerne af fotograf Finn Larsen, 
næsten alle i farver, rigt spredt på de 
fleste sider . Bogen er helt igennem fint 
håndværk.

Endnu en herregårdsbog er »Claus- 
holm - et slot i Danmark« af Karen 
Døssing (Forlaget Tommeliden, 1997). 
Den ret kortfattede tekst (dansk og 
engelsk) giver ikke meget nyt, men foto
graf Knud Nielsens billeder er nye og af 
ypperlig kvalitet.

Af »Århus - Byens Historie«, udgivet 
af Århus Byhistoriske Udvalg under 
redaktion af Ib Gejl, udkom bind 2. Det 
omfatter årene 1720-1870, inden den lidt 
søvnige provinsby, Sophus Bauditz 
beskrev i sin »Krøniker fra Garnisonsby
en«, efter katastrofen i 1864 forvandledes 
til Jyllands Hovedstad og sprængte de 
trygge rammer indenfor byens porte. 
Hovedafsnittene er »Byens rum«, »Byens 
mennesker«,«Byens liv« og »Byens 
styre«. Med »Byens rum« i hånden kan 
man ubesværet lave en byvandring 
gennem det Århus, der lå mellem de otte 
porte, hvor man skulle betale told. Bortset 
fra militærmusikken, der var en afgørende 
del også af det civile musikliv, var kultur
livet privat, men ingenlunde ringe i en by, 
der målt i indbyggertal endnu i år 1800 
var mindre end både Randers og Aalborg. 
Det idylliske forhold til de fremmede 
tropper i treårskrigen mindede i den 

næste krig i 1864 mere om noget, vi 
kender fra vor tid.

Mange af bidragyderne går igen i den 
nye udgave af »Århus Bys historie - fra 
vikingetid til nutid«, der udkom første 
gang i 1984 (Husets Forlag). »Nutid« 
betyder bl.a. at valget af Flemming Knud
sen til borgmester er med. Bogen er på 
382 sider. Brødnid synes nu at være 
ukendt blandt byhistorikerne i Århus, - 
sådan var det ikke i 1984, da »Århus Bys 
historie« blev opfattet som så alternativ 
og uakademisk, at Byhistorisk Udvalg 
nægtede at udgive den.

En vandring gennem byen lettes af 
»Kommuneatlas Århus« I - II, udarbejdet 
af Skov- og Naturstyrelsen, under hvem 
fredede og bevaringsværdige bygninger 
sorterer. For den, der ikke overkommer at 
læse »Århus Bys Historie« og da slet ikke 
»Århus, byens historie«, er byens og 
landskabets historie bygningshistorien 
fortalt i hovedtræk. Hver af landets 
kommuner skal med tiden skal have sit 
eget atlas. Der følger ingen øjeblikkelige 
kontante fordele med. Meningen er i 
første omgang at give ejerne af bevarings
værdierne »et klap på skulderen« og 
animere dem til at behandle værdierne 
med omsorg. En kommende kommunal 
bygningsfredningsfond tegner sig dog i 
horisonten. De to bind er forsynet med et 
righoldigt udvalg af nyere fotos.

Centralværkstederne i Århus blev fra 
den første spæde begyndelse i 1862 
hurtigt en af byens største arbejdspladser. 
Den tekniske udvikling har næsten afvik
let den igen. Knud Nielsen, Aage Ander
sen og Helge Jensen, alle tre tidligere 
SiD-ansatte, har med Viggo Lovdal som 
redaktør udgivet bogen »Fra arbejds- 
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mænd til håndværkere« (Århus, Husets 
Forlag) med mange interviews med 
nuværende og tidligere ansatte og et stort 
skriftligt materiale.

Vi bliver aldrig færdige med besættel
sestiden, hvor »De gode græd og de onde 
lo«, som er titlen på en erindringsbog af 
den 89-årige Knud Bro, der var aktiv i 
den århusianske modstandsbevægelse 
samtidig med, at han arbejdede som 
toldassistent på det gamle toldkammer. 
Bogen er dagbogsblade fra »da Danmark 
var i krig«. (Lohses Forlag, Fredericia). 
Fra toldkammeret kunne han give 
modstandsbevægelsen værdifulde oplys
ninger om de tyske militære transporter. 
Knud Bro blev i krigens sidste tid næst
kommanderende i »Havnekolonnen«, der 
skulle forhindre, at desperate tyskere i 
krigens afslutningsfase skulle sprænge 
havnen i luften, og den 5. maj fik til opga
ve at afvæbne og bevogte besætningen fra 
de næsten 100 marinefartøjer, der lå i 
havnen. Bogen indeholder også en første
hånds øjenvidneskildring af eksplosionen 
i et tysk ammunitionsskib den 4. juli, som 
dræbte 60 og sårede flere hundrede. Et af 
de små lyspunkter var, da der pludselig 
kom en ladning spanske appelsiner til 
byen i 1943. Der er et billede af det 
skarpt bevogtede under!

»Afholdsdagbladet« udkom i Århus 
1909-1939 og blev i 1925-39 redigeret af 
den legendari ske Larsen-Ledet. Han var 
langt mere end en mand med en »sag«, en 
blændende alsidig journalist, hvis erin
dringsbøger »Mit Livs Karrusel« 1-10 
(1945-57) stadig er lyslevende Danmarks- 
og Århushistorie. Med bogen »Ned med 
den forbandede snaps« mindes forman
den for Danmarks Afholdsforening, 

Henning Sørensen, Grenå (»Jeg har alle 
dage bekæmpet sabelraslen, flaskeklirren 
og al slags barbari«), sin læremester. 
Samme dag som bogen udkom (Forlaget 
Hovedland), den 3. september, afsløredes 
en mindeplade for Larsen-Ledet på huset 
Rosengade 24, hvor redaktionen havde til 
huse.

Bent Keblovszki og Harry Bjørnbak 
fortsætter serien af lokalhistoriske hefter 
fra Viby/Kongsvang med »Kongsvang- 
branden 1961« (HB Grafisk Produktion, 
Hasselager, 1997), hvor 16 familier på 
Skanderborgvej og Thyrasgade blev 
hjemløse, - lokalhistorie er også nutid!

»Fra skidenpyt til Højbjerg« var en 
fristende titel på en bog, men Børge 
Møller-Nielsen har nu holdt sig til det 
prosaiske »Billeder af Højbjergs Histo
rie«, der udkom i november 1997. Det er 
Århus Universitetsforlag, der har udgivet 
denne tredie bog om Århus-forstæderne. 
Tidligere udkom tilsvarende billedbøger 
om Viby (1994) og Vejlby (1995) og 
bøger om Hasle og Holme er under udar
bejdelse. Højbjerg Lokalhistoriske 
Samling har leveret langt de fleste af 
billederne. Møller-Madsen har særlig 
interesse i teglværkerne, der engang var 
Skåde-Højbjergs hovederhverv. Men også 
de mange møller i skovene og de senere 
matadorboliger i bakkerne, størst af alle 
Villa Arnak, er med, ligesom naturligvis 
landbrug og fabrikker og den ensomme 
kulturinstitution Rio-biografen, nu center 
for Antroposofisk Selskab!

Skåde Brugsforening er en af landets 
ældste, den blev 125 år i 1997, og er såle
des grundlagt kun 6 år efter, at provst 
Sonne stiftede landets første forbrugsfor
ening i Thisted i 1866. Grundlæggelsen 
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fandt sted på en anden af landets sociale 
reformbevægelsers landvindinger, Skåde 
Afholdshotel, og medlemmerne var 
typisk mindre landmænd og teglværks
folk. Jubilæumsskriftet »Hvor godtfolk 
er, kommer godtfolk til« på 56 sider er 
udsendt til medlemmerne. Det indeholder 
adskillige ikke hidtil offentliggjorte bille
der fra det gamle Skåde.

At der er kommet indvandrere til 
Danmark er ikke noget nyt, men tidligere 
kom de i så små mængder, at integratio
nen var uproblematisk. En århusianer, 
Søren Lind Jensen har i tidsskriftet »Tide
hverv« 1997 nr. 9 påvist, at den samlede 
indvandring til Danmark indtil midten af 
1960erne svarer til hvad vi nu modtager 
på halvandet år. Svenske sæsonarbejdere 
var fra 1850erne forløbere for de polske 
sæsonarbejdere. Mange fra begge grupper 
blev i landet. I tiden 8. - 22. november 
1997 var der på Hammel Bibliotek en 
udstilling om de ca. 300 svenskere, der 
fra 1856 - 1875 kom til Hammel Sogn, 
inden den store europæiske udvandring i 
stedet tog retning mod Amerika. Hæftet 
»Svenske sæsonarbejdere, gæstearbejdere 
og indvandrere på Hammel-kanten 1856 - 
1875«, udgivet af Lokalarkivet i Hammel 
og Projekt Nordliv, er udgivet i forbindel
se med udstillingen. Navne som Elm
strøm, Hultkvist og Bjørn vidner stadig 
om en indvandrergruppe, hvor de, der 
ikke rejste tilbage, er helt assimileret. Der 
er tale om et stykke særdeles veldoku
menteret lokalhistorie. Igen: Hammels 
historie er - næsten - grevskabet Frij- 
senborgs.

»Vej- og stednavne i Borum-Lyngby«, 
udg. af Lokalhistorisk Arkiv for Borum 
og Lyngby Sogne, 1997, er første resultat 

af den indsamling til arkivets database 
med oplysninger om vej- og stednavnes 
betydning, der er en delmængde af biblio
tekernes Arhusleksikon, hvis spæde 
begyndelse kan findes på Internettet 
(http://www.aakb.bib.dk). Skriftet udsen
des til »det store flertal, der ikke benytter 
Internettet«. Rettelser og udvidelser 
modtages gerne. Navnene står alfabetisk. 
Det burde være vejmyndighederne 
forbudt at opstille flere sted- og vejnavne
skilte uden oplysning om hvad navnene 
betyder. Århus By viser her vej i hvert 
fald hvad angår skilte med personnavne!

Der bliver ved at dukke papirer op fra 
besættelsen. Når navnet »Julia« lød fra 
BBC vidste en lille gruppe mænd fra 
Lyngå, at de skulle ud. »Julia« hedder 
også en bog (Forlaget Friskov, 42 s., 
sælges bl.a. i Bogcentret Hadsten). Den er 
nedskrevet under besættelsen af tidligere 
kommunekasserer Jens Peter Jensen. Her 
er nok overtrådt et par forsigtighedsregler, 
og et par til, da hans kone fandt en 
faldskærm og syede skjorter af den. 
Borgerforeningen fik stileheftet, kontrol
lerede oplysningerne, renskrev, trykte og 
udgav.

Århus Seminariums historielærer 
Viggo Larsen, der tillige var en markant 
formand for Haldum Menighedsråd, 
havde nok fortjent et længere otium. Et år 
efter sin død i januar 1997 sætter han 
atter sit præg på kirken med bogen 
»Haldum Kirke«. Da den omfattende 
restaurering af kirken afsluttedes i efter
året 1997, var bogen næsten færdig. Den 
middelalderlige kirke »Hinnerups 
Domkirke« fra 11 OO-tallet hørte sammen 
med 24 andre kirker under grevskabet 
Frijsenborg indtil 1922 og blev som grev
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skabets øvrige kirker ret stærkt restaureret 
af Lensgreve Christian-Emil Krag-Juel- 
Vind-Frijs 1865-78. Bogen kan købes på 
Kirkekontoret i Hinnerup og i Hinnerup 
Boghandel (50 s.ill.).

3368 bygninger i Skanderborg 
Kommune fra før 1945 er registreret som 
bevaringsværdige i forskellig grad fra 1 - 
9, med de fem bedste, der også er fredet, i 
kategori 1. Resultatet er blevet »Kommu
neatlas over Skanderborg Kommune«, 
svarende til det tilsvarende for Århus. 
Endnu et over Ebeltoft Kommune, der 
skal omfatte 4300 bygninger, forventes 
klar i 1999.

Inge Larsen i Grenå er pensioneret 
lægesekretær med usvækket hang til 
computerbrug og fandt vej til Grenå 
Egnsarkiv, da hun hørte, at arkivar Børge 
Kjær stod i spidsen for et udvalg, der ville 
sende grenåenseres erindringer på gaden i 
bogform. Den første bog fra Det Histori
ske Udgiverværksted i Grenå blev »Mit 
liv i Grenå« af Knud Pedersen, nu 82 år. 
Den er på 193 sider med mange Grenå- 
billeder, som hidtil har ligget i arkivets og 
privates skuffer.

Silkeborg fyldte 150 år i 1996. Filmen 
fra jubilæumsåret er koblet sammen med 
en videofilm »En by i blåt og grønt - 
Silkeborg - byen og dens borgere gennem 
100 år« (55 + 20 min) fra Silkeborg Bibli
oteks Forlag. Det er et spændende, af
vekslende og dækkende rids af byens 
udvikling. Den ledsagende tekst er noget 
klichepræget, som den måske må være i 
en film, der ikke skal fornærme nogen og 

skal vise en by, der »følger med tiden« - 
det »grønne« er ikke underspillet!

En omtale af de amtshistoriske 
årbøger, der er ialt 17 af dem, findes i 
»Journalen. Lokal- og kulturhistorisk 
Tidsskrift« nr. 2, maj 1998. Temanum
mer: »Nyt fra lokalhistorien«.

I en tid, hvor nøgleordet er »globalise
ring«, fordi vi gennem fjernsynet kan se 
en tåre trille på den anden side af kloden 
inden den har nået jorden, bliver vor 
holdning til omgivelserne mere og mere 
abstrakt og teoretisk. Det er let og gratis 
at føle for mennesker, der er betryggende 
langt væk. Samtidig vokser interessen for 
lokalhistorie, fordi vi stadig føler, at vort 
ansvar er konkret og ligger i det nære. 
Ansvar, der reelt forpligter, er noget vi 
har for den, der står os nærmest, den der 
kaldes næsten!

»I mine mellemste år på Overgaard var 
jeg blevet ked af at se mange selvsikre 
folk på besøg på gården, som udtalte 
uforgribelige meninger om ting jeg var 
uenig i. Men jeg havde særlig glæde af at 
modtage husmandsforeninger fra de 
marginale egne i Vestjylland. Der mødte 
jeg en masse originale og morsomme 
mennesker, som var fulde af sund fornuft 
og helt uden bureaukratisk fordrejelse ...« 
sagde Flemming Juncker til journalisten 
Anne Wolden-Ræthinge (»Ninka«) i 
1995.

»Originale og morsomme mennesker 
fulde af sund fornuft«. Derfor lokalhisto
rie.
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Formandens beretning 1997/98
Af Karen Margrethe Sørensen

Den 29. november 1997 afholdtes general
forsamling på Fortegaarden i Risskov. Ca. 
80 af foreningens medlemmer deltog i 
generalforsamlingen. Det er dejligt, når så 
mange møder op for at høre om arbejdet i 
foreningen og lytte til det efterfølgende 
foredrag om et historisk emne. Årets fore
dragsholder var arkitekt Bue Beck, der har 
været tilknyttet »Den Gamle By«, og em
net var »Møntmestergaarden m.m.« Det 
var et interessant foredrag med en fin be
skrivelse af arbejdet med og forberedelser
ne til Møntmestergaardens genopbygning i 
Århus.

Generalforsamlingen valgte næstfor
mand Niels P. Boye-Nielsen til dirigent 
uden modkandidat. Herefter fortalte for
manden om det spændende arbejde, det er 
at være med til at få en historisk forening 
til at fungere. Beretningen blev vedtaget.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
med et pænt overskud, som kassereren 
gerne siger, vi skal have, så vi kan betale 
de løbende udgifter. Der var overskud 
både på foreningens konto og Østjysk 
Hjemstavns forlagskonto.

Der var ikke indkommet forslag til op
tagelse på generalforsamlingens dagsor
den.

Bestyrelsen foreslog, for tredie år i 
træk, et uændret kontingent på 130 kr., det 

vil sige 110 kr. for medlemskab og 20 kr. 
til administration og porto. Som vor refe
rent skrev: det blev vedtaget med glæde og 
på rekordtid.

Der var genvalg af Niels P. Boye-Niel
sen, Hinnerup, A.H.Schau, Århus, Jens 
Jeppesen, Højbjerg, Jonna Abild Nielsen, 
Risskov, Jørn Kirkegaard, Stilling, Lars 
Otto Kristensen, Århus, Søren Chr. Søren
sen, Alling, P.V.Christiansen, Hørsholm.

Desuden indvalgtes Poul Mandrup 
Hansen, Fensten, for et år i stedet for 
Søren Jacobsen,Ørting, samt revisorerne 
Poul Erik Andersen, Brabrand, og Ejnar 
Pedersen, Søby ved Odder.

Herefter blev der tid til kaffe med 
lagkage og det ovenfor omtalte foredrag.

Ved det konstituerende møde blev det 
besluttet at rykke generalforsamlingens 
begyndelse en halv time frem, da det er 
svært at få lokaler en lørdag eftermiddag 
og vi derved låser for andre møder og fest 
en lørdag aften. Men datoen, den sidste 
lørdag i november, fastholdes. I alle årene 
har Østjysk Hjemstavnsforening haft 
generalforsamling denne dag, og det vil 
foreningen gerne fastholde.

Der var genvalg af formand, næstfor
mand, sekretær og kasserer. I de forskelli
ge udvalg var der ligeledes genvalg, dog 
med den undtagelse, at vort nye medlem 
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af bestyrelsen, Poul Mandrup, blev 
indvalgt i aktivitetsudvalget.

Redaktionsudvalget arbejder meget flit
tigt med årbogen, udvalget modtager stof 
til årbogen hele året rundt, dog er fristen 
for bidrag til årbogen for det løbende år 
den 1. april. Udvalget foretager en grundig 
gennemgang af materialet, når det er 
indkommet, og undertiden må nogle af 
artiklerne udskydes på grund af pladsman
gel. Teksterne bliver gennemlæst af udval
get. Østjysk Hjemstavnsforening er 
kommet på Internettet og den nye teknolo
gi bruges flittigt af foreningen. Kik ind på 
vores hjemmeside og se, hvad vi beskæfti
ger os med. Til redaktionsudvalget med 
redaktøren i spidsen vil jeg sige mange tak 
for det arbejde, I har udført meget flot.

Tirsdag den 17. februar mødtes vi på 
»Frederiksgården« i Højbjerg til et fore
drag af lektor Børge Møller Madsen med 
titlen »Glemte Højbjerg-historier« Det var 
en spændende aften med mange nye 
medlemmer, der specielt var interesseret i 
dette område.

Denne aften blev senere den 16. marts 
efterfulgt af et ligeså spændende foredrag 
med lysbilleder af museumsdirektør Lars 
Holleufer over emnet »Århus og Marselis- 
borg«. Begge arrangementer var meget 
velbesøgte, og de fremmødte fik en aften 
med inspirerende og fagligt gode foredrag.

I april måned var der en aften på 
Århus Rådhus med byrådsmedlem Karen 
Margrethe Sørensen som guide. Der blev 
fortalt om de to foregående rådhuse, 
henholdsvis det, der har ligget på Store 
Torv, og det, der i dag er Kvindemuseum. 
Det nuværende rådhus blev indviet den 2. 
juli 1941, med megen festivitas, den 
daværende kronprins Frederik og kron

prinsesse Ingrid var til stede. Rådhuset er 
et smukt og arkitektonisk gennemført 
arbejde. Enhver detalje er arkitekttegnet 
fra a til z. Byrådssalen er et flot rum med 
mange fine detaljer, og den smukke og 
særprægede vielsessal er helt enestående, 
med blomsterbuketter fra alle årstider, 
malet af maleren Albert Nauer.

Sejlturen på Mariager Fjord var en tur, 
mange medlemmer ønskede at være med 
på, og desværre kunne ikke alle interesse
rede være med. Det var et dejligt vejr, og 
mange lystfiskere havde stillet sig ud i 
vandet for at fiske, ligeså var mange ude at 
fiske fra deres både. Vi nød fjorden med 
det righoldige fugleliv, der udfoldede sig 
på vandet og i luften. Naturvejleder Lars P. 
Johansen fortalte af sit fulde hjerte om det 
liv, der var i og på Mariager fjord. Sejltu
ren fra Hadsund til udmundingen og tilba
ge var en dejlig oplevelse.

De tre sidste arrangementer er i skri
vende stund endnu ikke blevet afholdt, og 
de vil komme med i næste års beretning. 
Men alt i alt har forårsarrangementerne 
været et plus for foreningen, og det skal 
aktivitetsudvalget have mange tak for.

Sluttelig vil vi Østjysk Hjemstavnsfore
ning takke de virksomheder, der har bidra
get til foreningens økonomi. Samt bringe 
en tak til dem, der har bidraget med de 
forskellige artikler, der hvert år giver et 
indblik i, hvad der tænkes historisk i den 
østjyske hverdag.

Til allersidst vil jeg gerne takke de knap 
1.000 medlemmer, der hvert år støtter med 
medlemskab, støtter ved at være med til 
vore foredrag, ved at møde op til udflug
terne, det er en stor fornøjelse at se Jer alle 
og få en hyggelig snak om, hvad der rører 
sig i dagens Danmark.
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Lokalhistoriske arkiver og samlinger 
i Østjysk Hjemstavns område
Udarbejdet af Lars Otto Kristensen

Der er anført adresse, tlf./fax, evt. e-mail- 
adresse og leder/kontaktperson.
Hvor det lokalhistoriske arkiv er placeret 
i sammenhæng med bibliotek eller anden 
institution, kan oplysninger om åbningsti
der m.v. fås der. Leder/kontaktperson er i 
så fald kun anført, hvis det er aftalt. 
Oplysningerne er så vidt muligt kontrolle
ret ved telefonisk henvendelse til hvert 
enkelt arkiv i august 1998.
Redaktionen (Lars Otto Kristensen, tlf. 89 
462022 (Statsbiblioteket) 86 138715 
(privat)) vil være taknemmelig for løben
de underretninger om ændringer og 
tilføjelser.

ÅRHUS:
(Her er også optaget Erhvervsarkivet, 
Statsbiblioteket, og museer, der er define
ret som lokale)

Erhvervsarkivet
Statens Erhvervshistoriske Arkiv
Vester Allé 12 
8000 Aarhus C 
Tlf. 86 128533 fax 86 128560

Statsbiblioteket 
Universitetsparken 
8000 Århus C 
Tlf. 89 462022

Kontaktperson: Lars Otto Kristensen (har 
personsøger), Fax 89 462080

Århus Bymuseum
Carl Blochs Gade 28
8000 Århus C
Tlf. 86 132862 Fax 86 132862

Museet for Besættelsen i Århus
Mathilde Fibigers Have 2
8000 Århus C
Tlf. 86 184277

Århus Kommunes Biblioteker. Lokalhi
storisk Samling
Hovedbiblioteket
Møllegade 1
8000 Århus C
Tlf. 87 304611 Fax 87 304539

Viby Lokalhistoriske Samling
Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170
8260 VibyJ
Tlf. 86 142566 Fax 86 142255
Leder: Bente Klercke Rasmussen, 
Holbergsgade 23, 8000 Århus C, Tlf. 86 
139271

Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv
Åby Bibliotek
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Ludvig Feilbergs Vej 7
8230 Åbyhøj
Tlf.: 87 440700. Fax.: 87 440739
Leder: Niels Løgager Nielsen, Bragesvej
37, 8230 Åbyhøj, tlf. 86 153688

Hasle Lokalhistoriske Arkiv
Hasle Lokalcenter
Rymarken 118
8210 Århus V
Tlf.: 86 750166
Leder: Harry Mikkelsen Tlf.: 86 152664

Lokalhistorisk Samling for Brabrand- 
Årslev
Gellerup Bibliotek
Gudruns vej 78
8220 Brabrand
Tlf. 86 251177 Fax 86 253867
Kontaktperson: Børge Nielsen, Udsigten
15, 8220 Brabrand, Tlf. 86 260949

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Samling 
Risskov Bibliotek
Fortebakken 1
8240 Risskov
Tlf. 87 419300 Fax 87 419339

Højbjerg Lokalhistoriske Samling
Højbjerg Bibliotek
Oddervej 74
8270 Højbjerg
Tlf. 87 360200

Holme Lokalhistoriske Samling
Rundhøjskolen, Holmevej 200
8270 Højbjerg
Kontaktperson: Vagn Jensen, Holmetoften
33 D, 8270 Højbjerg. Tlf. 86 274950

SYD FOR ÅRHUS:

Egnsarkivet i Hørning
Tof te vej 53 A
8362 Hørning
Tlf. 86 923066
Leder: Ejo Bjerregaard Sørensen

Hasselager Lokalhistoriske Samling
Biblioteket, Koltvej 18
8361 Hasselager
Tlf. 86 283488 Fax 86 284870

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg
Tlf. 86 290478 Fax 86 294809

Odder Lokalhistoriske Arkiv
Aabygade 7
8300 Odder
Tlf. 86 543870
Leder: Eva Schmidt, Bjeragervej 53, 8300 
Odder, Tlf. 86 54 3795

Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske
Arkiv
Solbjerg Bibliotek
Kærgårdsvej 4
8355 Solbjerg
Tlf. 86 928288 Fax 86 926190
Leder: Harriet Rasmussen, Tlf. 86
531342

Beder-Malling Egnsarkiv
Tværgade 18
8340 Malling
Tlf. 86 931055
Leder: Anders Bent Nørgaard, Agertoften
1,8340 Malling Tlf. 86 931415

Mårslet Egnsarkiv
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Mårslet Skole, Testrupvej 4
8320 Mårslet
Kontaktpersoner: Ingerlise Wendland, Tlf. 
86 292680, Edvard Borgbjerg, Obstrupvej 
51, 8320 Mårslet, Tlf. 86 292148 eller Per 
Enevoldsen, Banevej 4, 8320 Mårslet, Tlf. 
86 293651

Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv
Saxild Skole, Rudevej 100
8300 Odder
Leder: Steve Vinther Møller, Assedrupvej 
53, 8300 Odder. Tlf. 86 559283

Lokalhistorisk Arkiv for Gylling
Gylling Skole
Gylling Skolegade 13
8300 Odder
Leder: Ejnar Pedersen. Tlf.: 86 551089

Lokalhistorisk Arkiv for Tunø
Tunø Skole, Tunø
8300 Odder
Leder: Karl Johansen. Tlf.: 86 553026

Skanderborg Egnsarkiv
Adelgade 46
8660 Skanderborg
Tlf. 86 524190
Leder: Leif Juul Pedersen, Louisenlund 4, 
8660 Skanderborg Tlf. 86 523646

Det Lokalhistoriske Arkiv for Fruering- 
Vitved Sogne, Egnsarkivet i Virring 
Gadebakken 5 E, Virring Skole 
8660 Skanderborg
Leder: Bertha Krogh, Vestermøllevej 26, 
Fruering 8660 Skanderborg Tlf. 86 
522223

Hylke Sognehistoriske Arkiv

Hylke Bibliotek
Ringklostervej 8
8660 Skanderborg
Tlf. 86 538506
Leder: Anna Rasmussen, Hylkevej 45, 
8660 Skanderborg Tlf. 86 531363

Egnsarkivet for Ry Kommune
Ry Bibliotek
Gudrunsvej 1
8680 Ry
Tlf. 86 891282 Fax 86 892241

Egnsarkivet for Them Kommune 
Østervang 1
8654 Bryrup
Fax 86 849143
Leder: Preben Brøndum, Rustrupvej 21, 
8653 Them Tlf. 86 847294

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Østergade 9
8740 Brædstrup
Leder: Eivind Jørgensen, Nørrehusvej 52, 
8740 Brædstrup, Tlf. 75 752356

Sognearkiverne i Gedved Kommune 
Kirkevej 16, kid.
8751 Gedved
Tlf.: 75 665780
Leder: Knud Bak, Skanderborgvej 23,
8751 Gedved Tlf. 75 665268

Lokalhistorisk Forening for Uldum Sogn 
Skolegade 17
7171 Uldum
Kontaktperson: Niels Søndergaard Niel
sen, Kirketoften 7, 7171 Uldum, Tlf. 75 
678135

NORD FOR ÅRHUS:
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Hadsten Kommunes Lokalhistoriske
Arkiv og Samlinger
Hadbjerg vej 12
8370 Hadsten
Tlf.: 86 981466

Hinnerup Egnsarkiv
Søndergade 26
8382 Hinnerup
Tlf. 86 985444 (Hinnerup Bibliotek) 
lokal 40
e-mail: hb@hinnerup.bibnet.dk
Leder: Jens Lauridsen

Langå Lokalhistoriske Arkiv
Bredgade 6
8870 Langå
Tlf. 87 731188
Leder: K.H.Grandt (formand), Kildevej
23, 8870 Langå, Tlf. 86 461113

Spørring Egnsarkiv
Spørring Beboerhus
GI. Landevej 31, Spørring
8380 Trige
Leder: Jytte Bjerg, Spørringvej 40, 8530
Hjortshøj, Tlf. 86 989450

Skødstrup Lokalhistoriske Arkiv
Skødstrup Bibliotek
Grenaavej 707
8541 Skødstrup
Tlf. 86 992466 Fax 86 990062

Trige-Ølsted Lokalhistoriske Arkiv
Trige Bibliotek, Smedebroen 13
8380 Trige
Tlf. 86 231335 Fax 86 231190

Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
Kaløvej 4, Mejlby

8530 Hjortshøj
Leder: Maja Andersen, Bøggildsvej 48, 
Hårup, 8530 Hjortshøj Tlf. 86 999033

Lisbjerg-Skejby-Terp Lokalarkiv
Randersvej 384, Lisbjerg
8200 Århus N
Leder: Jørgen Henning Nielsen

Hjortshøj-Egå Egnsarkiv
Skæring Skole, Skæring Skolevej 200 
8250 Egå
Leder: Lars Häuser Petersen, Løvstien 3, 
8530 Hjortshøj, Tlf. 86 220618

Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske 
Samling
Lystrup Bibliotek
Bystævnet 4
8520 Lystrup
Tlf. 86 221423 Fax 86 228312
Leder: Marianne Vasard Nielsen. Tlf.: 86 
222433

VEST FOR ÅRHUS:

Galten Kommunes Egnsarkiv
Skovby Bibliotek, Ringvejen 4
8464 Galten
Tlf. 86 945070

Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteket, GI. Stillingvej 424
8462 Harlev J
Tlf.: 86 941202
Leder: Anders Vestergaard, Rødlundvej 7, 
8462 Harlev, Tlf. 86 941349
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Foreningens foredrag 
og udflugter i 1998
Af Arrangementsudvalget

Alle årets arrangementer har haft god 
tilslutning fra medlemmernes side, såle
des var der ca. 50 til lektor Børge Møller 
Madsens foredrag om “Glemte Højbjerg
historier”, og ca. 70 til Lars Holleufers 
foredrag med lysbilleder om “Århus og 
Marselisborg”.

I slutningen af maj tog formanden 
Karen Margrethe Sørensen over 50 
medlemmer på en tur gennem Århus 
Rådhus.

Løvspringsturen til Mariager Fjord 

havde 55 deltagere, så nogle måtte sidde 
på ølkasser i bussen, men det blev taget 
med godt humør. Sejlturen fra Hadsund 
til udmundingen af fjorden forbi 
Overgård Gods viste, at fjorden nok ikke 
var så død, som pressen skrev om sidste 
efterår, idet der var tæt med lystfiskere 
hele vejen langs bredden.

Herregårdsturen gik i år til Clausholm 
Slot og Hørning Kirke med 85 deltagere.

Årets heldagstur gik til Sjælland over 
den ny Storebæltsbro. For de fleste af de

Clausholm Slot den 27.juni 1998. Foto: Jørn Kirkegård
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Også dette var en historisk oplevelse! Foto: Jørn Kirkegård

58 deltagere var det den første tur over 
broen.

Vi besøgte andelslandsbyen “Nyvang” 
(ved Holbæk), som er et forholdsvis nyt 
museum med en spæd start i 1992. Det

var interessant at se den entousiasme, 
som de ansatte og frivillige medarbejdere 
lagde for dagen, og der vil uden tvivl ske 
en udvidelse af museet, så et besøg igen 
om nogle år vil byde på nye oplevelser.

En oldsag studeres! Foto: Jørn Kirkegård
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Sjællandsitdflugtens ældste deltager, den 95-årige Svend Aage Jensen, drikker kaffe i inde i Nyvangs 
husmandssted. Foto: Jørn Kirkegård

Inden hjemrejsen over broen var i inde 
i Tveje Merløse Kirke.

I skrivende stund har vi stadig en tur til 
Åkjær og Alrø til gode.

Selv om 1998 måske ikke har budt på 
det bedste sommervejr, har vi været 
begunstiget med rimeligt godt vejr på 
vore ture.

Ejvind Bjerre giver el overblik over kirkens historie. Foto: Jørn Kirkegård
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