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Forord

Der er grøde i lokalhistorien. Se bare bag i
denne årbog fortegnelsen over lokalhistori
ske arkiver og samlinger - 7 sider fylder
den, og det er kun for Østjylland! Det er en
folkelig bevægelse.
Mens vi drøner afsted i moderniseringens
og globaliseringens tog, retter vi øjnene
bagud for at fastholde det, der var. Det er
der ikke noget underligt i. Man har udtrykt
det på den måde, at vi føler, vi skal have
sjælen med.
En god privat indgang til lokalhistorien
er slægtshistorien, som endda kan få almen
interesse, hvis den sættes ind i en bredere
sammenhæng. På denne måde bliver Bent
Østergaards historie om De tre søstre til et
østjysk eksempel. Og Jørgen Pontoppidans
beretning om sin egen slægt gennem 132 år
på Constantinsborg ved Århus er meget me
re end blot slægtshistorie, den belyser ud fra
konkrete eksempler lige så mange års dan
markshistorie.
Et målbevidst lokalhistorisk initiativ i
Tiist har ført til, at et arbejderhus,Thoralds
Hus, fra slutningen af 1700-tallet er blevet
restaureret og bevaret for eftertiden, og vi
får her foruden en bygningsteknisk rede
gørelse af to fagfolk på området, Jørgen Vi
emose og Lars Holleufer, et konkret bidrag
til socialhistorien.
Fra tiden før den moderne sociallovgiv

ning tegner Estrid Wilhelms et krast billede
af fattigbørns forhold, som de var for ikke
mere end hundrede år siden.
En efterkommer af nybyggerne på Volstrup og Faurskov fra 1920'erne skildrer,
hvad der kom ud af udstykningen af de to
gamle østjyske herregårdes jorder.
Niels Peter Boye-Nielsen bidrager med
et levende billede af den kultur, der var om
kring tørvemoserne som energikilde, såle
des som mange stadig vil erindre det fra an
den verdenskrig.
Kæmneren har til alle tider været en vig
tig og magtfuld person i lokalsamfundet, for
han skulle sørge for, at skatterne kom ind i
den lokale offentlige kasse. Selv om Kaj
Lykke Aakjær fortæller om tiden efter 2.
verdenskrig, altså den nære fortid, forekom
mer forholdene, han beskriver, helt fortidi
ge. Her bliver det virkelig bevidst for os, at
informationsteknologien har sat et skel.
De kendte Skanderborg-skeer med histo
riske motiver er i sig selv et stykke dan
markshistorie, som her genopfriskes af ken
deren Jens Ingvordsen.
Og så har Preben Dollerup ladet fantasi
en spille under sin fluestang ude i Kalø Vig,
og han har forestillet sig kogger og snekker
ankret op derude, hvad der har inspireret
ham til at udforske, hvad vi med rimelig
sikkerhed ved om skibsfarten i området fra
de ældste tider.
Historien om en middelalderlig jysk ma
tador fortælles af Claus Corvenius Madsen.
Rekationen bringer en tak til alle, der har
betroet os deres bidrag til årbogen.
Poul Verner Christiansen, redaktør

I redaktionsudvalget endvidere:
Jens Jeppesen, Lars Otto Kristensen, An
ders Nørgaard og Herman Rasmussen
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Forfatterbiografier
Kaj Lykke Aakjær, 1910-1991, født i Århus, blev uddannet i et planlægningsfir
ma. I en ung alder blev han kæmner, senere kommunaldirektør i Hinnerup kom

mune. Efter pensioneringen i 1974 skrev han bl.a. omstående artikel om sit vir
ke. Han var nevø af digteren Jeppe Aakjær.

Preben Dollerup, født 1927 i Århus. Fra 1946 uddannet som journalist. 1953
studentereksamen fra kursus, 1960 mag. art. i historie fra Københavns Univer

sitet. Indtil pensioneringen ansat ved Danmarks Radio og senere ved Danmarks
Journalisthøjskole i Århus som udenrigspolitisk og historisk medarbejder. En
periode leder af Lokalhistorisk samling for Lystrup, Elsted og Elev.

Skrev om borgen Kalø i Østjysk Hjemstavns årbog 1999.

Jørgen Pontoppidan, født 1932 på Constantinsborg og opvokset sammesteds.
Uddannet som landmand. Gift med Bente Drescher i 1959. Overtaget Constan
tinsborg i 1968. Er efter afhændelse af ejendommen i 1999 bosat i Skovby ved
Galten.

Niels Peter Boye-Nielsen, født 1934 i GI. Hinnerup på et mindre landbrug. Land
brugsuddannet, eksamineret assurandør. Ejer af Sandbygård ved Hinnerup siden

1962. Viceborgmester i Hinnerup kommune. Tidl. bidrag til Østjysk Hjemstavns
årbøger.

Niels Chr Pedersen, født 1923 i Hadsten. Uddannet landmand. Har gennem man
ge år deltaget aktivt i organisationsarbejde i landboforening og slagteri.

Jørgen Toubro, født 1944. Uddannet journalist. Medarbejder ved Randers Amts
avis i ca. 30 år. Nu freelance. Har skrevet lokalhistoriske bøger om forfatterne
Nis Petersen, Gustav Wied og Hans Kirk. Desuden bøger om besættelsestiden

ved Mariager fjord, om fagforeninger, om cementarbejdere og om smede, om
godtfolk og kæltringer - og om fodbold.

7

Jens lngvordsen, født 1952 i Grindsted. Museumsinspektør i Den Gamle By,
Danmarks Købstadsmuseum. Tidligere bidrag til Østjysk Hjemstavn (sidst i

1998).

Claus CorviniusMadsen, født 1952 i Århus. Udlært som håndværker 1973. Cand.
phil. i historie ved Århus Universitet 2000. Ansat ved Århus kommune siden
1979.

Jens Kongsted Lampe, født 1917 i Ullerup ved Sønderborg. Realeksamen Søn
derborg 1934. Lærereksamen Tønder 1938. Handelsfaglærereksamen. Ansat ved
handelsskolerne i Åbenrå og Sønderborg. Udgiver og medudgiver af adskillige
lokalhistoriske bøger. Talrige tidsskriftartikler i næsten alle amtshistoriske
årbøger.

Estrid Wilhelms, f. Jensen, er født i Vellev og opvokset i Toustrup byskole, været
på ungdomsskole og højskole. Uddannet sygeplejerske 1946-49 på Århus Kom
munehospital, ansat ved Psykiatrisk Hospital 1952-82, derefter pensioneret. Har
siden frekventeret voksenundervisningen på VUC i Århus og samtidig arbejdet

med slægtsforskning.Tidl. bidrag til Østjysk Hjemstavn

Bent Østergaard, født 1935, skolebibliotekar og forfatter. Har bl.a. publiceret
Indvandrernes danmarkshistorie (1983), Gud og mennesket - et møde med ni
religionsstiftere (1988) og Flygtninge i Europa (2000). Desuden en række ar

tikler i historiske årbøger (herunder Ø.H.), samt kronikker og indlæg i dags

pressen, især om menneskerettighedsspørgsmål.

Jørgen Viemose, født 1946 i Århus. Uddannet tømrer, konstruktør og arkitekt
med afgang fra Arkitektskolen i Århus 1973. Har siden 1980 arbejdet som by

planlægger for Århus kommune. Medlem af Byggeudvalget under “Fonden til

bevarelse af Gedingvej 2, Tiist”.

Lars Holleufer, født 1956 i Århus, arkæolog og direktør for Århus Bymuseum
samt medlem af bestyrelsen i “Fonden til bevarelse af Gedingvej 2, Tiist”.

Mit liv som kæmner i Hinnerup
Af Kaj Lykke Aakjær

Forfatteren er født i 1910 i Århus, hvor
han tilbragte hele sin barndom og en stor
del af sine ungdomsår. Han fik sin uddan
nelse i et stort eksportfirma. Efter mili
tærtjenesten fik han lyst til at få indsigt i
de kommunale forhold og blev i 1932 an
sat som assistent i Vejlby-Risskov kom
mune, en efterhånden stor kommune, der i
1970 blev indlemmet i Århus kommune.
Her var han i 11 år og avancerede til
fuldmægtig. 1 en alder af 31 år fandt han
ud af at det nu var på tide at søge nye
udfordringer. Fraden 1. januar 1943 fik
han stillingen som kæmner i Vithen-Haldum-Hadsten kommune, som kommunen
hed dengang. I det følgende fortæller Kaj
Lykke Aakjær om sine oplevelser i sin
gerning som kæmner her indtil 1974,
altså i 31 år. Beretningen blev nedskrevet
i 1987, fire år før han døde.

Jeg fik mine kommunale erfaringer fra
Vejlby-Risskov sat på en hård prøve lige
fra starten. Jeg var den første kæmner i
kommunens historie. De kommunale
funktioner var uddelegeret til nogle af
sognerådets medlemmer. F. eks. blev fol
keregisteret passet af den daværende vej
mand, Martin Pedersen.
Kommunekassen blev passet med stor

nidkærhed af den daværende isenkræm
mer P. Knudsen.
Sognerådsformanden, gdr. Peder Pe
dersen, Ginneruplund, Over Hadsten,
havde påtaget sig at styre de sociale sager
og gjorde det som lægmand med dygtig
hed, efter et godt studium af Steinckes so
ciallov fra 1933.
Min første opgave blev derfor at finde
et kontor og derefter så hurtigt som mu
ligt at få samtlige kommunale opgaver
under samme tag. Der skulle også findes
en bolig til mig og min kone.
Ved ansættelsen havde sognerådet købt
ejendommen, som den ligger der den dag
i dag, af isenkræmmer P. Knudsen for
36.000 kr.. Der var indgang fra hjørnet af
ejendommen, og da jeg så lokalet, tog jeg
mig til hovedet og tænkte: Hvordan får du
et kontor ud af dette lokale?
Der var besigtigelse af samtlige sogne
rådsmedlemmer og stor diskussion om,
hvordan kontoret kunne være.
Der var høje vinduer og en ekspediti
onsskranke, som havde fået ikke så få
skrammer i tidens løb. Kunne den måske
bruges?
Stor diskussion om, hvor billigt det
kunne gøres, og ingen enighed.
Jeg havde stor støtte af min daværende
sognerådsformand P. Pedersen, der sim-
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pelthen skar igennem al diskussion, og fik
fat i arkitekt Aage C. Nielsen, Århus, der
lavede tegninger over indretningen af
kontoret, så at det kunne tage sig ordent
ligt ud.
Jeg fik lovning på nye møbler og en
dejlig ekspeditionsskranke. Samtidig
skulle isenkræmmer Knudsen flytte op på
første sal, og min hustru og jeg skulle så
overtage Knudsens lejlighed ved siden af
det lille kontor.
Der var 2 små stuer og et soveværelse,
så der måtte rives en væg ned for at give
plads til en stor stue, for at vore møbler
kunne være der. Der var et køkken med et
gammeldags komfur, og kakkelovne over
alt, så overgangen fra en lejlighed i Århus
med centralvarme var unægtelig stor.
Men både min kone og jeg tog situationen
i stiv arm og gik optimistisk til sagen. Vi
var jo begge i en moden alder.

Det var aftalen, at kontoret skulle åbne
den 1. april 1943, så i år er det altså 44 år
siden, at kommunen fik sit første kommu
nekontor.
Men da jeg var ansat fra 1. januar
1943, måtte jeg have kontor i folkestuen
på sognerådsformand P. Pedersens dejlige
gård i Over Hadsten, Ginneruplund. Det
var bestemt ikke noget dårligt sted at
være. Jeg fik en ovenud god forplejning
og flere pusterum ind imellem. Hans dat
ter Anne, senere gift med den kendte
Hans Grosen fra Hadbjerg, var min første
assistent. Hun var dygtig og en meget
venlig pige. Jeg kan huske, at vores første
arbejde var at skrive skattelister på skrive
maskine og med plads til skatteberegnin
gerne, og ikke mindst havde vi travlt med
at udsende selvangivelserne.
Min arbejdsdag har altid været lang.
Jeg måtte tage toget til Hadsten, hvor min

På dette gamle postkort ser man til venstre isenkræmmer Knudsens ejendom, som sognerådet
havde købt, og hvor kæmner Aakjær kunne åbne sit kontor den 1. april 1943. I huset til højre
boede dyrlæge Poulsen.
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cykel var opstaldet på stationen og deref
ter til Over Hadsten i den vinterkulde, vi
havde i disse krigsår, en lang og besvær
lig vej op ad bakken til Over Hadsten.
Føret på denne årstid var sjældent godt.
Om aftenen var jeg ikke hjemme hos min
kone før sent på aftenen.
Det var jo i krigens tid, hvor bilerne var
opstaldet, og gode cykeldæk og slanger
var en mangelvare.
Så oprandt endelig dagen, da jeg kunne
indvie mit lille kontor, nu med indgang
fra Nørregade-siden. Den 1. april 1943
åbnede jeg døren for min første kunde.
Jeg havde i mellemtiden fået overdraget
kassen, folkeregisteret m. v. fra de for
skellige lægfolk i sognerådet og kunne
nødtørftigt passe de daglige forretninger i
åbningstiden, medens jeg måtte bruge re
sten af døgnet til at få systemet op at stå.
Dengang foregik bogholderiet i første
omgang i en stor og omfangsrig kassebog
med kolonner for de vigtigste poster inden
for kommunal regi. Det var uvant for mig,
der var vant til en hovedbog med såkaldte
løsblade. Dette system gik jeg ret hurtigt
over til og fik derved mere overblik og
specifikation af de enkelte udgiftsposter.
En kæmpemæssig skattejournal blev udar
bejdet med en enkelt rubrik for hver skat
teyder og med en afkrydsning, når skatte
yderen havde betalt. Et meget besværligt
opgørelsesarbejde, som jeg hurtigt fik er
stattet med et egentlig skattekartotek.
Således fik jeg skridt for skridt skik på
kontorets arbejdsgang.
Jeg opdagede hurtigt, at det var be
sværligt at være pioner som kæmner.
Der var store skatterestancer, da jeg
kom til, og det ville jo være bedre at have
pengene i kassen.

Jeg måtte jo søge sognerådet, hver
gang jeg skulle have et nyt system indført,
og de var ikke altid lige modtagelige, de
var ikke vant til at have en kæmner.
Jeg fik deres tilladelse til at forcere
skatteinddrivningen. I den retning var jeg
meget energisk, og det gav også gode re
sultater og en forbedring af kommunens
likviditet. I de første år indeholdt kommu
nens budget ikke de store tal, men det var
alligevel rart at se resultater på indtægts
siden. Jeg blev på grund af den energiske
skatteinddrivelse ikke særlig populær, i
hvert fald ikke hos de store skatterestan
ter, men det er jo noget, der følger med
stillingen.
Jeg kørte enkelte gange ud sammen
med pantefoged Mogensen, der boede i
Haldum, for at gøre udlæg i de i forvejen
udpantede effekter, og det havde en vis
præventiv virkning. Det var ikke rart, at
naboen skulle se, at der var besøg af pan
tefoged og kæmner.
En besværlig ting var også udbetalin
gen af aldersrenten (som det hed den
gang) og invaliderenten. Det foregik i
hver af de tre sogne samme dag, dels i
forsamlingshusene, dels på Hadsten og
Hinnerup kro. Dagen før måtte jeg hente
de nødvendige penge i banken og pakke
dem i konvolutter til hver enkelt modta
ger. Det blev jeg træt af, jeg havde i for
vejen rigeligt at lave på kontoret. Derfor
søgte jeg sognerådet om tilladelse til at
foretage udbetalingerne på postgiro, det
var dyrere, men jeg kunne ikke være to
steder på engang.
Jeg var alene på kontoret indtil 1. juli
1943, hvor jeg fik min første assistent til
en månedsløn på 200 kr. plus gratis
værelse på loftet i ejendommen med ad-
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gang til opvarmning ved en lille kakkel
ovn, men på egen kost.
Dette være fortalt foratgive et indtryk
af, hvordan det var at være kæmner på
landet i gamle dage, og hvor besværligt
det var at få gennemført nye reformer,
som for de enkelte sogneråd på det tids
punkt var ukendte begreber. Men når jeg
tænker tilbage på den tid og sammenlig
ner et kommunekontor i dag med den
gang, er jeg alligevel lidt stolt over at ha
ve oplevet at kæmpe for og være med til
at starte det første kommunekontor i kom
munens historie. Kommunens indbygger
tal på det tidspunkt var 2500 indbyggere,
heraf ca. 800 i Hinnerup by.
Sekretær for sognerådet
Ved min tiltræden i 1943 bestod sognerå
det af 9 medlemmer. Kun socialdemokra
tiet tilkendegav sig politisk ved valg, el
lers var det borgerlister, der faktisk dæk
kede hele kommunen, hvorved hvert sogn
kunne blive repræsenteret af en eller flere
i sognerådet og således forfægte de lokale
interesser. Da jeg blev kæmner, blev der
ikke udsendt dagsorden. Formanden sam
lede sagerne, som så blev forelagt direkte
på møderne. Samtlige sager blev afgjort
eller måske udsat på dette møde, og det
var uanset sagens karakter. Der var kun
én forhandlingsprotokol, som omhandle
de samtlige sager. Når jeg tænker tilbage
på den tid og på denne meget enkle og
absolut saglige måde, som sagerne blev
afgjort på, og sammenligner med det bu
reaukrati, der i dag foregår i kommuner
ne, må jeg trække på smilebåndet. Men
selvfølgelig kunne det ikke fortsætte på
denne måde, og det blev ændret med ti
den, jeg vil dog sige, at sagerne fik en
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fordomsfri drøftelse over det grønne bord.
Ja, det var grønt, et langt, smalt bord. Et
solidt egetræsbord med en grøn bordpla
de, der kunne tåle mangen hårdhændet
behandling uden at gå op i fugerne. Sog
nerådet holdt dengang sine møder i et me
get lille lokale i Haldum hovedskole. Der
var lige plads til 9 mand plus kæmner
omkring bordet og en kakkelovn, som var
en ubehagelig og varm nabo om vinteren.
Der kunne blive ulideligt varmt i lokalet,
især hvis diskussionen i visse situationer
slog yderligere gnister.
Vi holdt skatteligning i dette lokale i
nogle dage med gennemgang og medvir
ken af den navnkundige skatterådsfor
mand Marius Riber Brabrand.
En dygtig og højt respekteret mand in
den for sit felt. Vi blev bespist af vores
nærmeste nabo købmand Sørensens
hustru, og det skete i deres lejlighed. Den
stående ret første dag var altid suppe, steg
og is. Det så vi meget hen til.
Jeg protesterede over det lille lokale,
og endelig fik vi en løsning. En lejlighed
blev ledig ved siden af kommunekontoret,
så nu blev der rigelig plads, også så me
get, at der kunne blive plads til det første
bibliotek i Hinnerup.
Det, der optog mest tid på møderne, var
skolesagen. Der var dengang 4 hovedsko
ler og 4 forskoler i kommunen, fordelt
imellem Vitten, Hadsten og Haldum sog
ne, hvortil kom skolen i Hinnerup by. Jeg
kan bevidne, at der igennem flere år er
blevet stillet adskillige forslag og modfor
slag i denne spegede sag, uden at der kom
noget resultat ud af forhandlingerne. Den
gang var der ikke forudgående udvalgs
drøftelser, som der kom senere, men sagen
blev taget direkte på selve sognerådets

møder. De absolutte hovedaktører i dette
skuespil var formanden gdr. P. Pedersen
og pastor Sigurd Thranes, Haldum præste
gård. Den førstnævnte var den vedholden
de, stædige og uigennemtrængelige for
handler, der sammen med det socialdemo
kratiske medlem, vejmand Kristen Kopp,
Neder Hadsten, forfægtede deres stand
punkt, nemlig ingen løsning af skoles
pørgsmålet, uden en ny skole for Hadsten
sogn. Heroverfor stod så den skolede og
drevne forhandler, pastor Sigurd Thranes,
med sin påstand om, at der kun kunne bli
ve en løsning, nemlig en centralskole, be
liggende imellem Haldum og Hinnerup,
for hele kommunen. Desuden havde Vitten sogn stillet krav om en sognegård i
Vitten. Den sag var endda så langt frem
me, at der var udarbejdet planer og tegnin
ger for dette forslag. Også en skole for
Hadsten sogn var udformet i tegninger og
planer, for resten af arkitekt Åge C. Niel
sen, Århus, der senere skulle blive arkitekt
for Haldum-Hinnerup-skolens første eta
pe. Bølgerne gik højt i denne sag, både i
og uden for sognerådet, men den fik omsi
der sin løsning med centralskolen ved
Hinnerup og bibeholdelse af forskolerne i
Vitten og Hadsten.
Jeg kan huske en meget overraskende
beslutning, der uden om sognerådet og på
egen hånd blev taget af beboerne i Vitten.
Da de ikke fik deres sognegård, søgte de
kontakt med Lyngå kommune, for derved
at få en samling til en kommune og såle
des løsrive sig fra moderkommunen. Stor
ståhej og bladskriveri, men amtet sagde
nej og også indenrigsministeriet nægtede.
Kommunen ville jo også blive for lille.
Det var en sag, der virkelig skabte røre i
andedammen.

Skatteligningen flyttede ca. 1950 til
Over Hadsten alderdomshjem. Denne gård
havde været fattiggård indtil Steinckes lov
i 1933, hvorefter den blev omdannet til al
derdomshjem, med plads til 11 beboere.
Forholdene blev helt i overensstemmelse
med datidens krav. Selve gården blev dre
vet af en forpagter, hvis hustru samtidig
var hjemmets leder. På denne måde kunne
gården levere varerne til hjemmet til pro
duktionspris. Sognerådet havde fundet ud
af, at i de 8 til 10 dage, ligningen varede,
kunne man drage fordel af billig mad i ste
det for kromad. Vi levede højt i disse dage,
fortrinlig forplejning.
I disse ligningsdage skete der noget
morsomt, det kan være ret træls at sidde
over de tørre tal dag efter dag. Vores skat
terådsformand satte gang i et væddemål
om, hvor meget sognerådets medlemmer
vejede. Stor tilslutning. Og efter en bedre
middag tog vi ud på gårdspladsen og fik
den store vægt stillet an. Under stor jubel
blev de enkelte medlemmer stillet op på
vægten, undtagen kæmneren, der den
gang var en splejs. Stor var spændingen
om resultatet af vægten på de 9 medlem
mer. Det blev på 882 kg med det social
demokratiske medlem Kristen Kopp som
topscorer med 12772 kg. Og vores egen
politiassistent Ejvind Thomsen ( også kal
det sheriffen) næsthøjest med 105 kg. Det
kom i avisen, og resultatet bredte sig helt
til København, og Jylland Postens rim
smed, der dengang hed Cato, skrev vers
om de tunge drenge, som blev trykt tillige
med en meget morsom tegning af en stor
og fed sognerådsmand, med et stort gab,
hvor sognebørnene kom løbende til med
alle former for madvarer. Det var lige op
til valget i marts måned 1950, så der blev
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rigtig reklameret med valgflæsk. Der gik
rygter vidt og bredt, rygterne nåede endda
helt til Norge, hvor de også prøvede på at
overgå vores resultat, men så vidt vides
kunne vores resultat ikke slås.
Sognerådet har altid haft en borgerlig
formand, med undtagelse af perioden
1954-1958, da socialdemokraterne fik en
formand. Det var overlærer P. Sigfred Pe
dersen, Hinnerup. Årsagen hertil var den
forudgående skolestrid, og Hadsten sogns
stædige vilje til at få deres egen skole.
Valget nærmede sig i 1954, så langt, at der
kun manglede listeforbund. De borgerlige
var altid gået i forbund sammen for hele
kommunen for derved at undgå stemme
spild. Men Hadsten nægtede at gå i for
bund på grund af skolespørgsmålet. Der
ved gik der så mange stemmer til spilde,
at borgerlisterne mistede flertallet og der
ved chancen for igen at få en borgerlig
formand. Den afgående formand P. Peder
sen blev siddende som menigt medlem
denne periode og fik sit 25 års jubilæum
som menigt medlem af sognerådet, men
opnåede altså ikke 25 års jubilæum som
formand.
I perioden 1954-1958 skete der den
første store begivenhed i kommunen. Den
nye centralskole, Haldum-Hinnerup-skolen blev indviet under stor festivitas, med
besøg af de store kanoner i det offentlige
liv, med stiftamtmand Lorentzen i spid
sen, desuden amtsskolekonsulent Søn
dergård, arkitekt Aage C. Nielsen m. fl.
samt skolens nye lærerstab med den nye
skoleinspektør Svend Hansen i spidsen.
Samtlige sognerådets medlemmer med
damer, mig selv og hustru og mange flere.
Der var stor festmiddag på Hinnerup kro i
den anledning.
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Forud for skoleindvielsen var der stor
byggeaktivitet. Dengang skulle lærerne
have en tjenestebolig, og da der ingen le
jeboliger var, blev det nødvendigt at byg
ge boliger til dem, og disse boliger ligger
der den dag i dag, ved skolen, men nu
med status af ejerboliger. Det kostede
mange penge, så vi måtte ustandselig på
lånemarkedet for at klare problemerne. Så
vidt jeg husker, skete de første udstyknin
ger i kommunalt regi i begyndelsen af
halvtredserne, i kvarteret omkring maga
sindepotet.
Kommunen havde købt arealerne om
kring gården ved Nørregade, og det blev
til kvarteret Mågevej, Ternevej m. v. Så
vidt jeg husker, kostede en byggegrund en
sum af 9.550 kr.
Ved valget i 1958 kom der igen en bor
gerlig sognerådsformand, nemlig min go
de ven igennem mange år, Sigurd Nysten.
Han var jo min genbo i hans købmands
forretning og derved opstod venskabet
med både ham og hans kone, længe inden
han kom i sognerådet.
Sigurd Nysten sad i sognerådet indtil
kommunalreformen i 1967, og derefter
som borgmester indtil 1974, hvor både
Nysten og jeg trak os tilbage, Nysten efter
16 år som leder, og jeg efter 31 års virke
som kæmner eller som kommunaldirek
tør, som det hedder i dag. Jeg vil benytte
lejligheden til først og fremmest at min
des det forbilledlige samarbejde, Nysten
og jeg havde i mange år. Jeg vil også med
glæde mindes de mange sognerådsmed
lemmer og byrådsmedlemmer, jeg har
kendt igennem de mange år
Der skete store ting i Nystens periode.
Blandt andet fik det stærkt omdiskuterede
problem om en skole i Hadsten sogn sin

løsning, idet der sidst i 5O’erne blev ind
ledt et samarbejde med Lyngå kommune
om en fællesskole for Hadsten og Lyngå
sogn. Dette blev en realitet i 1960, og
skolen kom til at hedde Østervangsskolen
i Neder Hadsten, der i dag hører under
Hadsten kommune.
En anden stor opgave blev også løst.
Det stod højt på ønskelisten, at vi skulle
have et alderdoms- og plejehjem i kom
munen. Vi havde i god tid i forvejen sik
ret os en grund af grevskabet Frijsenborg,
sådan som den ligger i dag, skønt ved
skovvejen. Efter lange og trange forhand
linger med socialministeriet fik vi omsi
der godkendt planerne. Arkitekt Aage C.
Nielsen - der også var arkitekt for Haldum-Hinnerup-skolen, udarbejdede pla
ner og tegninger, og vi havde med vilje
stilet imod, at hjemmet skulle være fær
digt, inden storkommunen blev en realitet
den 1. april 1967. I december måned
1966 var hjemmet en realitet, og et stolt
sogneråd kunne indvie hjemmet, atter ved
en stor fest på Hinnerup kro.
Hjemmet blev beundret fra mange si
der, og især kommunerne rundt omkring
var meget interesserede.
Det var jo nyt dengang, og omsorgen
for de gamle haltede bagefter, men des
værre er det ikke blevet meget bedre den
dag i dag.
Af andre store opgaver, kommunen fik
løst inden kommunesammenlægningen,
var etape 2 af Haldum-Hinnerup-skolens
realoverbygning, endvidere kom der rig
tig gang i udstykningen, idet Nørregade
kvarteret opstod, dels ved køb af gdr. Juli
us Jensens gård og tillige Bjergegården
tilhørende Ingemann Jensen, Hår.
Det var en spændende opgave, som i

dag præsenterer sig smukt, nu kan man
kalde det et sølvbryllupskvarter.

Optakten
til kommunesammenlægningen
Tanken om at reducere antallet af landets
over tusinde, større eller mindre, kommu
ner, for at få større kommuner, der kunne
arbejde mere effektivt, og som selv kunne
klare og løse opgaverne, såvel administra
tivt som teknisk, blev til en lov kaldet
kommunalreformen. Tanken herom skulle
modnes ved en effektiv kampagne ude i
kommunerne, og til dette formål blev
valgt en såkaldt indpisker, den meget
dygtige Henning Strøm fra indenrigsmi
nisteriet. Sigtet var en reform fra den 1.
april 1970. Hinnerup blev en storkommu
ne allerede fra 1. april 1967 og blev der
ved den første storkommune i landet un
der kommunalreformen, allerede 3 år før
den endelige landsdækkende kommunale
inddeling bragte antallet af kommuner
ned på knap 300 kommuner.
Årsagen til dannelsen af Hinnerup stor
kommune, var følgende.
Hadsten sogns beboere havde et ønske
om at blive indlemmet i Galten-Vissing
kommune. Der kom en underskriftind
samling i gang blandt sognets beboere,
som viste, at 90 % af beboerne ønskede at
løsrive sig fra hjemkommunen. Indlem
melsesnævnet, der var kommunalrefor
mens højeste instans, fik sagen til be
handling, og så begyndte forhandlingerne
om Hinnerup storkommunes tilblivelse at
tage fart. Hvis kommunen skulle klare de
krævede opgaver, måtte indbyggertallet
være på mindst 5.000.
Nu kom der gang i forhandlingerne, de
blev lange og drøje, Henning Strøm blev
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mødeleder. Indlemmelsesnævnet havde
godkendt Hadsten sogns ønske, så der
skulle findes en løsning. Vitten-Haldum
sogne, som kun var på ca. 2.000 indbyg
gere, skulle have supplement fra nabo
kommunerne. Søften-Foldby og Grundfør-Spørring med Hinnerup som centrum,
viste sig at blive en vanskelig knude at
løse. Foldby var ikke særlig stemt for at
indgå kompagniskab med Hinnerup, idet
der blev ymtet noget om, at der var store
gældsbyrder at overtage. Dette blev gend
revet med henvisninger til den aktivitet,
der var sket i Vitten-Haldum-Hadsten
kommune. Ny centralskole, nye lærerbo
liger m. v. var absolut gode aktiver, og en
god garanti for en kommune i udvikling.
Indlemmelsesnævnet afsagde følgende
kendelse. En stor kommune bestående af
Søften-Foldby kommune, Vitten og Hal
dum sogne, samt Grundfør sogn.
Betingelsen herfor var, at der blev
holdt en afstemning for Hadsten sogns
løsrivelse fra Vitten-Haldum-Hadsten
kommune, og at mindst 50 % af de stem
meberettigede vælgere i Hadsten sogn
stemmer for indlemmelse i den daværen
de Galten-Vissing kommune, senere kal
det Hadsten kommune. Afstemningsda
gen oprandt og resultatet blev afventet
med stor spænding. Der var jo 90 % af
beboerne i underskriftindsamlingen. Men
resultatet blev, at kun 65 % af vælgerne i
Hadsten sogn ønskede indlemmelse.
Det var nok, men alligevel ikke det ud
tryk, borgerne havde givet ved underskrif
terne.
Det var faktisk en halv sejr for den
gamle kommune. Hinnerup kommune var
herefter en realitet, med virkning fra 1.
april 1967.
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Forberedelse til storkommunens
drift
Da indlemmelsesnævnet havde afsagt
dommen og afgivet præmisserne for stor
kommunens struktur og retningslinier, fo
restod der et kæmpearbejde med forbere
delsen til at få kommunen til at fungere
fra 1 .april 1967. Til dette formål blev der
nedsat et såkaldt fællesudvalg med re
præsentanter fra de 3 implicerede kom
muner, med sognerådsformand Nikolaj
Poulsen fra Søften-Foldby kommune som
formand. Jeg sad som embedsmand i det
te udvalg sammen med min ven, nu afdø
de kæmner Jacobsen som sekretær.
Vi skulle nu punkt for punkt nedfælde
og gennemgå og vurdere alle de mange
problemer, der opstår, når 3 kommuner
skal lægges sammen til én kommune,
hvor det allermest vanskelige var en de
ling af Grundfør-Spørring kommune,
hvoraf Spørring sogn overføres til Trige,
der i 1970 bliver indlemmet i Århus kom
mune. Vi måtte ikke afvige en tomme fra
de ministerielle retningslinier, og det gav
mange hovedbrud. Vi var i tidnød, for
hvad er en storkommune uden et kommu
nekontor, og det stedlige kommunekontor
i Hinnerup var så lille, at personalet, som
dengang var på 6 mand, næsten sad på
skødet af hinanden.
Endnu i september måned 1966 var der
ingen løsning. Så opstår det, jeg vil kalde
tilfældighedernes spil. Den oprindelige
ejer af kommuneejendommen i Hinnerup
havde ved salget af ejendommen i 1942
beholdt et stort areal ud mod Roligheds
vej. På et tidspunkt sidst i 40’erne opstod
den tanke, at vi burde købe arealet, for vi
kunne måske få brug for det engang. Sog
nerådet købte grunden for 4.000 kr. mod,

at jeg skulle passe haven, som tjenesteha
ve, og da jeg selv var haveinteresseret,
tog jeg med glæde imod tilbudet. Der var
løsningen på kommunekontoret, grunden
var der og enighed om en sidebygning til
hovedbygningen.
Jeg kan huske, at vi stik imod alle reg
ler lavede en kontrakt med de lokale
håndværkere og med håndslag på, at byg
ningen skulle stå færdig til 1. april 1967.
Eskild Rasmussen, Jacobsen og jeg
havde i forening udformet planerne og
først i november 1966 gik arbejdet i gang.
Stor var nervøsiteten, om det nu virkelig
skulle lykkes for håndværkerne. Men vi
har vist sjældent set så indædt et sammen
hold og en sådan udfoldelse af energi fra
håndværkernes side, for at planen skulle
lykkes. Kontoret blev virkelig færdigt til
tiden. Men i administrationen i de 3 im

plicerede kommuner var travlheden meget
stor.
Vi skulle hver for sig aflevere en fuld
stændig opgørelse over kommunens bo,
med aktiver og passiver og andre værdier
af enhver art, og dermed samtidig en fuldt
udarbejdet regnskabsopgørelse, som skul
le godkendes af Kommunernes Revision
den 31. marts.
Påskedagene faldt dengang lige op til
skiftedagen, så mine medarbejdere og jeg
arbejdede alle påskedagene, næsten i
døgndrift, sideløbende skulle det klares
med indkøb af nyt inventar og alle de
nødvendige ting, der nu engang hører un
der en moderne administration.
Vi havde heldigvis fået assistance fra et
konsulentfirma til kontorets indretning.
Medarbejderne skulle indplaceres i de
respektive afdelinger, der nu var opdelt i

ur *

Storkommunen Hinnerups nye kommunekontor.
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bogholderi, socialvæsen, folkeregister,
skattevæsen, teknisk forvaltning og sekre
tariatet.
De implicerede sogneråd havde i forve
jen ikke villet pege på en administrativ le
der, hvis vi tre kæmnere, Aage Jacobsen,
Knud Greve og jeg, selv kunne opnå
enighed om, hvem der skulle være leder.
Jeg fik hvervet som administrativ leder
og sekretær for byrådet m. v. Jacobsen
blev afdelingsleder for bogholderi og so
cialvæsen, Knud Greve for folkeregisteret
og skattekontoret, og Eskild Rasmussen
som kommuneingeniør for teknisk for
valtning.
24 år efter indvielsen af det første
kæmnerkontor, til glæde for det nye byråd
og mine medarbejdere indviede vi nu
storkommunen Hinnerups nye kommune
kontor.
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Det var en stor dag for os alle og byens
borgere. Nu fulgte 7 travle år. Jeg udar
bejdede i samråd med Kommunernes Re
vision den endelige boopgørelse, med
fordelingen af boet efter indlemmelses
nævnets regler, og den endelige godken
delse fandt sted på et stort møde, hvor bå
de det nye byråd og de tidligere sogneråd
var til stede til godkendelse og under
skrift. Udviklingen i kommunen gik i ri
vende hast. Ikke mindst de store udstyk
ningsforetagender, i det berømmelige
Rønvangen, med Rønbækskolen, som jeg
var med til indvielsen af.
Storkommunen startede med 5.400 ind
byggere, ved min afgang i 1974 var ind
byggertallet steget til godt 7.000.

Kogger og snekker i læ bag Kalø Røn
Af Preben Dollerup

Kan Kalø Slot og Egens Vig have været
flådebase i 1300-tallet, spørgerforfatte
ren. - Javist, svarer han efter nogen efter
tanke.

bag Kalø Røn, for slet ikke at tale om en
havn, der kunne give skibene, hvordan de
så ellers så ud, ly mod vind og tryghed
mod fjender?

Fantasi under en fluestang I
Når jeg står ude i Egens Vig i vand til ma
ven, opdager jeg somme tider, at fluelinen
har lagt sig død på vandet foran mig. Jeg
drømmer i lodret stand. Ser for mig store
sejlskibe, kogger, der venter på medvind.
De er bredbugede som moderne ølmavede
danskere, tunge, klodsede overfor de lan
ge, slanke, elegante snekker, der ros ind
gennem åbningerne i Kalø Røn.
Der plejer jeg at vågne og forsøge på
ny at bringe fluelinen i svingninger. For
jeg ved godt, at her nytter fantasier ikke
og fantasterier da slet ikke. Tålmodighed
skal der til. Endnu mere tålmodighed end
til at lokke havørreden derude i ”hullet”
til hug. Først skal jeg finde ud af, om der
overhovedet fandtes flåder i Danmark i
1300-tallet. Og hvis så, hvad bestilte disse
skibe, hvordan så de ud, hvad duede de
til, og hvad duede de ikke til?. Var det
kongernes, grevernes, stormændenes far
tøjer, eller var det de jævne bønders både,
der lå her i vandet ved borgens fod?
Og vigtigst: var der overhovedet en an
kerplads her på lystfiskernes drømmested

Isen skubber Kalø ind i historien
Kaløs historie er en halv snes tusinde år
gammel. Syn for sagn kan man få ved at
køre til Mols og begive sig op på en af de
to Stabelhøje, mere end 130 meter over
havet. Synet begynder med Kalø Røn, en
række store sten - blokke, siger geologer
ne - der begynder ud for klinten Vrinners
Hoved og strækker sig forbi Kaløs syd
spids til Hestehaveskoven på vigens mod
satte kyst. Ja ved lavvande ser man en hel
ryg på havbunden.
Fra øens nordside til strandengen i det
nærmeste Jylland løber en smal tange, nu
belagt med sten som dæmning.
Mellem denne tange og sydspidsen lig
ger slotsholmen. Den består af et lavt,
fladt stykke i øst og den høje bakke i vest,
som borgen står på. Det lave vand til den
ne side kaldes Slotsvigen. Egens Vig er
havet mod øst mellem Slotsholmen, Mols
og Rønnen.
Vor ø blev bogstavelig talt skubbet ind
i historien, dengang isen skabte grundla
get for det flotte syn fra Stabelhøjene.
Sten, landtange og borgholm er rester af
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Den lange stenbarriere ”Rønnen ” spærrer effektivt størstedelen af indsejlingen til Egens Vig.
Både Egens Vig og Slotsvig er de fleste steder meget lavvandede. Dengang som nu har et godt
og ajourført lokalkendskab været betingelsen for at nå anløbspladsen ved borgøens østpynt med
skibet i behold.
Kortet er tegnet af Willy Ovesen, Nappedam Bådelav

den randmoræne, som kæmpegletscheren
”den ungbaltiske is” bragte med sig og ef
terlod.1
En ”randmoræne” er en langstrakt
bakke. En ”moræne” indeholder 1er, sand,
grus og sten i en usorteret blanding, for
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ikke at sige hulter til bulter. Det er materi
ale, som isen rev løs, hvor den kom fra,
og hvor den drog igennem, og som den
slæbte med sig til Østjylland. ”Randmo
rænen dannedes i istungens forreste del,
dens ”rand” eller front, da gletscheren gik

i stå og begyndte at smelte, så materialer
ne, som det ofte udtrykkes, faldt til bunds.
Mindre dramatisk formuleret: de blev aflejrede: ”..langt det meste smeltede lige
så stille ud af bunden af gletscheren”.
Randmorænen ligger altså på tværs af
den retning, isen havde, da den bevægede
sig.
Randmorænen ved Kalø dannedes for
cirka 16.000 år siden, da isen øst for den
østjyske isrand smeltede. I den efterføl
gende Fastlandstid rakte randmorænen
fra Hestehaveskoven i vest på den jyske
strand mod sydøst over den nuværende ø
til Vrinners Hoved. Denne topografi holdt
sig et par tusind år, indtil en dramatisk
havstigning skabte Stenalderhavet. Hav
spejlet steg gennemsnitligt en meter hvert
halvhundrede år, i alt 20 meter i tiden fra
cirka år 6000 til cirka 5000 før vor tids
regning.
Derfor brød havvandet gennem de dan
ske kystlinier. Den kultur, vi plejer at kal
de Ertebølle og forbinder med køkken
møddinger og østersskaller, opstod nu.
Ligesom Kalø Vig og Kalø borgholm.
Stenalderhavet sled det meste af randmo
rænen bort, så kun den nuværende slots
banke stod tilbage. De groveste dele, de
store sten og endnu større klippestykker,
som geologer kalder blokke, blev liggen
de og tegnede fra da af den linie fra Vrin
ners Hoved til Hestehaveskoven, som vi
tydeligt så fra Stabelhøjene. Sand og grus
derimod aflejredes i læ og formede blandt
andet den smalle tange over vandet mel
lem holm og fastland, nogle dele over, an
dre under havets overflade. Senere i forhi
storisk tid skabte den almindelige land
hævning det flade terræn, strandvoldene
syd og øst for slotsbanken.

Den uundværlige flåde
Det er nærliggende at gisne på en sømili
tær begrundelse for Erik Menveds og se
nere grev Gerts og Valdemar Atterdags
valg af byggeplads.2 Skal strøtanken blive
andet end et gæt, er der imidlertid nogle
spørgsmål, der skal besvares ud fra såvel
stumme som talende kilder.
Først: hvilken rolle, om nogen overho
vedet, spillede flåder i dansk krigsførelse
i en tid, hvor vi praktisk talt aldrig hører
om søslag?3 Overraskende nok viser en
optælling, at svaret er: ”en endog meget
stor rolle”.
Sjællandske Krønike beretter om 43
krigeriske begivenheder med dansk delta
gelse i tiden 1304 til 13634. Heraf har 25
krævet indsats af skibe. 18 fandt sted
uden maritim bistand. Disse 18 er først og
fremmest bevægelser henover grænser
som i Skåne og på foden af den jyske hal
vø. Eller de er territorialt afgrænsede re
volter som det sjællandske bondeoprør i
1328 med efterfølgende nedkæmpelse og
nedslagtning.
Årsagen til denne overvægt af flådeak
tivitet er dobbelt. Først den varige, som er
selve Danmarks geografi: en meget stor
kyststrækning og landets opdeling i en
halvø - en del af vor periode to - og en
række øer. Dernæst den tidsbestemte, som
er det datidige vejnets ringe udstrækning
og slette tilstand, der under alle omstæn
digheder ville favorisere færdsel ad søvej
en.
Geografien skaber en militær realitet,
dengang som nu, men den er ikke blevet
anskuet ens. Fælles for de to perioder må
være forståelsen af, at Danmark ikke kan
forsvares uden sømagt. Forskellene er
imidlertid større end lighederne. Hvor
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danske politikeres optagethed af territori
erne ved vore nabolandes strande efter
1949 udelukkende har været passiv og
vendt mod syd og sydøst - man iagttager
nøje områder ved Østersøen for om mu
ligt at sikre sig mod trusler og angreb der
fra - så var danske beslutningstagere i pe
rioden 1304-75 i høj grad også aktivt in
teresserede og mere alsidigt orienterede:
De holdt udkig efter mulige gevinster i og
ved Østersøen og blandede sig gerne, når
fordele syntes at opveje ulemper. På sam
me måde fulgte de udviklingen i Norge
og Sverige, som altid udgjorde en trussel
eller en mulighed, hvad enten den var ak
tuel eller potentiel.
Den helt afgørende forskel er, at den
tids herskere i Danmark, uanset titel og
nationalitet måtte være forberedte på
hjemlige opstande, hvor oprørerne alliere
de sig - eller kunne frygtes at ville alliere
sig - med fremmede magter. Fandt revol
temagere ikke forbundsfæller i Skandi
navien, var der interesserede parter i Søn
derjylland eller Nordtyskland.
Tallene og tidens politiske realiteter si
ger altså, at en kongelig eller fyrstelig
bygherre har måttet give sømilitære pro
blemer og muligheder høj prioritet, når
han skulle vælge beliggenheden for sin
nye fæstning. Derfor må vi spørge, om
Kalø har kunnet tilfredsstille dette klare
behov og i så fald, da i hvilken grad?
Dertil kræves en undersøgelse af dan
ske, militære skibes funktion og fysiske
udformning i 1300-tallet. At nå til en sik
ker konklusion er formentlig umuligt, for
di kilderne fra og om disse år er tilfældigt
overleverede, få og sædvanligvis kortfat
tede. De henvender sig til datidens men
nesker, der ikke havde behov for de detal
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jer, som en historiker omkring år 2000
savner så meget.
To danske årbøger præsenterer 1300tallets typiske, danske orlogsfartøjer, da
de beskriver datidens vistnok mest impo
nerende danske flådeopbud, Erik Men
veds leding mod Stralsund i 1316. ”...der
var 42 kogger og adskillige andre skibe...”
melder Sjællandske Krønike. Lunde Ær
kebispers Krønike oplyser derimod, at det
drejede sig om ”80 liburner med talløse
andre skibe.”
De to forfattere har altså forskellig op
fattelse af betydningen af kogger og libur
ner, på dansk kaldet snekker eller langski
be.
Liburner er egentlig den latinske beteg
nelse for romerrigets lette, hurtige, åre
drevne krigsskibe. Det må, mener eksper
ten Jan Bill, formentlig dreje sig om
snekker svarende til de engelske ”galle
ys”, som den engelske konge i denne tid
bestilte til militært brug.5
Disse galleys var lette roskibe, som
desuden var forsynet med et råsejl. Nogle,
men ikke alle var ligesom kogger udstyret
med kasteller, altså en hævet og beskyttet
platform for og agter, ikke alene beregnet
til udkig, men i høj grad også til angreb
og forsvar.

Koggen: sild, salt og soldater
Koggen er det skib, vi traditionelt forbin
der med dansk søfart i 1300-tallet. Om
den har været så hyppigt forekommende i
forhold til andre skibe, som de gængse
fremstillinger antyder, er en anden og
tvivlsom sag.
Koggen er oprindeligt et civilt fartøj, et
stort lastskib, der senere blev taget i brug
til militære formål. Det var en særlig rum

melig skibstype af buttet udseende, eller
som det er sagt specielt om det kendteste
eksemplar af slagsen, den berømte Bremer-kogge, hævet i 1962 i Weserflodens
munding, nær Bremen ”et højt, kastelfor
synet storskib med stejlt knejsende stæv
ne og fyldigt skrog.”
Et kastel var oprindeligt en påbygning,
en stilladsagtig platform for og/eller agter
samt i en slags kurveform i toppen af ma
sten, der kunne bruges som forsvars- og
angrebstårn. I 1300-tallet blev kastellerne
en del af den egentlige skibskonstruktion.
Højde gav effektivt angreb og et godt for
svar, før ildvåbnene vendte op og ned på
begreberne.
Koggens bund var flad. På hver side af
kølen lå planker i kravelbygning, det vil
sige kant mod kant. Siderne var høje. Her
overlappede plankerne hinanden i såkaldt
klinkkonstruktion. En kogge har en skarp
overgang fra køl til de rette stævne, i
modsætning til ”den nordiske skibstype”,
som vi kender fra vikingetiden med stæv
ne, der rejser sig i en jævn bue fra kølen.
Snekken/langskibet/liburnen er et eksem
pel.
Koggerne er antageligt udviklet i Nordsø-området. De fik deres storhedstid, da
behovet for transport af omfangsrig last
tog fart: Koggen var nærmest en flydende
pakkasse i kæmpeformat, velegnet til
overførsel af, hvad man i dag kalder bulk
cargo, det vil sige stykgods, dengang for
eksempel sild, salt, tønder dertil, øl eller
vin i tønder og meget andet, deriblandt
soldater med eller uden heste. Sammen
lignet med vore dages skib har koggen
nærmest været en coaster, et skib, der om
muligt undgår det åbne hav, sejler styk
gods fra havn til havn i eget land og til

havne i naboområderne, med den forskel,
at havne i datidens Danmark har været en
sjældenhed, hvis de overhovedet eksiste
rede i 1300-tallet.6
Som fragtskib til stykgods slog koggen
snekken ud. Koggen kunne rumme for
holdsvis meget mere last end snekken.
Årsagen var dens bygning, der ikke til
stræbte fart, men størrelse, og at den var
langt mindre mandskabskrævende, fordi
årerne var erstattet af råsejlet. Alt i alt var
koggen langt billigere per transporteret
enhed. De samme forhold medførte gan
ske vist også, at koggen stod langt tilbage
for snekken i henseende til hastighed og
smidig manøvrering. Men til sit formål,
sejlads med fragt, var koggen et fremra
gende fartøj.7
Koggen var udstyret med et enkelt,
stort, firkantet sejl midtskibs, et såkaldt
råsejl, fordi det bæres oppe af en vandret
rå. Et udelukkende sejldrevet fartøj er ma
nøvretungt. Man skønner, at det kun i me
get ringe grad har kunnet sejle mod vin
den. Koggens dybgang, altså den lodrette
afstand fra vandlinie til kølens niveau er
omkring to meter. Det medfører landsæt
ningsproblemer, som forstærkes ved, at
den flade bund gør skibet ekstra sårbar
overfor skjulte sten på havbunden.8
Bremerkoggen målte i længden knap
23 meter, i bredden godt 7,50 meter og
havde et 4,20 meter højt skrog. Afstanden
fra vandlinie til ræling var cirka 2,20 me
ter, afhængig af lastens vægt.
I 1304 udstedte Erik Menved sin ”kog
ge-forordning”. Den begynder således:
”For det første er det om ledingen an
ordnet, at der - efter at alle og enhvers
samtlige indtægter er regnet sammen - af
hvert indtægtsbeløb på 10.000 mark skal
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Kalkmaleri i Skamstrup Kirke.
Den hellige Olaf af Norge og hans halvbroder Harald Hårderåde stredes om Norges krone, men
enedes - ifølge folkevisen altså - om at afgøre striden ved en kapsejlads. Den, derførst kom til Trondhjem, havde vundet kongemagten. Olaf sejrede. Også selv om han lod Harald sejle i sit hurtige
skib ”Ormen hin Snare” og selv nøjedes med Haralds langsomme ”Oksen hin Lade”, og selv om
han i modsætning til Harald gik til messe i stedetfor straks at stikke til søs. Forklaringen var, at Gud
var på Olafs side og lod ham sejle tværs over bjerg og dale, og det så hurtigt, at den pil, Olaf af
skød fra ”Oksens” agterkastel, dalede ned bag ”Oksens” mast, da Olaf stod ind i havnen. Harald
blev iøvrigt så gal over den udefra kommende indblanding, at han ”skabte sig til en orm så leed.”
Begge brødrene blev konger, og begge døde i kamp, Olaf 1030 i slaget ved Stiklestad, Harald 1066,
da han som norsk konge forsøgte at invadere England.
Kalkmaleriet fra Skamstrup Kirke - mellem Holbæk og Sorø - menes at være fra cirka 1375-1400.
Olafs kogge til venstre er udstyret medforhøjning blandt andet til militær brug. Olafselv erfra bag
kastellet i færd med at affyre den pil, som ”Oksen hin Lade ” sejlede fra. Hårderådes skib er det fri
stende at forstå som en snekke på grund af de vikingetidsagtige drager for og bag, men der er ikke
årehuller at se, så kunstneren må have tænkt Ormen hin Snare som et egentligt sejlskib, ikke som en
snekke, der var et roskib med sejl. (Jfr. Danmarks Kirker, Holbæk amt, bd. 4, s. 816-17. Sv. Grundt
vig: Danmarks gamle Folkeviser, II del, 1856, nr. 50 (A-C) s. 434f).
Foto: Niels Elswing, Nationalmuseet i København

købes en kogge, som kan bære 50 læster,
og at den skal udrustes med mænd og
proviant til 16 uger”.9
Til sammenligning: Bremerkoggen
rummer op mod 42 læster.

Menveds kogge - hvor stor?
Borgchefen på Kalø har, ligesom hans
lensherre, især interesseret sig for, hvad
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en sådan kogge har kunnet transportere af
soldater, heste og deres fornødenheder.
På grundlag af nogle informationer om
hanseatiske rustninger i forbindelse med
første og anden hansekrig, henholdsvis
1362-64 og 1367-69, kan vi opstille et
regnestykke. Beregningerne indeholder
store usikkerhedsmomenter. 10
Det danske skib på 50 læster, som Erik

Menveds søledingsordning af 1304 opere
rer med, kunne ud fra denne kalkule rum
me 67-68 mand. Heraf har omkring 50
været soldater, godt 15 sømænd og 2-3
hjælpere. Plus mad til både folk og fæ i
16 uger samt vand .
Vi kan anslå 1304-koggens dimensio
ner ud fra Bremerkoggens ydre mål og
kendskabet til dens rummelighed, 42
læster mod det danske skibs 50. 1304koggen har været cirka 25 meter i læng
den og 8 meter i bredden med et skrog af
cirka 4 'A meters højde. Dette tal er usik
kert på samme måde og af samme grunde
som de foregående. Det giver dog et løst
indtryk og kun det ? af, hvor store de ski
be kan have været, som Menved fra 1304
forlangte bygget.
Hverken Bremerkoggen eller den dan
ske forløbere fra 1304 har været store
Skibe. Et af de skibe, der deltog i søslaget
ved Sluis 1340 - hvorom senere - medfør
te 400 armbrøstskytter. 11
Koggen i krig
Søger man at forstå, hvilken rolle koggen
spillede i dansk søkrigsførelse, må man
allerførst erindre, at søkrig dengang ikke
drejede sig om at skyde fjenden i sænk.
Dertil krævedes kraftige våben, som end
nu ikke var kommet i maritimt brug.12
For os, der stadig har den moderne sø
krigs karakter i baghovedet, er det også
nyttigt at erindre koggernes sejlegenska
ber. De var langsomme, sene at manøvre
re, havde store vanskeligheder ved at
krydse - hvis de overhovedet kunne - dyb
gangen var ikke udelukkende en fordel,
men også en ulempe, fordi den forhindre
de koggen i at løbe ind på lavt vand eller
op på åben strand .

Det er altså ikke overraskende, men
dog iøjnefaldende, at kogger i kamp mod
andre skibe ikke nævnes i kilder fra eller
om Danmark i den undersøgte periode fra
Menveds flådelov 1304 til Atterdags død
1375. Ej heller findes der kilder om kamp
mellem skibe, hvoraf det ene eller begge
efter sammenhængen kan forstås som
kogger.
Det peger mod, at kogger først og
fremmest er brugt i andre roller end krigs
skibets i moderne forstand. Det kan skyl
des tilfældigheder. Netop de kilder, som
taler herom, kan være forsvundet, selvom
det synes mærkeligt, at en bevaret, bred
beretning som Sjællandske Årbog ikke
nævner begivenheder, der i givet fald må
have været af spektakulær karakter.
Antager man imidlertid, at kogger den
gang aldrig eller kun sjældent har været i
kamp i åben sø i det område, hvor danske
marinefartøjer sejlede, ligger nogle for
klaringer lige for. Menveds koggeforord
ning af 1304 blev udstedt i forbindelse
med hans planer om at vinde jord, magt
og ære i Nordtyskland. Dertil skulle der
transporteres soldater. Hertil var fragtski
bet koggen særdeles egnet.
Det samme gælder den modsatte vej.
Da hansestæderne i 1362 udrustede en
flåde for at angribe Atterdags Danmark,
stiller byerne først og fremmest med kog
ger, typisk medførende hver hundrede
soldater med heste og nævner i anden
række ”snekker eller skuder”.13 Det dre
jede sig, som i Menveds tilfælde, om at
transportere mange soldater til en land
krig.
Et tilsvarende forhold kender vi fra
Hundredårskrigene (1337-1453) mellem
på den ene side England med forbunds
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fæller, på den anden Frankrig med alliere
de. England anvendte især kogger, anta
gelig fordi krigen førtes på fastlandssiden
af kanal og hav, og engelske tropper i
stort tal skulle sejles dertil. Frankrig og
alliancepartneren Kastilien derimod satse
de mest på snekker, fordi deres opgave i
høj grad bestod i hærgen og plyndren. De
hurtige, smidigt sejlende snekker kunne
uden vanskelighed stryge ind i en fjendt
lig havn. Og da de ikke stak dybt, kunne
de let foretage landgang på en strand.14
Koggens dybgangsproblem derimod il
lustreres af en skildring hos Detmar fra
1362. Hanseaterne var nu nået frem til at
belejre Helsingborg med de soldater, der
var bragt dertil i kogger:
”Da folkene var kommet i land, og de
res fartøjer lå i sundet, desværre ikke vel
vogtede, kom kongen sejlende med sine
skibe, kæmpede med dem, der var om
bord på stædernes skuder, og vandt. Der
tog han tolv store hovedkogger, fulde af
levnedsmidler og våben og mange hånde
sager, som hørte krigen til, og for bort
med skibene.”
De soldater, koggerne havde transpor
teret, var bragt i land. Men koggerne kun
ne ikke, på grund af deres dybgang, følge
med. Havde de kunnet trækkes ind på ky
sten, ville belejringshæren sikkert have
evnet at bevogte dem. Karakteristisk er
det også, at Atterdag ikke kæmper mod
koggerne, men med skuderne om kogger
ne.
Manøvretungheden finder vi i en beret
ning fra Sjællandske Krønike.
Under Atterdags lange krig i 1358, for
tæller årbogen, ”kom nogle fra kongens
hær, der var på jagt efter fjendernes skibe
for at plyndre dem, i nærheden af Wis
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mar, og mens de begærligt kastede sig
over byttet, fik de modvind, så de ikke
kunne komme bort med det.
”Fjendernes skibe” har altså ikke været
roskibe. Ligesom hansestædernes skibe
ved Helsingborg, har de ligget forladt af
besætning og soldater, opankrede og uden
beskyttelse, mens krigerne arbejdede på
land.
Da borgerne fra Wismar forstod dan
skernes vanskelige situation, ”... satte de
ekstra kræfter ind mod invasorerne, og da
det heller ikke var nok, ”fyldte de skibe
med kvas, grene og kviste, og efter at det
var sat ild til dem, førtes de af vinden
mod vore. Da disse nu så, at de fire ele
menter var imod dem, og såret af hug og
dødelige sår, som wismarborgerne gav
dem, overgiver de sig og føres som fanger
ind i byen.”
Borgerne har benyttet sig af, at de af
danskerne erobrede transportskibe ude
lukkende var sejlbårne og tilmed uegnede
til at sejle mod vinden. Selv har de vel
med robåde eller roskibe kunnet trække
de kvasfyldte skibe, ”brandere” op til de
danske fartøjers vindside og antænde
dem.
Ikke desto mindre er kogger blevet
brugt som kampskibe. Netop deres fysi
ske form, der medførte så store ulemper,
betød omvendt betydelige fordele. Skro
get var jo meget højt sammenlignet med
snekkens. Derfor var kogger meget svære
at entre. Det angribende mandskab ville
en tid lang være ubeskyttet overfor for
svarernes dyngen dem til med alskens ka
stevåben ovenfra. Koggernes dybgang og
store bredde gjorde skibet meget stabil.
Af den grund kunne kastellerne rage me
get højt op, uden at fartøjet kæntrede. Og

tyngdekraften giver skytset fra forsvarer
ne i højden langt større fart og kraft end
angribernes, der skyder nedefra og opef
ter.
Den berømteste skildring af kogger i
kamp i 1300-tallet er skrevet af den fran
ske historiker Froissart.15 Han fortæller
også om den anvendte taktik.
I 1340 i begyndelsen af Hundredårskri
gene sejlede den engelske kong Edward
3. med en flåde af ”store skibe” - det må
være kogger - mod Sluis i det engelsk
venlige Flandern. De franske og de med
Frankrig allierede havde modtaget under
retning om den engelske rute og lagde sig
i rum sø foran Sluis for at nedkæmpe
englænderne, før de nåede frem til deres
flamske sympatisører. Vigtigst i den ven
tende flåde var koggen Christopher, som
normannerne havde erobret fra englæn
derne samme år efter at have dræbt be
sætningen.
Synet af den fjendtlige flåde overraske
de englænderne, men Edvard tog situatio
nen i strakt arm og gjorde klar til angreb
”med de stærkeste forrest og med sine
bueskytter som frontlinie til alle sider.
Mellem to skibe med bueskytter var der et
med almindeligt bevæbnet mandskab.
Yderligere lagde han en række skibe på
siden besat med lutter bueskytter for om
nødvendigt at kunne erstatte de ukamp
dygtige.”
Den franske side lagde Christopher for
an ”med en stor mængde genuesiske arm
brøstskytter derpå både for at bevare det
og for at kunne beskyde englænderne. Så
sejlede de frem til trommers og trompe
ters klang for at komme i lag med deres
fjender. Der begyndte så et stort og vold
somt slag. Bueskytter og armbrøstskytter

tog til at skyde kraftigt mod hinanden, og
de andre krigsfolk kom i direkte og skån
selsløst håndgemæng. Og for bedre at
komme over til hinanden, havde de store
jernhager og kroge i kæder, som de kaste
de over i hinandens skibe for at holde
dem fast. Englænderne generobrede næ
sten med det samme Christopher og
dræbte den del af besætningen, der ikke
omkom i havet.”
Den seks timer lange kamp endte med,
at englænderne fik hjælp fra det flamske
Brügge og vandt. ”Modstanderne blev al
le dræbt eller omkom i havet, så ikke en
eneste slap levende i land...
...kampe til søs”, kommenterer Frois
sart, ”er meget hårdere end kampe til
lands, for dér kan man ikke flygte, men
man må kæmpe og forsvare sig og afven
te lykken og lejligheden til at vise sit mod
og sin tapperhed.”
Metoden foran Sluis bestod i at bringe
sig på klos hold af modstanderen, over
dænge ham med pile eller armbrøstbolte,
og endelig lade de ”almindeligt bevæbne
de” gå i aktion, det vil sige i nærkamp.
Den ”almindelige bevæbning” har sikkert
været økse, kølle og sværd. Den indle
dende beskydning må først og fremmest
have haft til hensigt at gøre denne type
soldater møre, før forsøget på at erobre
det fjendtlige skib satte ind. Og baggrun
den for, at søslaget overhovedet fandt
sted, var, at den franske side havde kunnet
bringe sig i position før englændernes an
komst.
I en skildring af danske forhold 80 år
senere møder vi en helt anden form for
koggekamp, den bevægelige krig. Fortæl
leren er den såkaldte ”holstenerpræsf ’16,
som skildrer begivenhederne i 1420, da
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Erik af Pommern ville tilbageerobre Fehmern fra den holstenske grev Henrik.
Kongen ”omgav næsten hele landet
med skibe og lagde ved øen Flügge (i vo
re dage en landtange på Fehmerns syd
spids.PD) de største skibe, på hvilke der
sås mange væbnede mænd, og kæmpede
sammesteds en tid lang. Og pludselig op
gav han de store skibe, anbragte de krige
re, som man havde set på dem, i små ski
be, snekker, og hastede til det almindelige
overfartssted (ved Grossenbrode. PD), og
ved der at gå fra skibene, førend alle på
land havde kunnet samle sig, nåede de
danske, efter at adskillige var blevet
dræbt på begge sider, det faste land”.
Her er der altså tydeligt nok blevet
kæmpet fra de danske kogger og sandsyn
ligvis mod tilsvarende skibe i holstensk
tjeneste. Den tyske part evner jo ikke at
forfølge danskerne på de hurtige snekker,
selv om den må have vidst, at roskibenes
hensigt var at forsøge landgang på et af
holstenernes svage punkter. Også vindfor
hold kan naturligvis have spillet ind.
Erik af Pommerns taktik var lagt an på
at kombinere koggens og snekkens positi
ve sider. En kogge kunne transportere sto
re mængder soldater, og den kunne kun
bekriges af andre kogger. Snekkerne op
vejede koggernes mangel på smidighed,
hurtighed og landgangsevne.
Det er sandsynligt, at denne kombinati
on også er blevet brugt af Valdemar Atterdag, fordi hans strategiske målsætning
krævede stor mobilitet. For Erik Menved
og Kristoffer 2. synes hensigten først og
fremmest at have været troppetransport til
og fra Nordtyskland. Ingen kilde giver
dog direkte oplysning herom.
Hvordan er lasten - den være sig solda
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ter, krigsmateriel eller mad - kommet om
bord på og i land fra de store kogger?
Kun ét kildested udover beretningen fra
1420 kaster lys på spørgsmålet. Også dis
se drastiske begivenheder finder sted ved
Fehmern. Fra et af Atterdags togter i
Nordtyskland fortæller Sjællandske
Krønike under 1358 ”...da nogle af vore
var i land på Flügge og ”per nauiculas
uellent maiores naues ascendere”, dvs.
ville sejle ud til de større skibe i mindre
skibe, opstod der pludseligt en så stærk
storm, at de ikke kunne vende tilbage til
landet, som de havde forladt, og heller ik
ke kunne nå ud til skibene (”naues”), som
de ville. Drevet af vinden blev de kastet
op på fjendernes kyst, og der blev de fan
get og gemt i hvert sit fængsel.”
Det er ikke muligt med sikkerhed at
fastslå arten af de ”mindre skibe”, der
brugtes til transport mellem de store,
dybtgående skibe og strandbredden. Det
kan være joller, som vi på visse afbildnin
ger ser hængt efter kogger, eller de små
fragtskibe, der kaldes skuder, eller måske
snekker.

De hurtige skibe
Der findes forholdsvis mange oplysninger
om kogger, skriftlige og arkæologiske.
Derimod er der vistnok ikke fundet rester
af snekker eller snekkelignende skibe fra
denne periode i danske farvande. Også
hvad angår tekster, står det sløjt til. Sådan
ne fartøjer er kun direkte nævnt tre gange
i danske skriftlige kilder fra 1304 til 1375.
Første gang i 1316, da Lunde Ærkebispers
Krønike, som allerede skrevet, fortæller, at
Erik Menved belejrede Stralsund med 80
”liburnos” foruden mange andre skibe. Liburner er den latinske glose for snekker.

Vi ved også, at biskop Jakob af Roskil
de i 1350 ikke alene ejede en snekke, men
også skipper og besætning dertil. Han te
stamenterede nemlig fartøjet til Klaus
Limbæk, det første navn vi kan sætte i
forbindelse med Kalø.17
Og endelig Sjællandske Krønike, der
fortæller om 1360: ”Endvidere tvinges
borgere og klosterfolk til at udsende enten
kogger eller liburner (”coggones seu liburnos”) for egen regning...”. Liburner er
som nævnt identiske med snekker.
Kaperskibe - snekkeskibe
Informationer, som direkte nævner snekker/liburner, er få. Derimod omtaler kil
der ganske ofte skibe, som vi ud fra sam
menhængen kan slutte, må være hurtige,
lette skibe, altså roskibe, vel med sejl,
altså af snekketypen.
Ét eksempel er ganske utvetydigt. Un
der anden hansekrig sejlede et tysk skib
mel fra Prøjsen ind i Øresund, antagelig
på vej til tyske tropper, som belejrede
Helsingborg. ”Da kom danskere fra
København og tog skibet. ”Samme dag”
bemandede belejrerne to skibe og tog in
den solnedgang igen skibet med ladnin
gen fra danskerne og førte det til hærens
lejr og fordelte det mellem sig, således at
hele ladningen kom hansestæderne til
nytte...”.18
Der må ved Valdemar Atterdags slot i
København have været stationeret skibe,
hvis opgave var overvågning af farvandet
og om nødvendigt væbnet håndhævelse af
den danske konges interesser. Skulle den
ønskede hensigt opnås, måtte skibene li
gesom de tyske modparter være hurtige og
manøvredygtige, sikkert roskibe med sejl.
Størstedelen af de øvrige informatio

ner, der tyder på anvendelse af manøvre
lette skibe, har at gøre med påstået
sørøveri, udøvet af holstenske komman
danter på borge i Danmark. De repræsen
terede grev Johan af Plön, som sad inde
med den danske konges beføjelser i den
kongeløse tid fra 1332 til i hvert fald
1340. En enkelt gang optræder også den
rendsborgske grevelinie, der havde sam
me statsretslige stilling som Johan. Det er
imidlertid tvivlsomt, om det drejer sig om
sørøveri i egentlig forstand eller derimod
om militær håndhævelse af påståede kon
gelige rettigheder.
Oplysningerne om det prøjsiske skib
under anden hansekrig gør os straks nys
gerrige om kapringsvirksomhed fra
København. Vi skuffes heller ikke. 1336
og 1341 skal holstenske høvedsmænd ha
ve røvet store pengesummer fra købmænd
fra Rostock ”foran Københavns havn” el
ler, som der står om det andet tilfælde, ”i
Øresund”. Den sidste meddelelse får
særlig kulør ved, at rådet i Rostock som
de ansvarlige udpeger ikke alene
”høvedsmændene i København”, men og
så ”herr bispen af Roskilde.”
Ellers har farvandet omkring Møn
været de påståede piraters foretrukne ope
rationsområde. Ved en enkelt lejlighed
nævnes Gedser. Den eneste hændelse fra
det jyske foregår ”foran Horsens”, hvor
den ansvarlige var Gerts søn, selveste
grev (Jern)Henrik.
Jeg tolker de her fremlagte kilder som
om
1. kogger i sømilitær anvendelse i Dan
mark på grund af deres store lasteevne
især var beregnet til transport af soldater
og heste over længere afstande,
2. snekker/liburner på grund af deres

29

Tegning cifen snekke, efter en murtegning i Siljan kirken i Norge. Det anslås, at den stammer fra
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The Sailing Ship 1000-1650, London 1994, side 24.

hurtighed og manøvrelethed samt ringe
dybtgående blev brugt til patruljetjeneste
i danske farvande og offensivt som ledsageskibe til kogger,
3. der i militær brug også har været små
fragtskibe kaldet ”skuder”, der kunne
transportere såvel mennesker som gods og
sikkert også bistå ved landsætning fra
kogger,
4. teorien om, at koggen fra 1304 af
løste snekken som militært fartøj, ikke er
holdbar. De to skibstyper havde forskelli
ge operative opgaver, begrundet i deres
forskellige rummelighed og sejlegenska
ber.
Hvis skibe?
Næste spørgsmål at besvare er: kan der på

kongelige borge som Kalø have været sta
tioneret skibe, der tilhørte kongemagten,
eller som kongemagten kunne disponere
over?
Oplysninger fra både før, under og ef
ter perioden 1304-1375 viser, at i hvert
fald en del af den danske krigsflåde var i
privat eje, men stillet til rådighed for kon
gemagten til en bestemt lejlighed. Somme
tider var årsagen, at kongen ikke selv eje
de skib. Som da Valdemar den Store øn
skede leding mod venderne, og ærkebi
skop Eskil ”tog ham ... på egen bekost
ning om bord på sit eget skib, thi da det
var så længe siden, kongen havde gjort
noget togt, havde han selv intet.”19
I den tid, som Saxo her beskriver, be
stod ”kongens flåde” vistnok af de skibe,

som stormændene stillede til rådighed og
bemandede med deres egne folk, samlin
ger af ”stormændene, høvdingene og de
res folk.”20
Men omkring 1170 synes indført en
permanent vagtordning af mænd på skibe,
der til stadighed patruljerede i de danske
farvande. Det er sandsynligvis denne
sømilitære værnepligt, en slags kystvagt,
som senere beskrives i landskabslovene.
Den seneste undersøgelse af den dan
ske sømilitære organisation på land
skabslovenes tid - bedst underrettes vi af
Jyske Lov fra 1241 - konkluderer, at den
ne patruljetjeneste var en defensiv foran
staltning. Under Valdemarernes forud
gående imperialistiske østersøpolitik
brugtes skibene også offensivt. I begge
tilfælde var det netop hurtige, let manøvrérlige fartøjer, velegnede til landgang,
som krigsherrerne havde behov for.21
Hvad personer angår, skelner lovene i
hovedsagen mellem styresmænd, bønder
og adelige. Styresmanden er tydeligt nok
ledingsskibets førstemand og leder, en lo
kal person af høj rang eller i hvert fald
anseelse, sommetider kongelig repræsen
tant altså foged, sommetider ikke.
Vi ved også noget om skibenes størrel
se. Normale besætningstal har været 42
eller 40.22 Dertil skal lægges styresmand
og eventuelle adelige. Styresmand og
bønder har selv udgjort det søkyndige
mandskab.
Når skibets rummelighed skal vurde
res, må det huskes at styresmand og adeli
ge medførte heste, og at fartøjet skulle
rumme forråd til de 16 uger, som værne
pligten gjaldt. Samt at skibene siden vok
sede i størrelse: ”Verdslige og kirkelige
stormænd sejlede nu deres egne store ski

be med langt mere end de 42 årer, som
havde været normen”, hedder det om
1300-tallets snekker.23
I det foregående afsnit er det vist, at
der i København, vel i forbindelse med
det kongelige slot, i 1362 var stationeret
danske snekker, der havde overvågning
og militær håndhævelse som opgave.
Samt, at snekker fra danske kystborge,
pantsat til holstenere, havde samme funk
tion, Det er denne virksomhed, hansebyerne beskriver som sørøveri.
Men når en lensherre, hvad enten det
var en dansk konge eller en holstensk gre
ve, bortpantede et fogedi, overførtes fog
dens loyalitet og øvrige forpligtelser til
panthaveren.24 Ofte er fogedier og borge,
som oprindeligt blev bortpantede af Kri
stoffer 2. til grev Gert eller Johan af Plön,
endt som håndpant hos holstenske adelsmænd, der så selv indtog fogedstillinger
med tilhørende indtægter og militært be
redskab på samme måde, som den danske
konges foged havde gjort. Der har ikke
været principiel forskel på den af den
danske konge indsatte foged og den af de
holstenske grever udpegede, for så vidt
angår funktion og forpligtelser.
Dokumenterne viser altså, at der ved
danske kystborge har været stationeret
snekker eller snekkelignende skibe, be
regnet til på statsmagtens vegne at over
våge farvandet og til at øve direkte mili
tær indsats. Det er rimeligt at opfatte dis
se skibe som led i et system, der fortsatte
ledingslovenes pligtige patruljetjeneste.
Det betød langtfra, at stormændenes
frivillige bidrag var slut. Fra Valdemar Atterdags tid kendes et eksempel. Vi ved ik
ke, om den i 1341 både fattige og politisk
svage konge selv ejede skib, da han i det
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te år med Detmars ord belejrede ”Kalund
borg slot både til lands og til vands”. Men
ærkebisp Peder af Lund sendte dengang
to kogger ”med væbnede folk” til den
danske konges hjælp, i øvrigt uden
småligt hensyn til, at han var prælat med
hovedsæde i den svenske konges land
Skåne.
Stormændenes skibe træffer vi også i
dronning Margrethes tid. Fra hansedagen
i Stralsund 138425 refereres, at ”fornævn
te dronning og rigets råd...vil hjælpe stæderne mod sørøverne med ni skibe og 100
væbnede mænd, de skal til førstkommen
de pinse være helt rede, sådan at dronnin
gen vil udruste to skibe, drosten herr
Henning (Podebusk, PD) også to skibe,
Konrad Moltke tre, den unge herr Hen
ning Podebusk ét skib og Markvard Wusteni også ét skib, i hvert skib 10 eller 12
bevæbnede mænd. Og hvis de kan be
væge flere dertil, vil de gøre det, når de
kommer hjem. Denne hjælp har stæderne
accepteret...”
”Bevæbnede mænd” betyder sædvan
ligvis tungt rytteri, altså medbringende
heste. Vi kender ikke skibstypen, og må
nøjes med at konstatere, at en del af den
kongelige flåde fra 1304 til 1375, ja i
hvert fald til 1384, må have bestået af
sådanne bidrag fra danske stormænd.
Menved, Kristoffer 2. og Atterdag lå i
nærmest permanent strid med stormands
grupper om magt, bestemmelse og med
bestemmelse. For sådanne konger er det
naturligt at stræbe efter egne militære
magtredskaber som krigsskibe. Det og
ændrede strategiske behov ligger bag
Menveds flådereform fra 1304 med det
tvungne koggebygningsprogram og vel
16 ugers værnepligt på havet. Sandsynlig
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vis er det blevet ført ud i livet. Hans hy
peraggressive politik i Nordtyskland for
udsatte en transportflåde af stort omfang.
Også årbogsnotitserne fra 1316 om kon
gens skibe udfor Stralsund tyder på, at
den maritime oprustning blev en realitet.
På samme måde har hans broder Kri
stoffer også rådet over statslige skibe. Da
han i 1326 indgik forsvarsaftale med her
tugerne af Pommern og fyrsten af Rügen,
skulle hjælp fra Danmark - soldater med
heste - udtrykkeligt sendes på ”vore egne
skibe”.26 Disse fartøjer er rimeligvis kog
ger, bygget efter loven af 1304 eller dens
fortsættelse.
Også grev Gert, der i 1332 som pantha
ver havde overtaget de kongelige rettighe
der i Jylland og på Fyn, kunne disponere
over en ledingsflåde. På Lolland planlag
de junker Otto sit forsøg på at generobre
Danmark. Grev Gert skrev da 1334 til rå
det i Lübeck:27 ”Det er rygtevis kommet
os for øre, at I har os mistænkt for at have
besluttet og anordnet en søleding (”expedicionem nauigalem”), som vi i øjeblikket
er i færd med, af had til og skade for
Eder.”
Men det er en misforståelse, understre
ger rendsborgeren. Søledingen er udeluk
kende rettet mod ”vore notoriske fjender,
junker Otto og hans tilhængere, mod hvis
angreb vi må samle alle vore kræfter for
at forsvare os.”
Set under synspunktet ”koggeleding,
snekkeleding eller begge dele” er doku
mentet ikke informativt. Men det slår fast,
at Gert har ment som statholder at kunne
kræve leding. Har den rendsborgske greve
kunnet det, må også grev Johan af Plön
have været berettiget til at sammenkalde
en tilsvarende fra sit sjællandske område.

Gert havde imidlertid også en anden
model end udskrivning af pligtige skibe
og mænd. Rådet i Lübeck havde klaget
over et overgreb og gentog siden klagen.
Hændelsen har åbenbart fundet sted i be
gyndelsen af 1330’erne. Gerhard skulle
da have frataget to borgere fra Lübeck
henholdsvis en kogge og et andet stort
lastskib, en såkaldt holk, i havnen i
Ålborg. De blev sammen med andre be
slaglagte skibe brugt, da greven ”under
kastede sig Fyn”. Gert/ hans arvinger
havde endnu ikke i 1342 leveret skibene
tilbage eller betalt ”en penning for dem,
skønt ingen af dem ville have afgivet de
res skib for 400 lybske mark, foruden al
den skade, som de har lidt siden da.”28 De
400 mark må være skadeserstatning, som
Gert oprindeligt havde lovet dem.
Det er oplysende, at Atterdag bruger
den samme teknik. Det skete i hvert fald
for et skib fra Stralsund i 1349, der næv
nes i Atterdags brev til stadens rådmænd.29 Kongen beder rådmændene ”ik
ke tage det ilde op, at vi tilbageholder den
kogge, hvorom I har tilskrevet os, efter
som vi ikke kan undvære den, mens vor
krig står på”. Efter krigen vil han yde er
statning for koggen, meddeler han.
Gert og Atterdag kan have efterlignet
det samtidige britiske system.30 Den en
gelske konges repræsentanter var beretti
get til at finde og tvangsudskrive civile
skibe med mandskab til krigstjeneste.
Størrelsen skulle helst være 100 tons la
steevne. I nødsfald gik man ned til 50
tons, svarende til Menveds kogge fra
1304. Beslaglæggelsens varighed blev ik
ke specificeret, men kronen betalte dog
den løbende løn til besætning og skibs
chefer. Nogle havnebyer sluttede ligefrem

kontrakt med kongemagten om at stå til
rådighed med levering af civile skibe med
mandskab. Til gengæld modtog byerne
visse fordele.
Denne trafik var mulig, fordi koggerne,
som det har drejet sig om, i krig først og
fremmest skulle det samme som i fred:
transportere stykgods, nu soldater med
heste og udrustning. Der krævedes blot
noget tømrerarbejde til at opsætte kastel
ler, hvis de ikke fandtes i forvejen, til at
indrette båse til hestene og til at skære hul
i skibssiderne, så dyrene kunne bringes
ombord. På den måde undgik den engel
ske konge at have kogger liggende opankrede som død kapital med stadigt behov
for vedligeholdelse, eller selv at skulle
sørge for, at de blev udlejede til købmænd
med behov for transport.
Da dansk kongemagt genopstod i 1340
med Valdemar Atterdag, har han kunnet
overtage ledingssystemerne, efterhånden
som panterne blev afviklede. Snart førte
han også en så aggressiv politik, at havde
ledingen ikke eksisteret, måtte den opfindes.
Ledingen træffer vi igen indiskutabelt i
1355 i Sjællandske Krønike. Atterdag var
kommet til Langeland ”med stor hærmagt
og tvang hertugen til at opgive hertug
dømmet”. Det drejede sig om hertug Val
demar af Sønderjylland.
”Nogle folk havde fået ordre (”uocati
sunf ’) til at følge efter kongen over til
Langeland, og på grund af modvind lod
de vente på sig, både herremændene og
bønderne med kirkernes armbrøster. De
res forsømmelighed lod han sine fogder
(”aduocatos”) straffe med en pengebøde,
for at andre kunne lære at være mere
påpasselige”.

33

Indkaldelsen af såvel bønder som herremænd må hvile på bestemmelser i en
ledingsordning, hvis dokumenter er for
svundet. I det hele taget rummer citatet
nogle vanskelige problemer. Hvor er styresmændene blevet af ? Hvem har ledet
det enkelte skib? Fogden eller fogdens re
præsentant kan det ikke have været, fordi
det er fogden, som skal administrere
straffen.
Men at ledingssystemet eksisterer om
end i ændret form i Atterdags tid er ube
strideligt. Om 1358 kan Sjællandske
Krønike tilmed fortælle, at byerne nu var
pligtige til at levere ”drikkevarer, skånske
sild, ærter og bønner”, altså holdbare lev
nedsmidler til skibene. Kongens voldsom
me aktivitet, som Sjællandske Krønike be
skriver indgående, må i hvert fald i 1358
og 1359 have krævet et stort antal snekker,
fordi det ofte drejede sig om en slags
lynkrig. Det kan også ses, at kongen under
angrebet på Fehmern gik i land på selve
bredden. Det har kogger ikke kunnet.
Til gengæld kunne kogger medføre stor
last. 1359 under en adelsrevolte i Nørre
jylland: ”Mikkelsdag satte kongen over
med en mængde skibe, lastet med for
råd”. Det er her, at ”kongens kogge led
skibbrud med riddere og stormænd og
kostbart inventar og hans skrin med det
kongelige sejl”, som krønikeskriveren
skadefro beretter, før han fortæller, at de
overlevende blev fanget af oprørerne.
1360 forøger Atterdag kravene til sine
undersåtter. Byboer og klosterfolk for
pligtes nu til at bidrage til ledingen, som
indtil da havde været et anliggende for
bønderne og skattefri herremænd. Det
fremgår af Sjællandske Krønike som tid
ligere citeret i anden sammenhæng:
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”Endvidere tvinges borgere og kloster
folk til at udsende kogger eller liburner
for egen regning, de skal udstyre dem
med forråd, og forskellige andre byrder
gøres værre.”
Her drejer det sig om en ledingsform,
der udtrykkeligt omfatter både kogger og
liburner/snekker og med to afgørende æn
dringer såvel i forhold til landskabslove
ne, som til koggereformen 1304 og til
1355: Ikke alene bønder og herremænd
var nu forpligtede, men også borgere og
klosterfolk. De slap til gengæld for, som
de andre selv at lægge krop til krigstjene
sten. Den væbnede magt, som pengene
omgjordes til, bestyrede kongen, vel gen
nem sin foged. Byboer og munke skulle
bare til lommerne.
Det fremlagte materiale viser, at Dan
marks konger og statholdere i hele perio
den fra Menveds koggelov 1304 til Atter
dags død 1375 har kunnet disponere over
statslige krigsskibe. For snekkernes ved
kommende er linien ubrudt og utvetydig.
Vi kan også med stor sikkerhed slutte, at
disse skibe eller i hvert fald mange af
dem har været stationerede ved danske
kystborge eller haft fæstningerne som ba
se.
Koggerne har i Menveds og Kristoffer
2.s tid været byggede under 1304-loven
eller en senere, tilsvarende lov. Det er
muligt, at koggerne i den kongeløse tid og
i begyndelsen af Atterdags regering er
fremskaffet ved kongelig/grevelig beslag
læggelse, men det er også tænkeligt, at de
konfiskerede skibe skal forstås som et
supplement til en statslig ejet koggeflåde.
Atterdags bestemmelser om kogger og li
burner fra 1360 må betyde, at der i hvert
fald da forelå faste tvangsordninger for

både kogger og snekker, som nu blev ud
videde.
Desuden har private stormænd hele pe
rioden igennem stillet skibe til rådighed
for statsmagten.
Tilbage bliver spørgsmålet, om Kalø
har kunnet tilbyde egnede forhold til ski
be, kongens eller andres?
Kalø Røn
Dermed er vi tilbage, hvor vi begyndte,
for 16.000 år siden, da gletscheren smel
tede og efterlod den mægtige randmo
ræne af stenblokke, sten, grus og sand.
Hvor stenalderhavet derefter brød igen
nem og dannede Egens Vig. Vigen ligger
mellem den række af stenblokke, som alle
andre end søkortbrugere kalder Rønnen
eller Kalø Røn.31 Rønnen - med tryk på
første stavelse - strækker sig fra lidt nord
vest for Vrinners Hoved, forbi slotshol
mens sydøstpynt og videre forbi Slotsvi
gen til Følle Vig, eller Følle Bund, som
man siger lokalt. Egens Vig begrænses i
syd af Rønnen, i vest af slotsholmen selv
med dæmningen og i nord og øst af fast
landet indtil Vrinners Hoved.
Vandet i Egens Vig er ligesom i Slots
vigen de fleste steder så lavt, omkring en
tredjedel meter, at sejlads er umulig. Men
i Egens Vig gav den smeltende gletscher
fremtidens søfart en chance. For de kæm
pesten, der gled ud af isen under optønin
gen, faldt så praktisk, at der i vest opstod
en åbning i Rønnen, 25-30 meter bred.
Fastlandstiden hjalp formodentlig end
nu mere til.32 Det er sandsynligvis i den
ne periode, at naturen dannede to sejlren
der, den ene gennem hullet i vest, den an
den fra Rønnens sydøstlige ende og 75100 meter ind mod det flade kystvand.

Disse porte tilbyder søfarende op til otte
meters dybde. De tilskrives vandløb på
landjorden, der løb ud i et hav med lavt
vandspejl og derfor kunne grave kraftigt i
havbunden. Siden har tidevandet holdt
netop disse to grøfter fri for tilsanding.
Tilsanding er ellers et af de naturfæno
mener, der sammen med skjulte sten gør
Egens Vig til så lusket et farvand, at sej
lerne ofte omtaler vigen som ”Lumskebugten”. Tilsandingen flytter sig fra år til
år.33
De to render er inde i Egens Vig ind
byrdes forbundne. Vanddybden er 4-5 me
ter.
Lokalkendskab har i middelalderen, en
tid uden søkort og bøjer, været en betin
gelse for at slippe ind gennem portene
med skibet i behold. Derinde har den lo
kalkendte uden vanskelighed kunnet
trække sin snekke, skude jolle eller pram
i land på stranden.
Men hvad med koggerne, der stikker et
par meter?
Også dem har naturen sørget for. Vader
man tre-fire meter ud fra slotsholmens
sydøstpynt, opdager man, at det lave vand
her pludseligt bliver to meter dybt og, kan
det ses, derefter hastigt dybere.
Sydøstpynten har derfor været det sted
på slotsholmen, hvor der lettest kunne
etableres landgangsmuligheder for kog
ger, enten i form af pramme eller af en
fast udbygning i vandet. I 1988 fandt en
amatørarkæolog da også rester af pæle på
havbunden, sandsynligvis rester af en bro.
Selv om en grundig undersøgelse af om
rådet utvivlsomt kunne give et mere fuld
stændigt svar på spørgsmålet om landgan
gens karakter og derved kaste værdifuldt
lys over spørgsmålet ”Kalø som marine-
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base”, er kun en af pæleresterne blevet
undersøgt og groft dateret, nemlig til
1440 -1645.34 Det skete på finderens ini
tiativ.
Af de andre naturgivne forhold, der
påvirker mulighederne for skibsfart, er
vind det vigtigste. Antager vi, at vindfor
holdene i 1300-tallet stort set var som i
dag, har vinde fra vestlig og sydvestlig
retning været dominerende, med vinde fra
sydsydvestlig og nordvestlig retning på
andenpladsen.
Er skibe først nået ind i Egens Vig og
til landingspladser ved borgøens sydøstpynt, er de godt skærmede. Rønnen virker
som bølgebryder. I vest giver slotsbanken
læ. Det samme gør fastlandets høje bak
ker mod nord og øst.
Hvad med indløbet? Tangen til Kalø og
slotsholmen selv ligger nogenlunde nord
syd. Rønnens og passagernes forløb fra
slotsholmen mod Vrinners hoved har ret
ningen nordvest til sydøst og ligger altså
åben for netop de hyppigste vinde.
De smidige snekker har uden større
vanskeligheder kunnet sejle gennem kæ
dens to porte. Hvis de kendte vandet, vel
at mærke. De udelukkende sejldrevne og
manøvretunge kogger må derimod ofte
have haft brug for assistance. Ellers kun
ne vind fra en uheldig retning drive dem
imod de farlige sten eller ind på en lumsk
sandrevle. Koggerne har da enten kunnet
lade sig trække ind af roskibe eller ”var
pe” sig ind. Det vil kort fortalt sige, at et
”varpeanker” anbringes på havbunden i
den ønskede sejlretning. Derefter haler
mandskabet skibet hen til ankeret.
Større problemer mødte koggeskippe
ren, når hans skib skulle forlade Kalø.
Passagen gennem Rønnen kunne foregå
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som ved indsejlingen. Men udenfor Røn
nen har problemet været modvind. Kog
gen sejlede stort kun med vinden agten
ind.35 Evnen til at krydse havde skibet ik
ke eller kun i meget ringe grad. Derfor
har de fremherskende vinde fra vestlig
retning kunnet holde en kogge i ”havn” i
Egens Vig ganske længe.
For de snekker, der fungerede som pat
ruljebåde, har vanskelighederne været
mindre. De kunne ro mod vinden, selv
om sejlet gjorde turen nemmere. Og da de
må formodes at have været på patrulje
længere tid af gangen - vel 16 uger - har
kontrære vindforhold kun medført forbi
gående hovedpiner.36
Skibe, stormænd og konger
Kalø har med Egens Vig haft en ”natur
havn”, der efter tidens forhold var fuldt
ud tilfredsstillende. De udelukkende sejl
drevne og derfor manøvretunge kogger
kunne få vanskeligheder med vindene,
men det har sikkert været tilfældet mange
andre, ja måske de fleste steder.
En sidegevinst af de store var, at fjendt
lige styrker i praksis måtte afstå fra at an
gribe skibene bag Kalø Røn. Vagten i
borgtårnet observerede uvelkomne skibe
så langt borte som ved Skødshoved, hvor
Mols strækker sig langt ud i Århus-bugten. Slottets besætning havde da god tid
til at forberede sig på angrebet, enten ved
at spærre indsejlingerne eller ved at gå i
stilling på stranden, mens fjenden forsøg
te at slippe udenom sten og revler.
Tilbage bliver to politiske problemer.
Havde statsmagten brug for Kalø som
sømilitær base? Og adgang dertil?
Da Erik Menved i 1314 opførte fæst
ningen, vel en træborg ligesom den, han

lod bygge i Viborg, var hans udenrigspoli
tiske målsætning at vinde magt i Nord
tyskland. Men det er næppe rigtigt at be
tragte borgbyggeriet som direkte resultat
af denne politik og dens krav om flådefa
ciliteter. 11313 havde han slået det store,
jyske bondeoprør ned. 1314 gjorde han
op med bøndernes adelige ledere, der
blev dømt fra liv og gods eller til land
flygtighed. ”Mange folk fra Nørrejylland
fængsles. Kalø opbygges.” Sådan beskri
ves året af Essenbækkrøniken, vist fra det
nærliggende, nu forsvundne benediktiner
kloster ved Randers Fjord. Oppositionens
nederlag gav kongen mulighed for at rejse
borge på steder, hvor herremændenes
modstand indtil da havde forhindret det.
Kalø blev formentlig bygget mere med
henblik på fremtiden end på den aktuelle
politiske situation. De indenrigspolitiske
modstandere var slagne og netop i 1314
nærmest magtesløse. Slottet bragte kon
gens magt ind i et nyt område og kunne
hjælpe med til at sikre den, hvis modstan
derne engang på ny skulle blive stærke.
Derfor har den sømilitære hensigt med
at bygge slottet ikke været at skaffe en
havn, hvorfra kongens lejesoldater eller
herremandsudbud kunne udskibes med
henblik på indsats i Nordtyskland. Sådan
ne styrker er snarere kommet fra Sjæl
land, hvis adel var så kongetro og jyde
fjendsk, at den hjalp Menved med at kue
jyderne i 1313.
Men fra Kalø kunne snekker som pa
truljeskibe kontrollere skibsfarten fra bæl
terne op gennem Kattegat parallelt med
den overvågning, der må være foregået
fra mandskabet på kongens slot Kalund
borg.
Og til Kalø kunne kogger bringe styr

ker fra kongens hære i Nordtyskland og
fra hans allierede på Sjælland, skulle det
blive nødvendigt at nedkæmpe nye revol
ter i Jylland.
Menveds død ændrede magtforholdene.
Som betingelse for at vælge hans broder
Kristoffer (2.) til konge, forlangte Men
veds modstandere, at de nye nørrejyske
borge blev nedrevet.
”Kristoffer vælges til konge. Kalø ned
rives,” som munken i Essenbæk skriver
under 1320. Området på land havde været
i marsk Stig Andersens eje, indtil han
blev dømt for mordet på Erik Klipping.
Det blev nu givet tilbage til hans efter
kommere. De mageskiftede i 1338 med
”den kullede” grev Gert, og derefter blev
den nye og større borg af sten bygget på
Kalø.
Fra 1320 til 1338 har Egens Vig altså
ikke kunnet fungere som sømilitær base,
fordi øen ikke var befæstet. Fra borgen
blev opført på ny, et sted mellem 1338 og
1340, og til 1343 var dens juridiske ejere
henholdsvis den holstenske greve og den
slesvigske hertug, i begge tilfælde med
den dansk-slesvigske stormand Klaus
Limbæk som panthaver og driftsherre.
Han har, hvis han fandt det politisk og
økonomisk belejligt, kunnet holde sin
egen, private flåde i Egens Vig. Vi ved, at
han ejede mindst en kogge og en snekke.
Antageligt har tallet været langt større.37
1343 kommer slottet i Valdemar Atterdags besiddelse. Men om det straks gav
kongen mere end formel råderet over
borg og vig er langtfra sikkert. Klaus
Limbæk var stadig lensmand. Somme ti
der tjente han Atterdag som førstemini
ster, til andre tider anførte han jyske
adelsoprør mod sin konge.
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Først fra 136438 kan vi med nogenlun
de sikkerhed regne Atterdag for herre
over Kalø og gå ud fra, at skibe, der lå i
Egens Vig fulgte hans og hans efterkom
meres bud.

Fantasi under en fluestang II
Nu har jeg lidt bedre samvittighed, når
jeg falder i staver og fluelinen blidt daler
ned bag mig. Fantasi skal der stadig til,
men fantasteri er det ikke længere.
Kendsgerninger er kommet til. Her i
Egens Vig må der have ligget skibe fra en
dansk krigsflåde, joller og små land
gangsbåde, store kogger med tårne for og
agter og i masten, med laster af lejesolda
ter og heste. Skuder til at hjælpe kogger
ne. Hurtige snekker med værnepligtigt
mandskab til vagttjeneste. Nogle skibe,
som statsmagten ejede, andre som tilhørte
private. Kogger konfiskerede fra
købmænd, snekker udlånt af højadel. Alle
for foden af Kalø slotsbanke og i ly af
Kalø Røn.
Noter og henvisninger
(DD = Diplomatarium Danicum)
I Jeg skylder megen tak til professor i geologi
Gunnar Larsen, Kongsgårde på Helgenæs, der
grundigt har forklaret mig Kaløvigs geologi med
de nødvendige beregninger, og til museumsin
spektør, cand scient. Charlie Christensen, Natio
nalmuseet, der føjede yderligere analyser til.
Korrektionen af vendingen ”faldt til bunds” er
ordret gengivet fra Gunnar Larsens brev af 22.
januar 2000.
Det mærkelige ord ”moræne” betyder egentligt
”rullesten, løse sten” og stammer fra en syd
fransk dialekt. Det bruges stadigt populært i
Skandinavien om såvel landskabsformer, fx.
”randmoræne”, og om jordart som i ordet ”mo
ræneler”. I dag skelner fagfolk mellem ”mo
ræne” om landskabsformer og ordet ”till”, der
bruges om jordarter som i ”leret till”. Det er
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Gunnar Larsen, der med vanlig hjælpsomhed har
forklaret mig dette, for menigmand uigennem
trængelige mysterium.
2 Det har andre gjort før mig C. M. Smidt: Kalø i:
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1932, og
sammesteds 1944: Udgravningen af Kalø. Hans
opfattelse følges af Hans Stiesdal i alle udgaver
ne af Kalø Slotsruin, 1954 og senere, og af Kir
sten Meldgaard i Kalø Guide, 1999, udgivet af
Skov- og Naturstyrelsen. Desuden Helle Nissen
Jauberts utrykte speciale om Erik Menveds bor
ge. Det er deponeret på Århus Universitets Insti
tut for Middelalderarkæologi, Moesgaard. Hen
des hovedsynspunkter kan læses i to artikler, hun
skrev på grundlag af specialet: ”Han byggede
nye borge -” Skalk 1987/3, s. 21 f., og ”Borgvold
- Erik Menveds borg.” MIV (Museerne i Viborg
amt) nr. 14, Viborg 1987. Alle disse fire forfatte
res opfattelse af såvel det sømilitære problem
som Kaløs byggehistorie adskiller sig væsentligt
fra min forståelse.
3 Standardværket om dansk søfarts historie i mid
delalderen er Jan Bill mfl.: Dansk Søfarts Histo
rie, bd. 1, Kbh. 1997, herefter kaldet Dansk
Søfarts Historie. Se også Jan Bill: Small Scale
Seafaring in Danish Waters AD 1000 - 1600.
Dissertation November 1997, Institute of Archa
eology and Ethnology, Københavns Universitet.
Udlånes fra Det kongelige Bibliotek. Jan Bill
har givet en mere populær fremstilling i artiklen:
”Fra vikingeskib til bondeskude” i Nationalmu
seets Arbejdsmark 1999, s. 171 - 185. Endnu et
arbejde fra Jan Bills hånd, ”Castles at Sea - the
Warship of the High Middle Ages”, et foredrag
om middelalderens krigsskibe, holdt ved et in
ternationalt symposium, har han givet mig lejlig
hed til at læse i manuskript. Det vil blive trykt i
et bind i serien Publications from the National
Museum. Historical and Archaeological Studies.
Bindets navn: ”Maritime Warfare in Northern
Europe 500 BC - 1500 AD.”
Jan Bill, Ph. D., arbejder for Nationalmuseets
Marinarkæologiske Forskningscenter, Roskilde.
Han har i mange breve tålmodigt stillet sin en
cyklopædiske viden om middelalderlige søfarts
forhold til rådighed for mig landkrabbe. Erik B.
Andersen, redaktør af tidsskriftet Havnen, har
vejledt mig angående sammenligninger med mo
derne, kommerciel søfart.

4 Forklaringen på afgrænsningen: Erik Menveds
flådeanordning udstedes 1304 Sjællandske
Krønike slutter 1363.
5 ”liburna = navire léger” Franz Blatt: Novum
Glossarium Mediae Latinitatis, s. 122. Altså et
let skib. Jan Bills mening i brev af 980121 :”En
liburne er givetvis en snekke.” I samme brev
skriver Jan Bill, at ”...snekker formodentlig be
tegner skibe der også kan roes ... Snekker har
formodentlig været velegnede til landgangsope
rationer, men er formodentlig bygget for deres
manøvredygtigheds skyld, da det er den store
fordel ved roede fartøjer.” I min henvendelse til
Jan Bill havde jeg udtrykkeligt spurgt om snek
kens egnethed ved landgangsoperationer.
Sven Aggesøn fortæller om krigen mellem Sven
Tveskæg og Harald Blåtand, at Palnatoke beor
drede sine rorkarle til at lægge ”agterstævnen på
hans eget skib tæt op til agterstævnen på kon
gens skib”, det vil sige Tveskægs fartøj, hvoref
ter Palnatoke kidnappede oprøreren. Palnatokes
skib, i Gertz' oversættelse kaldet ”en med årer
overordentlig vel forsynet kaperjagt”, hedder i
Aggesøns tekst ”liburnum remis aptissimam”, se
M. Cl. Gertz: Scriptores minores I 1917, s. 118,
og samme : Sven Aggesøns historiske Skrifter,
1916-17 s. 57 f.
Om galleys, se Robert Gardiner: Cogs, Caravels
and Galleons. London 1994. Heri: “Descendants
of Viking Boats” af Owain T.P. Roberts, s. 11-28.
6 Havne var en sjældenhed i 1300-tallets Danmark
I langt de fleste tilfælde måtte større skibe ankre
op på reden og lade lasten bringe i land ved an
dre midler. Ikke engang ved Skånemarkedet kan
man finde skibsbroer, selv om pålandsvinden her
har været hyppig. Ja ved Malmø måtte skibe li
gefrem ankre op 1200 meter fra land. Dansk
Søfarts Historie, s. 120, 134,139, 221.
7 I Østersøen nævnes koggen første gang i 1206 I
Danmark er de blevet bygget fra i hvert fald
1249.
8 Jan Bill skriver i brev af 980121 :”Koggen har al
mindeligvis haft en dybgang på omkring to me
ter, noget mere eller noget mindre afhængigt af
størrelse og nedlastning Man har givetvis været
yderst forsigtig i stenfyldt farvand, fordi bunden
er kravel bygget og derfor mere sårbar overfor at
støde mod hårde genstande end klinkbyggede
fartøjer.” Se desuden Dansk Søfarts Historie, s.

146, 155 f., 160 f. Og specielt om koggefund
Skalk 1976 nr. 6, s. 9 - 5?, 1977 nr. 2, s. 16 f. og
1979 nr. 4, s. 3-8.
9 DD 2 rk., bd. 5 nr. 310, 1304 13. marts, note 2
tolker ”indtægtsbeløb” som ”rimeligvis landgil
deindtægt eller, hvis ejendommen ikke var bort
fæstet, den landgilde, for hvilken den kunne
bortfæstes.” Det fremgår i øvrigt tydeligt af de
taljer i bestemmelsen, at den henvender sig til
den ikke-adelige klasse på landet.
10 Dietrich Schäfer: Die Hansestädte und König
Waldemar von Dänemark, Jena 1879, og DD
11 Froissarts Krønike i udvalg ved Robert L Han
sen, bd. 1, Kbh. 1923, s. 61, note 1. Herefter
henvist til som Froissarts Krønike. Jean Froissart
(vistnok 1337-cirka 1404) varen gejstlig, omkringrejsende historieindsamlinger, hvis livligt
skrevne Chroniques giver spændende bidrag til
første halvdel af Hundredårskrigenes historie.
12 Kanoner menes brugt første gang under Hundre
dårskrigene, nemlig i 1346 ved Crecy, da en
fransk hær led nederlag over for det engelske
ekspeditionskorps
13 Skuder antages i 1300-tallet at have været små
fragtfartøjer Jan Bill i brev af 980121. Vi kan
også forstå typens funktion ud fra DD 3. rk., bd.
5 nr. 168, 1358 november. Ridder Otto v. Dewitz
gjorde regnskab over sine udgifter i hertug Al
brecht 2. af Mecklenburgs tjeneste i 1358, ”da
Danmarks konge lå foran Helsingborg”. Ridder
Otto sendte hertugen fem pansrede ryttere og le
jede til den ende det, som ”på folkesproget kal
des ”ene scuthen... (proprie scuthen”). Her er
skude tydeligt nok, netop som Jan Bill forklarer
”et mindre lastfartøj”. Det blev i øvrigt konfiske
ret af fogden i Helsingborg. I sin berømte skil
dring af søslaget ved Sluis 1340 fortæller Jean
Froissart, at den fransk/kastilianske flåde bestod
af ”mere end 140 store skibe foruden de små
transportbåde” De sidste kan udmærket have
været skuder. Froissarts Krønike, bd. 1, s. 59.
14 Robert Gardiner: Cogs, Caravels and Galleons
London 1994. De tre første kapitler er anvendt.
Det er “Descendants of Viking Boats” af Owain
T. P. Roberts, s. 11-28, “The Cog as Cargo Carri
er” af Dettlev Ellmers. s. 29-46, og “The Cog as
Warship” af Timothy J. Runyan, s.47-58.
15 Froissarts Krønike i udvalg ved Robert L Han
sen, bd. l,Kbh. 1923. s. 59-62.
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16 Holstenerpræstens Krønike, oversat af Anna Hu
de, Kbh 1903, oversat efter J. M. Lappenberg:
Chronicon Holtzatiae auctore Presbytero Bremensi, Kiel 1862. Hude s. 134 f. Lappenberg
s. 137 f. Forfatteren er en gejstlig i de rends
borgske grevers kancelli. Han synes at have slut
tet sit arbejde i 1448. Den latinske tekst bruger
glosen ”snikken”.
17 DD 3 rk., bd. 3 nr. 285 1350 13. maj. Ordene er
”nostram snække cum suis instrumentis”.
18 DD 3 rk., bd. 9 nr. 92, 1371 før 27. oktober. In
dehaveren af et nordtysk handelsselskab beder
rådet i Lübeck om at skaffe ham hans skib igen.
19 Saxo: Danmarks Riges Krønike/ Fr Winkel
Horn, 14. bog, 1975, s. 155. 1 en senere forbin
delse skriver han s. 169 f.: ”Den norske konge
havde allerede tidligere foræret Valdemar, som
han havde det største venskab til, et skib forfærdiget med den største kunst i en drages lignelse.”
Skibe har i hvert fald været en mangelvare for
Valdemar den Store i hans første tid.
20 Se om stormænd og egne skibe Niels Lund: Lid,
leding og landeværn, Kbh 1996 s. 227 f. og i
øvrigt i almindelighed kapitlerne ”Hævntog og
borgerkrig” og ”Vendertog og korstog”.
21 Se foreksempel Saxo Grammaticus: Danmarks
Krønike/ Fr Winkel Horn, med beskrivelsen af
vendertogene i 14. bog s. 150-178. Fordelen ved,
at disse skibe ikke nødvendigvis stak dybt, frem
går af episoden s. 174, da Valdemar den Store
ikke kan sejle op ad Guldagerfloden, fordi hans
skib var for stort. ”Den del af flåden, der kunne
bruges, fordi skibene ikke stak for dybt, løb un
der Absalons anførsel op ad flodens snævre kru
mninger...”.
22 Poul Johs Jørgensen: Dansk retshistorie, 5. udg.,
Kbh. 1971, s. 254.
23 Jan Bill mil.: Dansk Søfarts Historie, s. 104.
24 Se Preben Dollerup: Borgen Kalø med hele fogediet, s 25 f. med henvisninger. Østjysk Hjem
stavn 64. årgang, 1999.
25 Reces i DD 4 rk., bd. 2, nr. 464 1384 efter 24.
april.
26 DD 2 rk., bd. 9 nr. 254, 1326 30. marts.
27 DD 2 rk., bd. Il, nr. 144, ( 1334) 30. juni.
28 13 oktober 1342 blev stridighederne mellem At
terdag, kong Magnus af Sverige, de rends
borgske grever og fem nordtyske byer indgivet
til voldgiftskendelse. Referatet er fra Lübecks
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klageskrift til voldgiftsmandene. DD 3. rk., bd.
1 nr. 277, 1342 3. december.
29 DD 3 rk.. bd. 3 nr. 174, 1349 10. juli.
30 Gardiner: Cogs, Caravels and Galleons, s 51 ff.
31 Det er en gåde, hvorfor søkort kalder Rønnen for
”Rønsten” Lokalt er det længere ord ukendt, og
det har det vistnok altid været. Den første, som
skriftligt nævner stedet, er ”kg. Søcarts Direc
teur” Jens Sørensen, som besøgte området i
1697 og noterede navnet”Rønnen” i sin op
målingsbog. Se Johannes Knudsen Søkortdirek
tør Jens Sørensen, Kbh. 1918 s. 217f. Jeg hen
vendte mig derfor til Institut for Navneforskning
ved Københavns Universitet og fik svar fra eks
perten Bent Jørgensen, der skrev: ”Jeg kan ikke
umiddelbart se, hvorfor de nyere søkort har
tilføjet substantivet sten. Måske skal det opfattes
som en art tydeliggørende tilføjelse. I al fald kal
der Jens Sørensen lokaliteten enten Kalø Røn el
ler Rønnen, og det er de ældste forekomster af
navnet, som vi kender her. Bemærk at navnet
også er afsat på det kort, Jens Sørensen lavede i
forbindelse med sin opmålingsrejse. Ordet røn
indgår i en række navne i de danske farvande.
Det forklares således hos Grandjean (Søkortets
Stednavne p. 25): egentlig en holm eller lille ø,
ofte dog kun en stor plade med sten eller sten
ryg, der enten altid er tør eller tør ved lavvande.
Ordet svarer til oldislandsk hraun ‘lava’ og er
nært beslægtet med substantivet røse ‘stendyn
ge’.
32 Forklaringen skyldes professor Gunnar Larsen,
der lægger vægt på ordet ”formentlig”.
33 1 år 2000 måtte sejlere, der gik gennem vestre
rende, bruge andre sømærker end i 1999, fordi
en mængde sand havde lagt sig nord for Rønnen
I østre rende opstod der tilsvarende tilsanding,
der dog ikke fik samme konsekvenser, fordi den
ne rende er bredere.
34 Niels Brei ner, ingeniør og geofysiker på Geofy
sisk Institut ved Geologisk Institut, Århus Uni
versitet, er også amatørarkæolog og ditto-dykker
Han ledte efter stenalderbopladser på havbun
den, da han stødte på en bunke tegl. Stenene var
ikke rundslebne i kanterne, som de oftest er, når
de findes ved Kalø. Sædvanligvis drejer det sig
om nedfald fra borgen, som transporteres om
kring af vandet - og derved slibes rundt i kanter
ne - indtil det falder til bunds i læ. Men de sten,

som Niels Breiner fandt, var derimod fuldkantede. Det betyder, at de må være dumpede på ste
det med hensigt. Teglet lå da også i én bunke, ik
ke spredt omkring. Under teglen fandt Breiner
pælerester og senere flere pælerester, alle på en
ret linie. Sandsynligheden taler for, at flere efter
søgninger længere ude i vandet kunne resultere i
endnu flere og måske ældre fund.
Breiner fik tilladelse til at løsne en af pælene,
der blev kulstofdateret til 1440 -1645. Breiners
opfattelse er, at pæle og tegl er resterne af en lan
dings- eller udskibningshavn. Teglet er brugt
som underlag for træ, der har ligget på tværs
over nedrammede pæle.
Denne fremstilling bygger på flere samtaler med
Niels Breiner. Hans beretning kan findes i Skovog Naturstyrelsens arkiv.
35 Det vil sige, at det kunne sejle med vind skiften
de fra bagbord agten på tværs til styrbords agten
på tværs Om kogger overhovedet kunne sejle
mod vinden (”krydse”) er omstridt, men ingen
har vistnok påstået, at kogger var velegnede der
til.

36 Til afsnittet om sejlforholdene i Egens Vig i dag
har jeg haft stor hjælp af to lokalkyndige med
mangeårigt kendskab til farvandene omkring
Slotsholmen Det er Willy Ovesen, Rønde, som
har sejlet der i tredive år og redigeret Nappe
dams Bådelaugs medlemsblad i al den tid, klub
ben har eksisteret, og Ole Svenningsen, Rønde,
som er formand for Rønde og Omegns Sportsfi
skerforening. De udpegede for mig såvel de sejl
bare som de usejlbare steder og forklarede, hvil
ke teknikker og lokalkundskaber, der kræves for
al slippe ind i Egens Vig uden skade på skib.
Derefter tegnede Willy kortet til denne artikel,
og Ole viste, hvor havørreden står.
37 Om Limbæks kogge DD 3 rk., bd. 7 nr. 1331,
1365 25. november og nr. 289, 1366 5. juni. Om
snekken DD 3. rk., bd. 3 nr. 285, 1350 13. maj.
38 1364 21 juni nævnes for første gang en anden
høvedsmand på Kalø end Klaus Limbæk. Nav
net er Gunnar Jakobsen. DD 3. rk. bd. 7 nr. 116.
I samme dokument optræder Klaus Limbæk som
drost.
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Pontoppidan-slægten
på Constantinsborg
Af Jørgen A. Pontoppidan

Efter at have læst Estrid Wilhelmsz artikel
i Østjysk Hjemstavns årbog 1993 om
slægten Charisius' æra på Constantins
borg, og især efter at vi har solgt gården
ud af slægtens eje ved årtusindskiftet, har
jeg haft lyst til at give et lille rids af vores
families tid på dette dejlige sted, nemlig
fra 1867 til 1999. Det drejer sig dog om
132 år!
Ind imellem disse 2 slægter var der
yderligere en ejer, Peder Jacob Møller, fra
1832 til 1867 (de første år i kompagni
skab med sin svoger, P. B. Holm), men vi
ved meget lidt konkret om ham eller hans
kone, Henrikke Rübner, men det menes
dog, at det var hende, der medbragte
midlerne til hans investeringer.
Han var søn af præsten i Hasle og må
som yngre have været en meget aktiv
mand, da han var medejer til en del jyske
gårde, som f.eks. Fævejle, Lykkesholm
og Moesgård, men han har desværre fået
ry for at høre til de såkaldte gårdslagtere.
Constantinsborg ejede han dog i 35 år.
Vi har en lille slægtsoptegnelse om det
hyggelige familieliv, man oplevede som
gæst i hjemmet, men den indeholder ikke
noget specifikt om manden, der er
gammel på det tidspunkt.
Der fortælles adskillige anekdoter om
ham, der især går på hans påholdenhed,
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eller rettere nærighed, og det viste sig da
også, at gården var kørt helt ned, da den
blev købt af min oldefar, Hendrik Pontop
pidan fra Hamburg, sommeren 1867.
Hendrik Pontoppidan og hustru,
Klara, f. Averdieck
Det stod ikke skrevet i stjernerne, at
Hendrik Pontoppidan skulle være hverken
købmand eller landmand, da han blev
født i Ræhr præstegård ved Hanstholm,
den 21. marts 1814, som den 6. ud af en
børneflok på otte. Det var i en udpræget
præstesiægt, faren var præst i Ræhr, farfa
ren stiftsprovst i Ålborg, oldefaren præst i
Torkildstrup og tipoldefaren præst i Sdr.
Broby, og det var denne by på Fyn, der
gav navn til slægten, idet Pontoppidan er
den latinske form for Broby.
Desværre døde faren allerede, da Hendrik
var 3 år, og efterlod kone og børn i små
kår, så flere af dem blev sendt i pleje,
således Hendrik, der kom til en toldin
spektør Langeland i Thisted.
Så snart han var blevet konfirmeret,
blev han sendt ud at sejle med et skib, der
hed ”Ora et labora”, men da båden stran
dede på vestkysten, havde han fået nok af
det. Han fik dog noget ud af sejladsen,
idet han brugte skibsnavnet ”Ora et labo
ra” (der er latin og betyder “bed og

Hendrik og Klara Pontoppidan

arbejd”), som sit valgsprog resten af livet.
Derefter kom Hendrik på den rette hylde,
idet han gik i handelslære i København,
hvor han dog havde hårde år, han var jo
kun 13 år ved starten; men han viste
fremragende egenskaber, og kom senere
som kommis både til Altona og Manche
ster. Allerede som 27-årig var han i stand
til at starte egen forretning i Hamburg,
”H. Pontoppidan og Co.”, med en kapital
på 500 mark, som han lånte af en svoger.
Hele hans karriere i Hamburg, hvor han
blev gift i 1844 med Klara Averdieck
(1818 - 1877) og boede resten af sit liv,
og hvor han var dansk generalkonsul fra
1851 til sin død i 1901, hører ikke hjem
me i denne sammenhæng, men det skal
dog nævnes, at hans kammerat fra
ungdommen, Regnar Westenholz, der var
gift med hans søsterdatter, i nogle år blev
optaget som medejer - derfor ”og Co” i

firmanavnet. Westenholz nedsatte sig
senere som købmand i London, og købte
senere igen Mattrup Gods ved Klovborg,
der stadig er i slægtens eje.
Ligeledes skal det nævnes, at firmaet,
ligesom andre handelshuse i Hamburg,
kom ud i en handelskrise i 1850-erne,
hvor det måtte standse betalingerne, men
ved hjælp af kæmpelån fra Danmark kom
han over denne krise, og fortsatte med at
tjene mange penge i Hamburg.
At Danmark gik så stærkt ind for ham
(regeringen blev kaldt sammen for at give
tilsagn om lånet) skyldtes, at firmaet nu
udover kornhandel også arbejdede som
kommissionær for Nationalbanken og
Finansministeriet.
På grund af denne hjælp følte han siden
stor taknemmelighed mod sit fødeland,
hvilket kom til udtryk ved, at han donere
de penge til gode initiativer inden for stort
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set alt. Han var med til at oprette banker
(f.eks. Århus Privatbank, hvor han fik
konto nr. 1), sparekasser, biblioteker,
tekniske skoler, landbrugsfaglige forenin
ger, husflid, havedyrkning, hønse- og
biavl osv. Mange fik store beløb, men
andre også meget små, da det var hans
princip over for småkårsfolk at give som
“hjælp til selvhjælp”. Af samme grund
blev han efterhånden æresmedlem af
utrolig mange foreninger, og f.eks. blev
han Hedeselskabets 1. æresmedlem.
Alt dette skete jo efter 1864, hvor
landet skulle styrkes indadtil, og de to
største områder for hans interesse blev
landbruget og hedeopdyrkningen, og så er
vi ved at være fremme ved vort emne her.
Først bør lige nævnes, at han i 1870
købte Høgildgård, en hedeejendom på
1500 tdr. land vest for Herning, som blev
tilplantet i samarbejde med Dalgas og
Hedeselskabet, og som forblev i familiens
eje til 1996.
I 1867 købte Hendrik Pontoppidan så
Constantinsborg, der på dette tidspunkt
kun bestod af den oprindelige hovedgård,
der havde tilhørt ”Baroniet Constantins
borg”, da alt underliggende bøndergods i
mellemtiden var frasolgt, men dog stadig
havde en - efter den tids målestok ansélig størrelse på over 500 tdr. land.
Der var som nævnt nok at tage fat på,
og det første han gik i gang med, var et
par produktionsbygninger, nemlig en
smedje og et mejeri, men derefter tog han
fat på restaureringen af hovedbygningen.
Her skete så noget underligt. Hendrik
havde ry for, trods sin store formue og
position, at leve yderst spartansk, og
mange besøgende i Hamburg er gået
skuffet derfra, hvis de havde forventet
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den helt store pragtudfoldelse under
besøg hos Generalkonsulen, som hans
titel altid var. Men her på sin nyerhvervel
se blev der ikke sparet, tværtimod sattes
alle sejl til: F.eks. lavede han to trappeløb
ned over terrasserne i stedet for ét,
forhøjede alle de gamle døre med en
planke isat et kvindehoved, satte 3-fagsvinduer og -dør i havestuen, og sidst, men
absolut ikke mindst, opførte han det ejen
dommelige tårn med kuppel og flagstang
(tegnet af hans tyske svoger, Eduard
Averdieck, der var arkitekt) på sydsiden
af hovedbygningen og en attika med
vaser på nordsiden. Man fornemmer, at
intet kunne være for godt, og da han efter
at han igennem 1870-erne havde udskiftet
resten af udlængerne fra bindingsværk til
kampesten (v/arkitekt Vilh.Puck) og
indrettet dem efter de nyeste principper,
ikke mindst ”herregårdsmejeriet”, havde
han da også en mønstergård, der gik ry af,
og som man indtil mindste detalje kan
læse om i Ugeskrift for Landmænd
årgang 1877.
Der blev ansat en inspektør til at vare
tage landbruget, som beskæftigede
masser af mennesker, og han anskaffede
en hollandsk kobesætning udover den
gamle af jysk race, da han fandt kvalite
ten af denne for ringe. Hollænderne blev
dog senere kasseret igen, da de gav for
lidt mælk i forhold til de lokale dyr, men
indtil i dag har der været en stald, der
hedder Hollænderstalden. Der blev desu
den drænet, lavet overrislingsanlæg og
meget mere.
Hendrik selv opholdt sig kun 3 mdr.
hver sommer på gården, derefter blev hele
huset pakket ned med hvidt stof om
møbler, lysekroner m.v., og der boede

kun to gamle jomfruer i huset resten af
året!
Til gengæld strømmede familien (der
var 8 levende børn med familier) til om
sommeren, hvor de opholdt sig i lange
perioder og f. eks. selv medbragte
guvernanter til børnene. To af disse børn,
altså min fars kusiner, kom her hele deres
liv hver sommer, bortset fra krigsårene,
sidste gang til 100-års jubilæet i 1967.
Derudover blev byens og egnens honora
tiores inviteret til middage, bl. a. Hans
Broge og Otto Mønsted, hvilket blev
årsag til, at Hendriks yngste datter, Mary,
senere blev gift med Hans Broges søn,
Henrik.
Ligeledes kørte man ofte den lange tur
til Thomasminde ved Trige, som han
havde købt i 1876, og som en søn, Walde
mar, havde fået som ejendom.
Desværre døde Hendriks kone, Klara,
allerede i 1877, men hvor meget hun
egentlig er kommet på Constantinsborg,
ved vi ikke ret meget om. Hun optræder
ikke på familiefotos, og har vel også
været svag efter 10 børnefødsler. Der står
dog en søjle i haven med en vase, rejst i
anledning af deres 30 års bryllupsdag.
I 1885 overtog den yngste søn, Alfred,
min farfar, gården, mens hovedbygningen
fortsat stod til rådighed for ”gammelfat
ter” (som min farmor kaldte ham) og
forblev tom 9 måneder af året.
Først i 1892 flyttede søn og svigerdat
ter op i hovedbygningen, hvor det store
værelse i tårnet blev reserveret til
Hendrik, og indtil vores barndom fortsat
blev kaldt ”oldefars værelse”.
Hendrik var, som den tids matadorer,
en krasbørstig herre, og han blev ved med
at blande sig i forholdene på gården.

Alfred skriver et sted, at han på et tids
punkt måtte opbyde alt sit mod og opsøge
sin far på kontoret og give udtryk for, at
det nu var ham, der stod for roret, og at
han ikke ville finde sig i utidig indblan
ding. Til hans store overraskelse accepte
rede faren straks dette, og de fik et
udmærket forhold til hinanden resten af
dennes levetid.
I Hamburg overtog de 2 ældste sønner
firmaet, der eksisterede, indtil det blev
bombet ud under 2. verdenskrig. To tipoldesønner har dog genoplivet det i 1989,
idet det viste sig, at det stadig eksisterede
som et tomt aktieselskab, og den ene,
Børge Pontoppidan, driver det nu
sammen med sin kone, Maria Luise, som
et byggerådgivningsfirma under det
gamle navn, ”H. Pontoppidan og Co”.
Hendrik levede 24 år længere end sin
kone og døde i Hamburg i februar 1901,
men blev ført til Ormslev Kirkegård, hvor
han ved Klaras død havde købt et familie
gravsted, hvori han nu også blev begravet
under stor bevågenhed med masser af
mennesker, krans fra kongen og ”båret til
graven af husmænd fra Constantinsborg”!
Såvel i Århus som i Herning er der
opkaldt gader og rejst buster af ham, lige
som han har fået en solitærsten på fest
pladsen i Kongenshus Mindepark.
Desværre forveksler mange ham i dag
med forfatteren Henrik Pontoppidan!
Alfred Pontoppidan og hustru,
Sophie Louise, f. Scheel.
Som det gjaldt for faren, gjaldt det også
udpræget for Alfred, født 2. november
1859, at hans fremtid bestemt ikke var
lagt tilrette for ham. Han var født den 2.
november 1859 som den næstyngste af en
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flok på 8, og man ved jo godt, at på det
tidspunkt havde endnu et barn ikke den
store interesse, så jeg forestiller mig, at
han har været overladt meget til barnepi
ger og søskendes omsorg. Samtidig har
det altid heddet sig, at han var et svageligt
barn, der skulle tages hensyn til, så hans
fremtidsudsigter var ikke de bedste.
Alfred kom i småbørnsskole som 6årig og allerede 2 år efter på en kostskole
uden for Hamburg, hvorfra han kun kom
hjem om søndagen. Skolen blev fortrins
vist benyttet af elever, hvis forældre kom
fra udlandet, så der hørtes mange tunge
mål. Alfred skriver, at lærerne var ”tarve
lige”, hvad i datidens sprogbrug betyder
lidet kyndige, så han lærte ikke for meget.
Da han var 12, fandt faren, at han var
tilbage både legemligt og åndeligt, og
fandt så på, at han skulle på en skole uden
for London og bo på et stort pensionat i
nærheden. Det blev en prøvelsens tid for
ham, da han ikke kunne sproget, og lærer
ne slet ikke var indstillet på at have
udlændinge iblandt deres elever og derfor
ikke fattede, at han havde meget svært
ved at klare sig. Han følte sig også dårligt
behandlet af kammeraterne, i dag ville vi
sige, at han følte sig mobbet. ”Det var en
lidelse, men enhver lidelse har sin værdi”,
skriver han i sin levnedsberetning, der
kan læses i Østjysk Hjemstavn 1942, hvor
der også står, at han blev helt glad for
skolen, da han først var faldet til.
Som 14-årig kom han til farbroren,
Andreas Pontoppidan, der var præst på
Ærø, hvor han skulle gå til præst og
konfirmeres. Igen var det svært, da han nu
skulle modtage undervisning på et 3.
sprog, og nok forstod han lidt dansk, men
tale det kunne han aldeles ikke, da spro
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get hjemme var tysk på grund af den
tyske mor. Opholdet får dog stor betyd
ning for ham, både menneskeligt, men
ikke mindst for hans religiøse indstilling,
og hans omgang med bønderne i sognet
og karlene i præstegården kan have haft
indflydelse på hans valg af livsgerning.
Han ville nemlig ikke på kontor som de
store brødre, så hellere sømand eller land
mand, og valget blev det sidste. Faren var
meget betænkelig ved, om den spinkle og
svagelige dreng kunne klare landvæsenets
strabadser, og fik ham anbragt på Tvedegård på Falster med besked på, at de skul
le gøre ham træt af de tanker.
Det blev han dog ikke, men udviklede
sig i stedet til at blive en bomstærk mand,
der ikke var syg i hele resten af sit liv.
Derudover blev han senere gift med den
ene af gårdens to døtre!
Herefter var Alfred elev på Lyngballegård, nogle måneder arbejdede han på
Høgildgård, nærmest for at lærte planta
gen at kende, og nogle måneder i mejeriet
på Constantinsborg. Så var målet Køben
havn, hvor han gik på Landbohøjskolen,
og havde lejlighed til at komme med på
besøg hos kammerater i ”de bedre kred
se”, hvor han traf mange af tidens person
ligheder. Han tog eksamen som land
brugskandidat fra skolen i 1880, tilbragte
vinteren med at måle Constantinsborg op,
og tog så i 1881 på studierejse til
Skotland med en bekendt, for endelig at
aftjene sin værnepligt ved forplejnings
korpset.
I 1882 kom Alfred Pontoppidan til
Constantinsborg som bestyrer, og boede
her resten af sit liv.
Han kom her første gang som 8-årig,
hvor faren lige havde købt ejendommen,

og var meget betaget af det hele og af al
den aktivitet, der udfoldede sig med
nybyggeri osv. Allerede året efter var
hovedbygningen færdig, og han fortæller
om de dejlige ferier, de tilbragte der.
Den lidt ældre bror, Waldemar, var
også uddannet til landmand, og havde
allerede i 1876 fået skøde på Thomasminde ved Trige. Selv havde Alfred midt
under sin tjenestetid fået skøde på
Høgildgård, uden at han vidste noget om
det, idet faren og Dalgas var røget uklar,
og slet ikke kunne tale sammen! Han
havde dog den tilfredsstillelse, at han fik
dem forligte, før de døde.
Han kom til at holde meget af Høgild
gård, men havde store problemer med at
få den til at løbe rundt, da træerne jo slet
ikke var hugstmodne endnu. De solgte
brænde, lavede trækul, tjære osv. ”Men
jeg havde den store glæde at se skoven
vokse op”!
Alfred var et meget godt og fint
menneske, og navnlig i de unge år en
meget livlig person, der benyttede enhver
lejlighed til at sætte liv i kludene. Det
kunne være med udklædning eller dans
med de mange niecer og nevøer til den
nysopfundne grammofon. Han kunne
finde på at lave sneskulpturer af de unge
piger, og man kan have ham mistænkt for,
at det var fordi han hele tiden skulle ind
for at tage mål af den foretrukne.
Det blev mindre med årene, som det jo
gør, men dels behagede det heller ikke
hans kone så meget, og dels led han af en
tiltagende maniodepressiv psykose, der
ikke blev mindre af det store økonomiske
pres, de kom ud for. Desuden led han af
tiltagende døvhed, der gjorde, at han var
meget tunghør til sidst, og vi måtte råbe

Sophie og Alfred Pontoppidan ( vist fra deres
guldbryllup 8. juni 1933).

højt, når vi talte med ham. ”Tal højt! I
mumler!” var omkvædet.
En guddatter (Karen Waage Jensen,
Bakkely i Brabrand) skriver om ham:
”—A.P. var et helstøbt menneske helt
igennem, retskaffen, nobel og fin, med
kærlighed ikke alene til sin familie og
venner, men også til sine medmennesker.
— A.P. vil altid stå som et lysende
eksempel på en fin og nobel personlighed
for dem, der har haft den store lykke at
kende denne mand, der slet ikke kunne
lade være med at sprede glæde om sig.”
I sommeren 1883 var han blevet gift
med min farmor, Sophie Louise Scheel
(1859 - 1956), fra Tvedegård på Falster,
hvor Alfred jo havde været elev. Hendes
far var justitsråd Ditlev Flint Scheel, der
var af en gammel Stubbekøbingslægt,
men da hun kun havde en søster, blev
gården senere solgt ud af slægten ved
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forældrenes død. Den eksisterer den dag i
dag med stråtag og det hele.
Sophie var uddannet som mejerske,
hvilket var ret usædvanligt dengang, men
ideelt, når der nu var et mejeri på gården.
Hun var et alvorligt og pligtopfyldende
menneske, men dog med et varmt hjerte,
og hun kom til at få stor indflydelse på
stedet igennem 73 år!
De flyttede ind i inspektørboligen på
Constantinsborg og blev boende der indtil
1892, til trods for, at de fik skøde på gård
en i 1885, og flyttede så op i hovedbyg
ningen. De fik 3 børn over en lang perio
de, nemlig Misse (Clara Marie P. 1886 1968), Inge (Ingeborg Augusta P. (gift
Friis Thorsen) 1892 - 1981 ) og endelig
min far, Axel Constantin P. (1898 -2000).
Disse børn var de første i slægten, der var
født på stedet, og de følte dette som en
ære og forpligtelse.
Landbruget gik godt for Alfred, og han
indførte adskilligt nyt, såsom malkema
skine og traktor, lige efter 1. verdenskrig.
Da blev der også bygget ekstra svinestalde med svin i 2 etager, og der blev indret
tet et lille rum ved siden af smedjen med
et kartoffelkogeapperat, der omdannede
de hjemmeavlede kartofler til svinefoder.
Faren havde lagt tagpap på alle udbygnin
ger, og lovede sønnen, at han nu ikke ville
få problemer med tagene i hans levetid.
Alfred fik dog mange problemer, og
fornyede størsteparten af tagene med
bølgeblik og cementtagsten.
Elektricitet og telefon blev installeret
tidligt, ja, der blev lavet en telefonledning
fra Brabrand kun til Constantinsborg, der
fik nummeret: Brabrand 3! Bil blev
anskaffet i begyndelsen af 20-erne, og
kusken, Erik (Didriksen, ansat på gården i
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over 40 år), fik kørekort og blev chauffør
for herskabet.
Der blev ført stort hus, ligesom slægten
blev ved med at hjemsøge stedet om
sommeren i lange tider ad gangen, så
Sophie i masser af tilfælde så sig nødsa
get til at blive hjemme, når de var invite
ret ud i diverse anledninger, og Alfred
måtte rejse alene, for som hun skriver i
adskillige breve: ”Jeg kan da ikke forlade
mine gæster!” Men jeg er glad ved at
læse, at hun i 1921 også skriver om, hvor
godt de har det, og at det da næsten ikke
kan være sandt, at det kan blive ved med
at gå, ”for alle mennesker oplever jo
modgang her i livet”. Og modgangen kom
så sandelig i slutningen af årtiet.
Der havde været en landbrugskrise i
1890-erne, men den regnede Alfred ikke
for så meget, da han dels havde magt over
tingene, og dels stadig havde sin velha
vende far i ryggen.
Det havde han derimod ikke, da det gik
helt galt i slutningen af 20-erne, hvor folk
begyndte at få ondt i landbruget og gik
nedenom og hjem. Han havde på grund af
sit gode hjerte kautioneret for adskillige,
bl.a. for sin nevø på Thomasminde, der
gik ned med gården og på et hængende
hår var ved at tage sin onkel med.
Nu kom Sophie og Alfred ind i en
meget svær periode, hvor de ikke forven
tede at kunne blive på Constantinsborg,
men ved hjælp af en god sagfører, Carl
Holst-Knudsen, og velvillige kreditorer,
der fik usle 5 % udbetalt, lykkedes det at
få tingene til at falde på plads. Sønnen
Axel, der var forvalter, skulle også overta
ge den daglige ledelse, da Alfreds maniodepressive psykose havde udviklet sig
stærkt under det store psykiske pres. På

dette tidspunkt var alle rørlige værdigen
stande blevet realiseret og levefoden sat
på laveste trin.
I 1934 byttede de bolig med mine
forældre, der boede i den tidligere gart
nerbolig nede i gården, og boede der
resten af livet under meget små forhold.
Dette er altid svært, men de har nok følt
det ekstra tungt, da de var vokset op
under store forhold, men de bar det pænt,
og man hørte aldrig nogen beklagelser.
Alfred bevarede trods alt humoren, for
far har ofte fortalt historien om, at da han
dagen efter, at de havde overtaget gården
i 1938, kom forbi forældrenes dør nede i
gården, trådte faren tilfældigvis ud af
denne med lokumsspanden, der skulle
tømmes. Han satte spanden fra sig, tog
hatten af og sagde: ”Godmorgen, hr.
godsejer”!
Ligeledes har vi børn mange minder
om de spændende ture, han tog os med på
i mark og eng, når han var manisk (hvad
vi ikke kendte noget til), for da skulle der
ske en masse! Han var også glad for at
løbe på skøjter, hvad der var rig lejlighed
til både på Brabrand Sø og på de overs
vømmede enge helt op til Skibby, men til
sidst gik det galt! Han var blevet midt i
70-erne, og hans kone havde forbudt ham
at løbe på skøjter mere, men han var alli
gevel draget af for at løbe med sin ven,
pastor Hvidt fra Brabrand. Det gik også
fint, og de var ved at slutte, da han lige
ville lave et ekstra par ottetaller og var så
uheldig at overse et stykke tagrør, så han
faldt og brækkede armen. Da Sophie
bebrejde ham hans ”ulydighed”, bemær
kede han: ”Jamen, jeg troede, at når jeg
løb med præsten, var jeg i gode hænder”!
Når han var depressiv, sad han stille,

røg på sin pibe og læste i sine elskede
bøger. Det irriterede familien, da de
syntes, at han burde lave noget mere
fornuftigt, når nu tiderne var så dårlige.
Farfar tilbragte 10 år i den lille lejlig
hed, før han døde den 12. november 1944
og blev begravet i familiegraven på Orms
lev Kirkegård.
Hans kone, Sophie Louise Pontoppi
dan, levede 12 år længere og opnåede at
blive knap 97, før hun døde den 23. juli
1956 og blev begravet ved siden af sin
mand i Ormslev.
Hun var blevet boende i lejligheden
sammen med sin ældste datter, Misse, der
passede hende til det sidste. Sophie beva
rede sine åndsevner, og fulgte med i både
gårdens drift og i de aktuelle begivenhe
der, hun kunne tilegne sig, da hun jo
måtte have avisen læst højt. Hun var
desværre blev helt blind, 5 år før hun
døde, hvilket var strengt for alle, men
mest for hende selv.

“Misse” - Clara Marie Pontoppidan
Den ældste datter, Misse, blev født den 2.
september 1886 og forblev ugift. Hun var
kun hjemmefra i få år i ungdommen, hvor
hun var i huset hos en officersfamilie i
København og passede en lille pige, og
senere blev hun selskabsdame for sin
onkel på Falster, hvis kone (hendes
moster) pludselig var død.
Misse var et af de stakkels mennesker,
der blev opdraget til at blive gift uden at
få en uddannelse. En udpræget skygge
tante. Hun havde det lidt muntert under
broderen Axel 's lange ungkarletid, hvor
hun gerne var med i byen som hans dame,
selv om hun var 12 år ældre. Derfor slog
det hårdt, da han blev forlovet, og hun
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Misse Pontoppidan.

måtte træde til side for sin langt yngre
svigerinde.
At være barn, til man bliver 70, sætter
sit præg på et menneske, men hun havde
mange gode sider, og vi børn holdt meget
af hende.
Hun holdt altid af at komme sammen
med folkene på gården, og var ikke helt
loyal over for familien, når hun omtalte
dem. Det var vel en form for frigørelse
strang!
Medens de boede i hovedbygningen,
havde hun meget få pligter, da der jo var
op til 7 piger ansat, og hun tilbragte
megen tid med håndarbejde, som hun
hadede! Men kvinder kunne ikke sidde
ubeskæftigede hen på den tid. Hun fik
syet hele sit udstyr, men da hun ikke blev
gift, begyndte hun at sy udstyr for andre.
I 1934 flyttede hun med forældrene
over i gården, og nu fik hendes liv en
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mission, idet hun resten af forældrenes
tilværelse førte hus for dem. Hun sagde
det ikke, men hun har derovre følt sig
som tyende, hvad vi kunne se, da mode
ren døde. Misse havde altid kappe på
hovedet, til hun blev klædt om over
middag, men fra moderens død var den
væk! Nu var hun blevet frue i eget hus!
Efter moderens død blev hun boende i
lejligheden, indtil Bente og jeg blev gift i
1959 og skulle bo der, ligesom mine
forældre havde gjort. Hun flyttede så op i
2 værelser med tekøkken i østenden af
hovedbygningen, hvilket var testamenta
risk bestemt. Her boede hun resten af
livet, og fik sin middagsmad hos mine
forældre.
Vores indtryk er, at hendes alderdomsår
var hendes lykkeligste. Hun kunne gøre,
som det passede hende, folkepensionen
var blevet indført, så hun havde pludselig
egne penge, og hun kunne f.eks. rejse til
familien på Falster, når det passede hende
uden at skulle tænke på moderen.
I januar 1968 blev hun syg, fik stærke
mavesmerter og døde i ambulancen på vej
til hospitalet. Også hun blev begravet på
Ormslev Kirkegård.

Axel Constantin Pontoppidan og
hustru, Ele Margrethe Grotum
Hvalsøe
Den 3. generation blev som nævnt født på
stedet, og far, Axel Constantin Pontoppi
dan, blev født allersidst i århundredet,
nemlig den 20. december 1898, som den
meget længe ventede arving. Hans foræl
dre var efterhånden blevet 39 år, og der
var allerede 2 søstre, henholdsvis 6 og 12
år ældre, men det var jo ”kun” piger!
Glæden var stor, og der kom bud fra

Hamburg, at han skulle hedde Constantin!
Det passede nu ikke forældrene, men han
fik det da som mellemnavn. Han blev født
i et hus fyldt med kvinder: to søstre, mor,
syv piger og jomfruer plus en lærerinde,
der holdt skole med børnene, og nogle
venners børn fra Brabrand (Waage Jensen’er fra Bakkely), så faren har nok
været specielt glad for at få yderligere en
mand i huset, ligesom der ikke er tvivl
om, at Axel er blevet grundig forkælet;
selv hans bedstefar, generalkonsulen, som
de øvrige børn var skrækslagne for, kunne
ikke stå for drengen !
Axel fik også underskoleundervisning
på stedet, og hans skolekammerat blev en
fætter til søstrenes skolekammerater,
Theodor Schmidt fra Arslevgård, som i
øvrigt døde ganske ung.
Mellem- og realskolen var på Marselisborg Gymnasium, der lige var startet,
men skolearbejdet morede ham mildest
talt ikke. Han påstod altid, at den dag, han
gik ud af skolen med realeksamen, var
den lykkeligste dag i hans liv!
Derefter startede han som elev hjem
me, og han pointerede altid, at han havde
holdt på, at der ikke måtte tages hensyn.
Men vi morede os, da vores nabo mod
vest, sognefoged Martin Jensen (der
havde været forkarl på gården, da far star
tede som elev), holdt en meget morsom
tale på bredt jysk for vore forældre i
anledning af deres sølvbryllup. Her
mindedes han blandt andet, at de aldrig
troede, at Axel ville blive til noget, da ”du
var så’en en bette pisten een!”, men han
måtte jo indrømme, at de havde taget så
grusom fejl.
Så fik han elevplads på det eftertragte
de lærested, Rønninge Søgård på Fyn,

hvor han blev i 2 år, det sidste som 1.
elev. Det var under 1. verdenskrig, og de
levede bogstaveligt af grød serveret på
mange måder; han påstod altid, at de fik
grød 21 gange om ugen! Det satte sine
spor, idet han blev så tyk, som han aldrig
var senere i livet.
Axel havde regnet med at skulle til
militæret i november 1918, men sikkert
på grund af roderi efter krigens ophør
kom der ingen indkaldelse, så han tog til
Høgildgård og gik på akkord i skoven i
ventetiden og fik så også lejlighed til at
lære plantagen at kende. Han boede hos
skovfoged Bach; men også skovrideren,
Christian Dalgas (søn af den legendariske
Enrico Dalgas, som var med til at starte
Hedeselskabet), der havde overopsynet
med plantagedriften på Høgildgård, tog
ham af og til med rundt for at sætte ham
ind i forholdene derude, derunder også i
Hedeselskabets virke. Axel var der i 4
måneder og fik lagt grunden til den livs
lange kærlighed, han fik til stedet, og til
familien, som fungerede derude i 3 gene
rationer og stadig bor der.
Vinteren var gået, og han tog nu plads
som underforvalter på Ørbæklunde på
Fyn. Han havde heldigvis gjort opmærk
som på forholdene med hensyn til mili
tæret, for allerede efter 3 uger fik han
endelig sin indkaldelse.
Han havde søgt og var blevet optaget
ved artilleriet (der dengang stadig var
udstyret med heste), men var nu pludse
ligt blevet overført til infanteriet, hvilket
var en enorm skuffelse for ham. Han
plejede senere for sjov at sige, at overflyt
telsen var sket, fordi hesten døde!
Axel var nu ved militæret i 2 år og
endte som sekondløjtnant, hvorefter han
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Eie og Axel Pontoppidan ved deres guldbryllup den 28. decmber 1978.

kom til Tågerup i Sønderjylland som
forvalter. Det var et noget problematisk
job, idet de endnu ikke talte rent dansk
efter de mange år under Tyskland, så der
opstod ofte misforståelser. Derudover var
ejerens økonomi meget dårlig, og der var
sommetider ikke penge til lønninger, når
Axel skulle have udbetaling!
Efter at han var rejst derfra, gik ejeren
ned med gården og udvandrede til USA.
Derefter fulgte 9 måneder på Dalum
Landbrugsskole, hvorpå han sammen
med en kammerat foretog en 3-ugers
rejse gennem Tyskland, der dengang
hærgedes af den store inflation, så selv
om de levede flot, kom rejsen kun til at
koste dem 150 kr. - tilsammen!
Faren var nu blevet 63 og længtes efter
at blive lettet noget i det daglige, og Axel
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glædede sig til at omsætte noget af teori
en til det praktiske. Han startede derfor til
høsten 1922 sin forvaltergerning hjemme,
og den kom til at strække sig over 16 år,
de sidste 4 dog som ansvarlig for økono
mien. Han fik 2 værelser i inspektørboli
gen, der efter at hans forældre var flyttet
op, var omdannet til folkebolig, dengang
navnlig for elever og forvalter, og der
boede han de første 6 år.
Noget af det første, han foretog sig, var
at kassere malkemaskinerne, der sikkert
har været ret primitive, da han var enig
med fodermesteren i, at de var for hårde
ved køeme, og mælkeydelsen gik da også
betydeligt op, da de vendte tilbage til
håndmalkning.
I 1925 blev Axel forlovet med Ele
Margrethe Grotum Hvalsøe, der var født

den 25. februar 1904 som datter af skovri
der Axel Hvalsøe på Oxholm, der kom fra
Kongebrogården (der nu er restaurant,
men dengang skovriderbolig til Hindsgaul). Han døde allerede, da Ele var 4 år,
og moren, Petra Mønsted, flyttede da
hjem til sin fødegård, Lyngsbækgård på
Mols. (Se Østjysk Hjemstavn 1997).
På grund af de økonomiske forhold
blev de først gift den 20. december 1928
uden at vide, hvordan deres fremtid ville
blive. Da Sophie og Alfred stadig boede i
hovedbygningen, flyttede de ind i den
tidligere gartnerbolig ovre i gården, da
gartneren allerede i 1922 var blevet opgi
vet. Her kom de til at bo i 6 år, og fik 2
drenge: Alfred i 1929 og mig i 1932, men
byttede så, som nævnt, lejlighed med
forældrene i 1934, og fik i hovedbygnin
gen deres 2 piger: (Anne) Lise i 1936 og
Hanne i 1940.
Til deres sorg var den ældste, Alfred,
født døv, og han kom allerede som 6-årig
hjemmefra for at gå på Frk. Thestrups
Døveskole i København, idet han boede
hos vores moster og onkel i Hedehusene.
Forældrene var jo urolige for, hvordan
han ville klare sig, men han blev udlært
som sølvsmed og har klaret sig fremra
gende, og har 2 hørende børn, der allere
de har fine karrierer bag sig.
De første år af Ele og Axels ægteskab
blev vanskelige, på grund af den økono
miske krise og farens sygdom, men i
1938 tilrådede sagføreren Axel at overta
ge gården, da krigen truende kom nærme
re, og han var bange for, at gårdpriseme
så ville stige: ”Hvis krigen kommer, vil
du sikkert klare den, hvis ikke, er det
slut!”. Krigen kom, og allerede det første
år steg kornpriserne med 300 %. Så selv

om vi naturligvis ikke brød os om besæt
telsen, og hvad dermed fulgte, kan vi kun
sige, at krig også kan være en redning!
Det gik kun langsomt frem, da der var
store huller at udfylde, og de 3 isvintre
1939 - 1942 var svære at komme igen
nem, men det gik, og da så befrielsen
kom i 1945, hvor man ventede gode tider,
havde genindført malkemaskinerne og
fået udskiftet den gamle traktor fra 1916,
indtraf den katastrofale brand den 11.
februar 1947, hvor 85 kreaturer inde
brændte og både ko- og hestestaldslæn
gen brændte ud.
Genopbygningen, hvor hele tagkon
struktionen blev lavet med eget træ fra
skoven, medførte yderligere problemer,
da forsikringen ikke dækkede udgifterne,
men bagefter stod man jo så med et
moderne produktionsapparat, som det var
en fornøjelse at vise frem. Den gamle
lade var allerede da meget medtaget, og
vi ærgrede os over, at den ikke var gået
med i købet.
Mekaniseringen var nu startet, selv om
jeg ikke tror, at man tænkte så meget over
det eller kunne forestille sig, i hvor høj
grad det skulle komme til at præge land
bruget. Det var i de fleste tilfælde ikke,
fordi man ønskede maskinerne, men fordi
man ikke kunne skaffe arbejdskraften,
som nu søgte ind til industrien. I al fald
kom der flere traktorer og maskiner til, og
folkeholdet gik gradvis ned, ikke mindst
efter at man i 1958, det år hvor jeg starte
de som forvalter hjemme, havde bygget
kornsiloer og i 1960 endelig fik egen
mejetærsker.
I 1963 forpagtede vi gården og i 1968
overtog vi den, og Axel trak sig noget
tilbage, men fulgte dog med i driften hele
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sit lange liv, somme tider lidt vel rigeligt
set fra vores synsvinkel.
Han var i høj grad af den gamle skole
og fandt det helt rimeligt, at det var ham,
der ”satte dagsordenen”. Landbruget var
hans hovedinteresse, og han havde svært
ved at acceptere, at man kunne have
andre. Selv Ele, der i øvrigt var bundloyal
overfor ham, selv når hans mening kom
på tværs af hendes, måtte bruge
krumspring for at få noget af sit med i
billedet. Hun var student med boglige
interesser, hvad han slet ikke havde.
Axel overtog nu pasningen af haven i
en årrække, hvad der var en stor hjælp for
os, og så havde han jo stadig jagten, som
han altid havde holdt af. Helt fra de
ganske unge år fyldte det meget af hans
tid, og hans jagtudbytter var i mange år
ganske ansélige. Han holdt meget af at
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komme på klapjagter, hvor han traf gode
kammerater, men holdt dog mest af de
ensomme jagter med hund efter agerhøns
o. lign., eller uden hund på pyrschjagt
efter råbukke eller kronvildt. Jeg tror, han
var 86, da han skød den sidste kronhind,
som var krondyr nr. 52, han fik nedlagt.
Da vi havde overtaget gården, blev der
indrettet en lejlighed i østenden af hoved
bygningen til mine forældre, da far abso
lut ikke ville over i gården igen, selv om
mor havde glædet sig til det i mange år.
De fik 25 år deroppe, som far i sine sidste
år altid betegnede som de bedste i hans
liv.
De oplevede at få både guldbryllup og
diamantbryllup på gården, ligesom hans
forældre havde haft, men da var mor på
vej ind i seniliteten, og hun kom på pleje
hjem i 1993, samme år som de holdt

krondiamantbryllup, som far var meget
optaget af, men som mor ikke opfattede
meget af. På trods af, at det var en lettelse
for far, at mor kom på plejehjem, følte
han ensomheden stærkt og tog selv på
plejehjemmet året efter.
Mor døde den 9. november 1995, og
far fik nogle lidt triste år, men holdt til det
sidste fast på, at: ”Jeg har haft et lykkeligt
liv, og vil gerne leve det om, men det
skulle være på samme måde, og det skul
le være med Ele!”
Far opnåede som den første i slægten at
blive 100 år, men fra da af gik det stærkt
tilbage, og han opfattede heldigvis ikke,
at vi solgte gården kort efter hans 101-års
fødselsdag, og han døde ”mæt af dage”
den 21. marts 2000.
De blev naturligvis begge begravet på
Ormslev Kirkegård.

Jørgen Axel Pontoppidan og
hustru, Bente, født Drescher
”Den 2. i 2. 32 kom nr. 2”, har jeg hørt
utallige gange, og jeg blev med det
samme udset til at skulle føre gården
videre, da vore forældre mente, at Alfred,
som døv, dels ikke kunne fungere som
arbejdsgiver for en større styrke, og dels
ikke kunne have fornøden føling med
maskiner osv. Jeg tænkte ikke så meget
over det som dreng, men det var ret barskt
ikke at måtte få indflydelse på sin livsger
ning.
Vi havde en dejlig barndom, hvilket
undrer os noget i dag, da den var fyldt
med restriktioner, både ude og inde; men
det bliver jo hverdagen for en, og med
den gode plads og lidt opfindsomhed
finder man ud af det.
Skolemæssigt hørte vi til Ormslev, men

da der kun var en 2-klasset skole, fandt
vore forældre, at det var for usselt, især
da der lige var bygget en stor kommune
skole (nuværende Engdalsskolen) i Brab
rand, hvor de følte, at de hørte mere til telefon, købmand, levering af kartofler til
alderdomshjemmet - og med nogen
besvær lykkedes det at få lov til at
frekventere denne.
Her gik jeg i underskolen og blev så
optaget i mellemskolen på Århus Kate
dralskole, hvilket var rent snobberi, da det
ikke var meningen, at jeg skulle tage
studentereksamen, for så blev jeg for
gammel, før jeg kom ud i landbruget. Det
blev så mellem- og realeksamen, og det
var med sorg, at jeg måtte forlade skolen.
Det første halve år jeg gik på skolen,
fylder utroligt i min erindring, da det var
det sidste halve krigsår, hvor det hele
spidsede til, og der skete næsten dagligt
noget i Århus og omegn, hvoraf de 2
største begivenheder var bombningen af
Universitetet og schalburgteringen af
Guldsmedgade. Vi var heller ikke for
trygge ved, at gestapo flyttede ind i politi
gården lige ved siden af skolen og
Domkirken. I det hele taget mener jeg, at
det har haft stor betydning for mig, at jeg
har oplevet krigen og de indskrænkninger
i levemåde, som den medførte.
Efter skolen var jeg elev i godt 3 år,
først hjemme til november 50, derefter et
år på Thurebylille under Bregentved hos
forpagter Toxen Worm og et år på Østedgård ved Fredericia hos inspektør Feldthusen. Derefter to år ved militæret, hvor
jeg blev sergent ved Dronningens Livregi
ment og det sidste halve år opholdt mig i
Itzehoe.
Derefter et år som forvalter på
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Bente og Jørgen Pontoppidan 1994

Enggården ved Hjørring hos forpagter Per
Bech og frue; en familie, jeg satte umåde
lig pris på og blev venner med, og som
jeg har holdt forbindelse med siden. Så
fulgte 9 måneder på Ladelund Landbrugs
skole, hvor der dengang stadig var 180
landbrugselever og 70 mejerielever om
vinteren!
Nu fulgte 1 'A år i USA, hvor jeg dels
passede kvæg og dels havde markarbejde
og havde base et halvt år i Nord New
York om vinteren med ned til 40 graders
frost, et halvt år i Louisiana om somme
ren med op til 40 graders varme, og ende
lig et halvt år i Californien med behagelig
vintertemperatur. Det var en kæmpeople
velse, der måske ikke bragte så megen
landbrugsviden, der lige kunne omsættes
til vores forhold, men bare at få lært spro
get og at lære at omgås mange slags
mennesker i høje og lave positioner har
betydet meget, og også det at komme så
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langt hjemmefra, at man fornemmer, hvor
lidt vi har at sige i verdenssamfundet.
Man skulle være glad, hvis de bare vidste,
hvor på landkortet Danmark var at finde.
Hjemme igen til april 1958, hvor jeg så
startede som forvalter. Samtidig blev jeg
forlovet med Bente Drescher, datter af
Carl Drescher, der var direktør for
”Mammen og Drescher, Århus”, og som
var søn af den legendariske konsul M. P.
Drescher, der havde startet firmaet.
Bentes mor var Anna Elisabeth Petersen,
datter af Dietrich Petersen, rektor for
Gymnasiet i Svendborg og tidligere lektor
på Århus Katedralskole. Vi havde kendt
hinanden en årrække, da jeg havde gået i
klasse med hendes bror, Ib. Hun var på
det tidspunkt uddannet som sygeplejer
ske, men lærte nu landhusholdning på
Brendstrupgård.
Året efter blev vi gift Grundlovsdag, og
flyttede ind i gartnerlejligheden, som min

Constantinsborg ca. 1990.

faster Misse måtte rømme for at flytte op
i hovedbygningen. Lejligheden blev udvi
det med nogle værelser fra det gamle
mejeri, og der blev installeret centralkom
fur og lavet et badeværelse. Her kom vi til
at bo i 10 år og fik alle vore 4 børn: Ele
Elisabeth i 1960, Iben i 1961, Kåre
Constantin i 1963 og Dines i 1967, så
pladsen blev efterhånden lidt trang, navn
lig efter at vi havde forpagtet gården i
1963 og overtaget folkehusholdningen,
der stadig bestod af en 7-8 mand på kost
foruden 5-6 gifte folk.
A propos folk, giver det et godt billede
af samfundsudviklingen, når man hører,
at tituleringen i min oldefars tid var
”Generalkonsulen”, i mine bedsteforæl
dres ”Herren og Fruen”, i mine forældres
”Godsejeren og Fruen” og i vores tid blot

”Jørgen og Bente”!
1968 overtog vi gården, men flyttede
først op året efter, da der skulle laves
aftægtsbolig til mine forældre i østenden
af huset, hvilket kunne lade sig gøre ved
at installere en trappe fra stuerne neden
under og op til min fasters lejlighed, der
var blevet ledig, da hun netop var død.
Som i mine forældres tilfælde var over
tagelsen noget problematisk, da vi var
uden nævneværdige midler, og far havde
taget alt det lån, der var muligt, før over
dragelsen, så vi sad ret hårdt i det de
første par år. Nu indtraf det held, at der
blev mulighed for at åbne en grusgrav i
den høje sandbanke, der strakte sig ud øst
for gården, og det blev vores held. Den
fik kun lov til at eksistere få år for
myndighederne, men vi nåede at få sane
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ret økonomien og få maskinparken bragt i
tidssvarende stand, ligesom vi fik lagt nye
tage på de fleste avlsbygninger. Det
strakte dog ikke til hovedbygningen, der
trængte mest, men var for stor en mund
fuld, især da den ikke var fradragsberetti
get, så der blev det kun til facadebehand
ling og istandsættelse af et opholdsrum af
og til.
Vi havde som nævnt fået mejetærsker
og kornbehandlingsanlæg, lige efter at jeg
var tiltrådt, og da vi nærmede os indtræ
delsen i fællesmarkedet i 1972, byggede
vi den gamle hestestald om til ungkreatu
rer og fik lagt mekanik ind både der og i
kostalden, ligesom der kom halmbane på
loftet. Kreaturerne havde indtil da været
spredt rundt i bygningerne, men kom nu
under samme tag, og det var herligt.
Desværre gik udviklingen den forkerte
vej, og navnlig blev det dyrt og meget
vanskeligt at skaffe arbejdskraft til stal
den, så enden blev, at vi satte hele besæt
ningen ud allerede i 1980 og gik over til
ren plantedrift.
Det store problem var fortsat laden, der
bestemt ikke var blevet bedre, siden den
blev reddet fra branden i 1947, og vi
håbede på en rask lille brand, men det
sker jo ikke, når det passer ind i krammet.
11981 kom så det store stormfald på
Høgildgård, som blev fulgt op af mindre i
1983 og 1984. Den lettelse, som vi fik i
kompensation, bestod (som jeg husker
det) i, at man ikke skulle betale skat af
den indtægt, der oversteg et normalt års
hugst, og det provenu, der fremkom,
brugte vi som et væsentlig tilskud til en
totalsanering af laden i 1985. Taget blev
fornyet og den kolossale tømmerkon
struktion blev udskiftet med stålbuer. De
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2 m dybe gulve blev fyldt op, og kornsilo
erne fjernet til fordel for et plantørrings
anlæg, der kunne rumme hele avlen. Og
derefter kunne vi klare høsten med to
mand: én mejetærskede, og én kørte
hjem. Tænk, hvilken forandring!
Med Høgildgård gik det desværre
sådan, at vi efter nogle år i 1990-erne
med lavkonjunktur inden for skovbruget
med store underskud til følge pludselig
skulle udrede en større sum, da Skærbæk
Savværk, som vi var medejere af på soli
dariske vilkår, gik konkurs, så vi blev
nødsaget til at afhænde plantagen i 1996
efter 126 år i slægtens eje! Det var vores
fristed, og vi havde utrolig megen glæde
af at komme der, navnlig på jagt, så det
var et stort savn.
I 1988 kom Kåre som 5. generation
hjem som forvalter på Constantinsborg og
flyttede med Anne Iversen ind i gartner
boligen, og omtrent samtidig lejede Dines
Inspektørboligen, der havde været udlejet
i en årrække, og flyttede ind med Gitte
Stecher. Endelig lejede Ele og Lars
Møller mine forældres lejlighed, da de
var flyttet på plejehjem midt i 90-erne, og
vi var pludselig blevet et helt familiekol
lektiv, hvad vi så på med nogen bekym
ring, men det viste sig at fungere perfekt
uden gnidninger af nogen art, hvad vi var
lykkelige over. Her havde vi så de 6 af
vore 9 børnebørn omkring os. Kun Iben
boede ikke hjemme, da hun var blevet gift
med Lars Thuesen, og de havde - og har en gård i Holme ved Ebeltoft, hvor de bor
med deres 3 drenge.
Anne og Kåre forpagtede gården i
1991, men allerede få år efter meddelte
de, at de ikke så nogen fremtid i at overta
ge den på et senere tidspunkt. Det var,

Til venstre de nye ejere, Merete og Troels Hoick Povlsen, sammen med Bente og Jørgen Pontop
pidan, den 30. juli 1999.

hvad vi havde forventet gennem mange
år, men vi havde skubbet problemet foran
os i håbet om, at der skulle ske et eller
andet mirakel, så det var muligt at føre
gården videre. Arvefølgen var jo sikret.
Nu var beslutningen så taget, men jeg
ville gerne, at vi ventede med at afhænde
gården, til far ikke var her mere, da det
ville være et hårdt slag for ham at se den
glide ud af familiens hænder. Men han
blev ved med at leve (!), og da han var
blevet 100 år, stod der pludselig en køber
med mange penge til rådighed, så vi turde
ikke andet end at gribe til, da det jo så
udpræget var et liebhaversalg. Køberen
var Troels Hoick Povlsen, ejer af
Gyllingnæs ved Odder og tøjfirmaet Best
seller med hovedsæde i Brande, og resul

tatet blev, at han overtog mark og skov fra
høst 1999 og resten fra nytår 2000. Det
var jo en proces, der involverede mange i
familien, og det tog også nogen tid og
kostede meget besvær, før alle havde
fundet nye boliger.
Far fik det aldrig at vide, og han døde
så 3 måneder senere.
Heldigvis er køberen en mand, der ikke
alene har penge, men også har historisk
interesse og æstetisk sans, og der bliver
ofret store summer på at føre huset tilba
ge til det udseende, det havde, da det blev
bygget.
Forbavsende nok var vi glade for vores
nye boligform med det samme, men det
skyldes også tanken om, at skiftet måtte
til for at redde Constantinsborg, og
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tanken om, at den er kommet i gode
hænder.
Efter 132 år er der så startet en ny æra,
og vi ønsker lykke til!

60

Kilder:
Kaptajn A. Pontoppidan: Den yngre Slægt Pontop
pidan, 1931.
A. Christensen: Generalkonsul Hendrik Pontoppi
dan, 1914.
Danske Slotte og Herregårde, ca. 1942.
Århus, Byens Borgere, Redaktion Ib Gejl, 2000.
Alfred Pontoppidans levnedsberetning og div. pri
vate breve.
Erindringer og overleveringer i familien.

Tørv og tørvefolk
Af Niels Peter Boye-Nielsen

Hjemme i køkkenet stod tørvekassen op
mod køkkenbordet inden for gangdøren.
Den var en god siddeplads, for den var
lidt højere end de to stole ved indskuds
bordet. Ulempen var, at der skulle tages
brændsel op af kassen af og til, for der
blev altid fyret i komfuret.

Der var også det, at vi skulle sidde to
på tørvekassen, så vi sad lidt klemt. Men
det var nu det bedste alligevel at sidde
her, for så vendte man fremad og kunne
se og opleve alt det, der skete i køkkenet.
Far sad for den anden ende af det
indskudsbord, der med to fjælender var

Tinning mose er på ca. 100 td. land. Der graves ikke tørv mere, men man har et moselaug til at
føre tilsyn og til at leje jagten ud. Her er fra venstre den tidligere formand for moselauget, gdr.
Jens Jacob Pedersen, og den nuværende formand, gdr. Kjeld Mathiasen, Tinning
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lige til at skubbe ind i de tilsvarende
udskæringer under bordpladen i det faste
køkkenbord op mod de to vinduer ud til
hønsehuset og brændehuset.
Ved den korte langside sad en karl og
enten søster Tove eller en anden. Mor
stod op og spiste henne ved køkkenvas
ken, for så kunne hun hele tiden se, om
nogen manglede noget, eller om alt på
komfuret var parat og ikke brændte på.
For komfuret var i gang hele året, og
der blev fyret med træ fra Frijsenborgskovene, huggede pinde fra vore egne
træer eller tørv fra Tinning mose.
Vi boede jo ellers i et tørvedistrikt til
begge sider. Otto Nygaards mose var mod
Hinnerup-siden, og Jens Møller Bech’s
og Johs. Rasmussens moser var fra
Skødtsminde til Søften-siden.
Men disse GI. Hinnerup tørv var fulde
af hundekød (græsdynddannelser) eller var
svovlede, så det lugtede grimt, ødelagde
skorstenen og komfuret og gav kvindfol
kene beskidt forklædemave, når de skulle
stå op ved komfuret. Sådan sagde man.
Fyres det skulle der, både for madlav
ning og varme. Derfor var brændsel en
stor nødvendighed for os.
Tørv var gode at brænde, når ilden
skulle holde længe. De brændte i lang tid,
men gav ikke ret meget varme. Træ
brændte hurtigt og gav høj varme, så vi
skulle have en del af begge slags. Pinde
var til at fyre op med, eller til at få de
langsomme tørv til at futte lidt bedre.
En “pindehund” var små tynde tørre
pinde pakket sammen i en avis. Den kunne
sætte fart på det hele. Især da hvis den fik
en skvæt petroleum over sig, så gik det
godt.
Vi skulle bruge tre tusinde tørv til
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komfuret og tre-fire rummeter træ til
kakkelovnen plus vore egne pinde fra
træerne for at fyre året igennem.

Tørvehentning
under 2. verdenskrig
Vi var heldige deri, at vi var i familie mod
nogle ordentlige tørvefolk, der følte, at fa
miliebåndene var stærkere end pengebån
dene alene. Maren og Jens Møller var
begge to fætteret med min bedstemor. Så
de var altså dobbeltfætteret
Min far var så næstsøskendebarn med
deres søn Søren Møller. Dette lange fami
liebånd var godt for os i 2. verdenskrigs
år i fyrrene. Da var der brændselsratione 
ring, og alle gode kneb var nødvendige
for at holde varme indendørs.
Maren og Jens Møller boede langt ude
i Tinning mose. Helt op til skovhjørnet til
det gamle “Skovfryd”, der var blevet
nedrevet i 1936. Ude ved skellet til Linen,
oppe under Sønderskoven. Her hentede vi
vores tørv.
Træet hentede vi i Norringuhre eller i
Sønderskoven ved skovfoged Clausen.
Skovfoged Bjørn i Norringuhre var af og
til noget lunefuld og ville nødigt sælge
træ til bønderne.
Men da vi ikke havde skov selv, fik vi
jo brændselsmærker. Disse mærker viste,
hvor meget træ vi kunne tilkomme. Men
ikke, hvor det skulle hentes.
Skovfoged Bjørn lod Norring-bønderne
få træ fra den nærmeste skov, Norringuh
re, medens vi fra GI. Hinnerup blev
henvist til at køre den gode mil hver vej
til Sønderskoven efter vores brændsel. “I
kan jo da hente tørv derude, så kan I vel
også hente jeres træ ad den samme vej”,
sagde skovfogeden magtglad.

Så derfor fik vi de noget særegne ople
velser med at hente vores tørv ude i
Tinning mose. Det var jo en hel udflugt
med mange forberedelser, når vi skulle
afsted efter “brænning”.
Der var to timers kørsel hver vej, og så
var der jo diverse pauser for heste og
mandskab både ud og hjemad ved dervæ
rende brugser, og med hvem bekendte vi
nu traf på. For en vis ekspeditionsfrihed
var der også. Der var spændt forventning
i os, når det var ved den tid, at vi skulle
ud efter tørvene i Tinning mose.
Et par dage inden havde far været på
cykel ude for at aftale med Jens, Maren
og Søren om, hvornår vi måtte komme,
og hvor mange tørv vi måtte få.
Når far så kom hjem til GI. Hinnerup,
havde han altid en masse at fortælle fra de
noget gammeldags folk derude fra mosebruget. Det satte også forventningerne op,
både for vi børn og for karlene, der skulle
køre vognen.
Aftenen før tørvehentningen blev den
lejrede arbejdsvogn smurt og set efter.
Høstskraven, SKRAVEN, blev lagt på, og
reb, roegreb og muleposer til hestene
gjort klar.
At skraven skulle på, var for at få stab
let så mange tørv på vognen som muligt.
Tørv vejer ikke meget, men de fylder, så
man kan have rigtig mange tørv på en
lejret vogn udstyret som høstvogn.
Henry Dalstrøm, vores nabosøn fra
Damsbrohuset, var med derude tre gange,
for han tjente hos os i tre år. Han havde
flere gode oplevelser at fortælle fra disse
ekspeditioner.
F. eks.: Da buggjorden sprang på
Musse, den fjermer hest, altså den til
højre side, medens vi kørte ned ad bakken

ved Korsholm mejeri, så vi kørte ind i
mejeribestyrerens have. Eller da der kom
en bisværm i varmen og gjorde hestene
helt tossi, så vi måtte lægge sække over
hovederne på dem.
Værre var det, da der kom et ekstratog,
ligesom vi nåede op til jernbanen ved
Damsbrovej, og vi kørte løbsk hen ad
Elbækvejen. Hestene var ikke vant til
toget, så vores passage af banen var altid
beregnet efter togtiderne, vi vidste køre
planen præcist. Men der kom jo af og til
ekstratog. Det var jo krigstid. Derfor
kørselsuheldet.
Men den mest ærgerlige og vidtløftige
tildragelse var vel, da uddeleren i Foldby
brugsforening, Bundgaard, af godhed
sendte en lærling ud med en øl til Henry
og en sodavand til mig.
Lærlingen, Egon Udsen, havde en hvid
kittel på. Den blæste op i vinden, og det
blev hestene så bange for, at de satte i
vildt løb op gennem Foldby. Derfor fik vi
ikke vore læskeflasker, men en masse
skældud, fordi vi ikke kunne holde heste
ne.
Henrys huskerier var også heltebedrif
ter, for vi klarede det jo hver gang, endda
af og til med en ekstra stærk udgang.
Der var også altid kørepause på hjem
turen oppe ved Foldby brugsforening. Så
kom der nogle folk hen for at høre, hvem
vi nu var. Ha’ hi’e do. - Si, - hejsten, den
nærmer, sidst wa’ den da it’ bron? - Hue’
foe’ I skowet hæjsten? De trænge’ snået.
(Hvad hedder du. - Se, - hesten, den fjer
mer, sidst I var her, var det da ikke en
brun hest? - Hvor får I skoet hestene? De
trænger snart igen).
Det var kendere, og de var nysgerrige,
som alle var det dengang. Vi kendte
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Jens Jacob Pedersen
og Kresten Andersen
i Tinning mose sidst i
1940 'erne.

Røjte’-Pete og et par mere, de var der
altid. Vil du hilse din mor, Nels Pete’ hun laver noget got mad, sagde Otto
Pedersen fra Korsholm engang. Det var
jeg stolt over.
Udturen fra GI. Hinnerup til Tinning
mose startede klokken otte - halvni om
formiddagen, så var den værste dug
dampet af, når vi nåede ud i mosen klok
ken ti - halv elleve. Det var jo efterårstørv, altså i august måned. Forsommertørv var for lette, der var mere brændkraft
i efterårstørvene. Sådan sagde de i mosen.
Vi kørte i to vogne, helst, ellers skulle
vi af sted to gange. Men det var heller
ikke af vejen med to ture, vi havde jo fri
fra skolen for at hjælpe til med tørvene.
Der var pakket madkurv og smurt masser
af mellemmader.
Det havde mor gjort, og der var kaffe i
patentflaskerne med smæklåget på. Flere
aviser var snoet om flaskerne for at holde
kaffen varm. Disse aviser var gode at læse
i, når maden skulle spises. Det hørte sig
til, for så var der spisestille.
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Vi sad på to lag
foderstofsække, for
ellers fik vi ondt i
røven og blev
hudløse, før vi igen
kom godt hjem.
Det ville ellers
være halvskidt.
Hestene måtte gå
rask i skridtgang,
sådan en til to kilo
meter og så trave en til to kilometer. Ikke
mere. De måtte ikke svede.
Vi børn måtte godt køre hestene på
frivej, men kom der en bil, så skulle
karlen straks tage tømmerne. Vore heste
var aldrig helt trafikfaste, de var arbejds
heste.
Vi snakkede altid let oprømte, frit, når
vi kørte, for vi var hjemmefra. Og karlene
havde altid meget at fortælle, så der var
nyt at hente hver gang. Men når vi dreje
de ind fra Hammelvejen (Postvej) til
mosevejen (Lundborgvej), gik snakken
lidt i stå.
Grusvejen knirkede på en ny måde ind
ved jernhjulene, og hestene prustede også
højlydt og ekstra, anderledes. Den noget
sure moselugt hang i luften og gjorde os
lidt forventningsbevidste. Det gjaldt også
hestene. Fra Lundborgvej drejede vi om
ad Højmosevejen, der er en jordvej. Græs
midt i vejen og kun et enkelt spor.
Her var det noget af et problem, hvis vi
mødte en anden vogn, for så var vejen alt
for smal. Der var stor aktivitet dengang

herude, for alle lavede jo tørv og fik dem
soltørret oppe på markerne over mod
Tinningskoven.
Alle markerne herude var belagte med
tørv. Både i udlægning og i opsætning på
kant i de små tørvestakke med halvtreds
tørv i hver. Der var mange folk, og de
hilste allesammen ved at vinke. Eller
“hwøwte”, som man sagde.
For enden af vejen (nu Høj mosevej 5)
boede Maren, Jens Møller og Søren
Møller. Meget gammeldags og uden de
store livskrav. Gamle i tøj og meninger,
glade for os, og meget genert-venlige i
deres hensynsfuldhed for os.
De boede i et gammelt bindingsværks
hus, der manglede gulve i alle rum, på
nær sovekammeret. Der var åbent ildsted
og ikke elektrisk lys. Alligevel virkede og
var alt roligt og i balance. De levede 50 år
for sent, sagde man i Tinning.
Jens Møllers havde også en land
brugsejendom lidt længere oppe ved
Skovfryd, men den boede de ikke på
mere, den var faldet sammen. Maren lave
de selv vin af ribs og solbær. Saften lod
hun gære, og så var det vin, sagde hun.
Derfor blev vi budt velkommen i hjemmefremstillet vin. Et glas til hver.
Glassene blev aldrig vaskede. “For i
kirken og på Jesu tid, da drak alle jo af
samme bæger”, hvorfor så ikke også i
Tinning. Et par af glassene var defekte,
idet foden var slået af stilken. Det havde
Maren ordnet ved at sætte stilken af glas
set ned i en garnnøgletrisse af træ. Så
kunne glasset stå op igen.
Vi var ikke glade for at drikke af de
snavsede glas, men det sagde far, at vi
skulle, og så var det lov. Vi fik et
velkomstglas af Marens vin og blev

ønsket vel og helse og til lykke med
arbejdet.
Maren var, hvad man kaldte “klog
kone”, ikke sådan, at hun spåede eller
gjorde kunster, men hun vidste en masse
om helbredet. I deres hus kom der aldrig
en doktor (læge). Maren vidste råd om
alt, hvad der var nødvendigt for familien.
Søren fulgte med ud i mosen og viste
os de udvalgte stakke. Det kunne være
“på våsen”, “på hisen” (en jordrevle) eller
“på kantvejen”. Vognen blev vendt, og
hestene fik muleposen på, så de kunne
hyggeæde og vente uden at blive utålmo
dige et fremmet sted.
Søren havde en flaske og en pensel
med. Det var hjortetakolie, som lugtede
skrækkeligt. Det blev hestene penslet med
på koderne, for så kom bremseme ikke så
tæt på, at de kunne foranledige løbskkør
sel.
Bremserne var store spyflueagtige
insekter, der lagde deres klæbeæg på
hestenes ben, derfor var heste altid bange
for bremser.
Tørvene var samlet og stablet op i stor
stakke, alle med 500 tørv i hver, så vidste
vi, hvad vi skulle lave og kunne gå i gang.
Det var støvet arbejde, og det var noget
træls for et barn, selv om tørvene var lette
at håndtere.
Det var trivielt lige til den tid, hvor
stakken var ved at være læsset, for så var
der af og til noget særligt at se i bunden af
stakken. Her var, eller kunne afog til
være, en snog eller en stålorm. To gange
så vi en hugorm, troede vi da, det var
stordramatik.
Den gamle Maren kom altid og snakke
de med os børn. Det var om familie og
gode gerninger i den slægt, som vi var ud
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af. Det var altid godt og positivt, aldrig
noget slet om nogen. Hun havde sin egen
højtidelighed. “Men nu skal vi gå en tur
og se noget, som I ikke har i GI. Hinne
rup”, sagde hun engang. Der boede
nemlig “en sortbroget fugl i en tot” oppe i
et træ. Den viste hun os, og vi så til med
stor undren. Den var langhalet og for
bette. Det var en halemejse. Den havde vi
aldrig set før.
Så havde Maren også en tam allike i
køkkenet, den kom, hver gang hun fløjte
de. Når Maren fløjtede, så hun mærkelig
ud, for hun var tandløs. Den gamle kone
satte læberne så langt fremover, at de
udgjorde et lille truthorn. Det så sært ud,
men det virkede.
Alliken satte sig gerne på os, når den
kom flyvende, men da vi var enten uden
skjorte eller næsten da, så kradsede den
altid. Vi var stolte af at gå med den på
skulderen.
Den kunne småsnakke os i øret, og den
var af og til uheldig at tabe noget ned ad
ryggen på os. Det tog vi som en ekstra
stor oplevelse at fortælle om. Det giver
lykke til, sagde Maren.
Maren viste os også sin gamle bibel,
hvori der var håndskrevet alle fødsler,
giftermål og dødsdage i slægten. Vi var
stolte af at se vore egne navne skrevet
sirligt i Marens bibel. Helt ude i Tinning
mose!
Jens Møller røg pibe med hjemmeavlet
tobak, og tog ikke del i arbejdet. Han var
agtet og klog og gik bare rundt og snak
kede med alle i tørvemoserne derude.
Han var alles gode hukommelse og
vidste alt om tørveskær og skel i det
hundred tønder land store moseland. Der
var altid brug for Jens Møller, når nogle
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af tørveskifteejeme var i tvivl om skel og
vej.
Man var altid enige om, at Jens Møllers
udredning og påvisning var rigtig, så der
var ikke søgsmål i retten eller til sognerå
det i hans tid. Helst ikke da. Dommeren i
Hammel var ikke stolt af at skulle sætte
lov op mod Jens Møllers hukommelse.
Sønnen, Søren Møller, var naturligvis
en særling set med vore øjne. Han var
opdraget på en måde, der lå hundrede år
bagud. Men han havde nu også en hel del
overleveret, som vi andre kunne mangle.
Han var stor, meget stærk og sund som
et vildt dyr. Al mad og drikke blev tænkt
ud alt efter, hvor meget det gavnede og
styrkede. Søren tog ikke del i livets fris
telser eller usundheder. Ingen røgtobak
eller skrå, ingen øl eller brosukker
(bolcher). Altid søvn i 8-9 timer.
Det der med, at man ude i mosen ikke
var så meget for sukker, det kom os tilgo
de. For vi fik mange af deres sukkermær
ker i rationeringstideme under krigen. Det
var vi glade for. - Tak for dem. Far tog
altid tre teskefulde sukker i kaffen, og det
ville han sgu’ have lov til.
Selvværd var Sørens mærke. Ingen
skulle træde ham for nær, og det hang
vistnok i luften, for alle accepterede
Søren sådan. Når vi læssede tørv på
vognen, kunne han på sin blide måde
fortælle om, hvad der var sundt og rigtigt.
Med de kartofler vi spiste, fortalte han,
så fik vi alle den mængde sukker, vi
havde behov for, ellers spiste vi for få
kartofler. Hvis vi tyggede maden rigtigt
og grundigt, ville spytafsondring gennem
tygning gøre, at vi kunne nøjes med en
tredjedel mindre føde. Han tyggede altid i
en hel time på sin mad.

Varme var en vane, der nedbrød
legemsmodstanden. Så lidt tøj som
muligt. Dyrene var jo klædt, som de var
bedst udstyrede, så måtte menneskene vel
også være rigtigst, som de var skabt.
Derfor badede Søren hver dag i en lang
tørvegrav, vinter og sommer, og uden tøj
på.
Vinterbadningen var den sundeste, og
den gav mest styrke. Han havde aldrig
været forkølet. Svømning blev en besæt
telse for den stærke mand. Han gravede
så mange udgravede tørveskær sammen,
at der blev en meget lang svømmevej. I
den trænede han så meget i det kolde
vand, at han ville kunne svømme over
Lillebælt (!?) Det var imponerende.
Midt under arbejdet med at læsse fandt
han også på at vise os noget fra mosen.
Han havde en pandeskal af en kæmpestor
hjort med det ene gevir på. Det var så
tungt, at det var svært at bære, og så var
det kulsort af århundreders hengemsel i
mosevand.
Ved en hegnspæl viste han os “Stjer
nesnot”. Det var kråsevæsken fra en
duehøg, som var gylpet op. Det var ret
meget og helt hårdt og næsten til at se
igennem. Søren vidste, at det var et helt
naturligt sekret.
Men det var tyskerne, der ikke engang
vidste det, derfor troede de, at det var fra
stjernerne, når de snød deres næser. Deraf
navnet, sagde han.
Hjemturen var mere tavs end udturen.
Vi var vel halvtrætte, og det var jo en lang
vej i et stille tempo. Alle de, der cyklede
forbi eller stod udenfor, sagde: Go-daw,
og det svarede vi så på ligesådan: Godaw.
Når vi kom hjem, var der travlt med alt

det, der skulle gøres i kostalden, med
hestene, der skulle have vasket bringen
efter den lange tur, og med grisene, der
skulle fodres og muges ved, for det var jo
ikke nået om morgenen, da der var så
travlt med at komme afsted.
Tørvene på vognene kunne være så helt
tørre, at de med det samme kunne læsses
ned i tørvehuset. Her skulle der så stables
en forvæg op, og det var et frygteligt
beskidt arbejde, som skulle udføres af en
knejt, for det krævede ingen kræfter. Det
blev så mig.
Var tørvene bare en anelse fugtige, så
støvede de ikke, men de kunne så heller
ikke komme i hus med det samme. Så
skulle de stables op i tørrestakke uden for
brændehuset. Dobbelt og ærgerligt arbej
de.
Men stablerne skulle være pæne, for
folk fra vejen kunne jo se dem. Der var en
vis stolthed i at have brændsel nok.
“Sørens endeligt”.
I 1945 døde både Maren og Jens Møller i
Tinning mose. De havde levet deres liv
med den natur, de selv var en god del af,
og med den barnetro i behold, som de le
vede deres liv på.
Søren fortsatte deres og sit eget liv.
Men han blev slået ud af den pengeom
bytning, der fandt sted i juni 1945. Alle
ikke registrerede penge blev enten værdi
løse eller brandbeskattede. Bøden for at
eje ikke-oplyste pengeværdier var lige så
stor, som det inddragede skattebeløb.
For familien i mosen var det så mange
penge, at Søren let kunne have købt sig
en af de gode Tinninggårde.
Det var vel en rigtig lov efter den
kunstige og enorme pengeudpumpning,
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Det eneste billede, der
findes af Søren Møller.
Han står ude i mosen
med en af sine hunde.
Ca. 1950.

som den tyske ledelse havde foretaget her
i krigsårene. Men den slog alle sparefamilier i småskærver. Altså de, der ikke
havde opgivet indtægterne.
Søren Møller kunne ikke forstå det.
Deres familie havde ikke brugt ret meget
fra samfundet, og havde passet på de
mange penge, andre bare gav ud.
Efter forældrenes død følte han sig
alene, så han anskaffede sig et par hunde,
der hurtigt blev til mange, og han afhegnede ejendommen mod alle fremmede.
Lov og politi måtte vige her, var hans
klare signal. Skatteansættelserne hvert år
bragte Søren ud af balance.
Men posten kom nu frem hver dag, og
en dag var der et brev til Søren fra skatte
væsenet. Brevet fortalte, hvad han skyldte
i skat og bøder for ikke at have betalt til
tiden.
Straks gik Søren da ud og sleb sin store
skovøkse og gjorde diverse jernstænger
klar. De dresserede dræber-hunde blev
koblet ud til Sørens Long John-cykel, og
så drog denne hævnkommando afsted.
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Søren ville ned på
Elbækgården i Nor
ring for at slå Mor
ten i Elbæk ihjel.
Ikke fordi han havde
noget mod Morten,
der var sogneråds
formand. Men han
stod for magten i
samfundet, der nu
ville tage Sørens hele livsopsparing til
sig.
Dette mærkelige optog af frådende
hunde og den langskæggede halvnøgne
eneboer med øksen og jernstængerne på
cykelladet vakte opmærksomhed. Flere
spurgte Søren om hans ærinde, og han gav
sig tid til at redegøre for sine handlinger.
Det var en klar og ren sag: Morten i
Elbæk skulle have sit hoved kløvet med
den store skarpe skovøkse. Ved Solkjær
brugsforening slog han et par vinduer ind
for at vise sin alvor. En lastvogn fik også
sin forrude knust.
Nogle ringede til politiet i Hinnerup.
Men politibetjent Thomsen turde ikke
alene tage kampen op. Derfor alarmerede
han Aarhus-politiet, der kom frem med to
biler og med bevæbnede politifolk. Ved
Korsholm mødtes disse to samfundsre
præsentationer: Søren fra mosen og det
danske ordenspoliti.
Hundene blev bundet, sat op i en politi
bil og senere aflivede. Søren blev indlagt
på sindssygehospitalet i Risskov.

Her blev han efter nogen tid, ved hjælp
af piller, igen et roligt menneske, der var
venlig over for alle og gerne diskuterede
alt jordisk med personale og medindlagte.
Han døde i 1977 på statshospitalet.
Det koster vel godt 1.000 kr. om dagen
at være på en sådan institution, set i snit
over de mange år. Søren Møller var der i
31 år, altså 1.000 x 365 x 31 =
11.315.000 kr. Elleve millioner og trehun
drede og femten tusinde kroner kostede

det samfundet at konfiskere Søren Møl
lers uopgivne kapital.
Men lov er jo lov. Pengelov ser ikke på
personer.
Data:
Jens Sørensen Møller, født 21-07-1868 - død 13-021945.
Maren Sørensen Møller (født Mortensen), født 1009-1870-død 02-10-1945.
Søren Sørensen Møller, født 26-01-1904 - død 0710-1977.
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Nybyggerne på Volstrup og Faurskov
Af Niels Christian Pedersen

Forfatteren til denne artikel overtog selv
ejendommen Broholm i 1948 og drev den
til 1952, hvorefter han købte en større ej
endom Hedagergård i Lyngå, som han
drev indtil salg i 1997, hvor Niels Chr
Pedersen og hans hustru Jonna Pedersen
gik på pension og flyttede til Hadsten.
1 dag ejes Faurskov af Helge Krage
lund, som driver entreprenørvirksomhed
med istandsættelse af historiske bygnin
ger som speciale. Dette var også Helge
Kragelunds indgangsvinkel til købet af
hovedbygningen Faurskov.
Siden er alle bygninger sat i perfekt
stand med nænsom hånd. Der hører i dag
ca. 30 tønder land skov og eng til ejen
dommen.

Volstrup og Faurskovs udstykning
1922-1923
Denne store begivenhed i Lyngå sogns
historie har som forudsætning et kom
pleks af love fra 1919, som samlet beteg
nes som Oktoberlovene (af 4. oktober
1919). Et sammenfald af interesser mulig
gjorde færdiggørelsen af lovene, som gi
vetvis havde været undervejs i nogle år.
Under og efter den første verdenskrig
var der stor arbejdsløshed, og da opret
telsen af husmandsbrug ikke var en ny
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tanke, var det ligetil at benytte denne mu
lighed.
Der var gennem tiderne blevet udstyk
ket, dels på privat initiativ, dels også med
loven af 1909 som grundlag. Disse ud
stykninger havde som hovedformål at gi
ve bondebrugene mulighed for at skaffe
sig arbejdskraft, da de små ejendomme
(5-7 tdl.) ikke kunne brødføde en familie.
Sigtet med den ny lov var at skabe et
grundlag, - en ejendomsstørrelse, der
kunne give et levebrød for en familie.
Godsernes interesse i dette lovkom
pleks kan nok overraske. Men godserne
havde nogle behæftelser til den danske
stat, som de gerne ville af med.
En af overskrifterne i loven var: ”Len
og stamhuses overgang til fri ejendom”.
Det ville føre for vidt at komme nær
mere ind på dette lov kompleks, også for
di det overstiger mine evner.
Men en ting har jeg opfanget. Disse be
hæftelser er bl. a. opstået ved godsernes
tidligere adgang til at inddrage bønder
gårde og på den måde blive større.
P. Ladefoged nævner i sin bog side
189, at netop Faurskov er oprettet ved at
inddrage bøndergårde. Historien går i
ring.
Jorden til disse gårde var tilsyneladen
de stadig i statens eje. Ved mod betaling

Faurskov ca. 1990.

at afgive 1/3 af hovedgårdsjorden, som
loven påbød, blev der skaffet midler til at
frikøbe de nævnte forpligtigelser.
Da Faurskov var under Frij senborgs
eje, var det en rimelig sag at overdrage
hele Volstrup og Faurskov til udstykning.
(Skoven beholdt man selvfølgelig).
Det skal lige nævnes, at Volstrup var en
god gård med særdeles god jord, mens
Faurskov ikke var nogen god gård, men
med en del dårlig jord, og forsømt var
den.
Frijsenborg afgav som landets største
grevskab jord til i alt 137 nye husmands
brug. Bregentved ved Haslev afgav jord
til 139 og så fremdeles. Mit skøn er, at
med 1919- loven som grundlag oprettedes

i alt omkring 5.000 nye landbrug, og over
en 25 års periode blev der oprettet ca.
12.000 brug.
Lærer P. Ladefoged udgav i 1947 en
enestående bog om Lyngå sogns historie,
på ikke mindre end 300 sider, hvor der bl.
a. berettes om udstykningen af Volstrup
og Faurskov (bl. a. med en fortegnelse
over de 10, hhv. 30 ejendomme med ny
byggernes navne).
Foruden de nævnte 40 ejendomme
blev der, på samme tid og efter samme
lov, iværksat små private udstykninger i
sognet, således udstykkedes 3 ejendomme
fra Højlund, 3 fra Jens Nordentofts gård,
og enkelte andre.
Reglerne for udvælgelsen af ansøgere,
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Husmandsparret Martin Thomassen og hustru Thyra Thomassen ved deres nybyggede ejendom
på Volstrup i 1923. Deres søn Egon, der da var 5 år gammel, overtog senere ejendommen.

fordeling af parcellerne imellem ansøger
ne osv. var fastsat af statens jordlovsudvalg,
som tilsyneladende arbejdede hurtigt og
effektivt dengang.
Hvor kom de unge familier fra?
Hvem havde mod på at gå i gang med den
spændende opgave som nybyggere, ikke
på prærien, men på Faurskov og Volstrup?
Og hvad var kravene til ansøgernes kvali
fikationer?
Det er svært at finde noget nedfældet,
så jeg må gætte ud fra min hukommelse.
Naturligvis var en landbrugsuddannelse
kompetencegivende. For pigernes ved
kommende var det at have været tjeneste
pige på en gård, med deltagelse i
malkningen, kompetencegivende. En vig
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tig ting, det kommer jeg tilbage til senere.
Men også andre uddannelser kunne ac
cepteres. Jeg mener, at hele 3 husmænd
var uddannede murere, men naturligvis
opvokset på et landbrug.
De fleste af mændene havde været for
karle på større bøndergårde på egnen.
Området, de kom fra var ret stort. Et
par kom fra Herning-egnen, et andet par
fra Vendsyssel. Manden var nevø til skov
foged Fr. Jensen, Henriettesminde. Mine
forældre havde sidst været bestyrere på
Kollerup Hedegård. En mand var sjællæn
der, men gift med en pige her fra egnen.
Fælles for de nævnte var, at de beholdt
deres dialekt så længe, jeg har kendt dem.
Hvor mange ansøgere der var til disse
parceller, ved jeg ikke, men der var sik

kert mange. Hvor der var flere ansøgere,
blev der trukket lod.
Alle parceller blev afsat. Og som
nævnt bebygget i løbet af et par år. Husmændene stod selv som bygherrer.
Modtaget med skepsis
De mange nye beboere blev ikke modta
get med åbne arme. Der var hos nogle i
sognerådet en udtalt frygt for, at disse nye
familier ikke skulle kunne klare sig på de
små landbrug, og at de ville blive en be
lastning for sognet.
En større frygt lå nok på det politiske
plan. Ovennævnte lov havde jo et stærkt
radikalt stempel på sig. Også Retsforbun
dets tanker kunne anes, jordrente-princip
pet.
I det lille landsogn havde Venstre en
klar dominans i kraft af de bosiddende
stærke gårdejere, og ikke et ondt ord fra
mig om dette forhold. Men frygten for, at
disse nye beboere kunne forrykke magt
balancen, var der.
Det er klart, at der ved den store ud
stykning var mange nye radikale, nok og
så fordi der opstod en solidaritet med det
parti, der så stærkt havde præget loven.
Citat: Den, der ikke er radikal som 20årig, og konservativ som 50-årig....
Den nævnte frygt var nok overdrevet, i
øvrigt tror jeg ikke, at konerne benyttede
deres stemmeret.

Fra hønsehus til stuehus
Fra og med 1922 havde jordlovsudvalget
egne arkitekter, der førte tilsyn med byg
gerierne og sikrede, at udvalgets retnings
linier blev fulgt. Arkitekterne kunne også
levere typetegninger som grundlag for de
egentlige arbejdstegninger.

Mange familier begyndte med at bygge
et hønsehus, som så fungerede som bolig,
medens stuehus og udbygninger blev op
ført. De fleste ejendomme blev opført
som murstensbyggeri, i cementsten, med
pudset mur og røde cementtagsten.
De stuehuse, der blev bygget, var ty
pisk på 80-90 m2, og driftsbygningerne på
130- 250 nr.
Et sted har jeg læst følgende: ”Hus
mandskolonierne med deres hvide mure,
røde tage og små velpassede haver satte
deres præg på de pågældende egne, og
var et nyt element i det danske kulturland
skab.
Det var nok de færreste, der havde no
gen startkapital overhovedet. De fleste
deltog derfor i byggeriet som murerarbejdsmænd og tjente lidt ved det. Min far
var i en periode ansat på cementstøberiet i
Østergade i Hadsten. Her blandede han
beton og støbte både cementsten og tag
sten, uden for normal arbejdstid, til byg
geriet af Broholm.
Det var en stor indsats, der blev gjort
for at komme i gang.
Samtidig forsøgte man at få skik på
jorden, ukrudtet havde overmagt.
Stuehusets indretning og færdiggø
relse, med maling og tapet, tog konerne
sig af.

Finansiering
Der kunne hos staten optages lån til opfø
relse af bygninger. Jorden forblev i sta
tens eje, mod at statshusmændene, som
betegnelsen var og blev ved med at være,
for denne brugsret betalte en såkaldt jord
rente.
Herved kunne man så ved evt. salg af
ejendommen kun realisere værdien af
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bygninger, besætning, maskiner og red
skaber, men ikke af jordværdien.
Derudover valgte de fleste konjunktur
bestemt rente.
Jeg har nævnt, at startkapitalen var mi
nimal, men de fleste havde nok alligevel
en ko eller et par kalve. Andre måske en
hest hjemmefra.
I løbet af forbavsende få år havde de
fleste fået oparbejdet en besætning og fået
jorden i ganske god drift.
Konjunkturerne var ikke dårlige i 20erne. Men det blev de, for da afkastet rigtigt
begyndte at komme i form af mælk, slag
tesvin og æg faldt priserne på grund af af
matningen ude i verden.
Mange havde fået etableret et rigtigt
godt hønsehold.
Det skal nævnes, at hele bebyggelsen
fik indført elektricitet i 1929-1930, en
yderligere udgift, men også en stor let
telse.
Med til at fremme de nævnte love var
den vurdering, at der i årene fremover vil
le være stort behov for landbrugsproduk
ter. Omkring 1930 havde dette skøn des
værre allerede ændret sig. Der var rigeligt
af alt, og priserne faldt katastrofalt.
De fleste har nok hørt om den periode,
hvor slagtesvin blev afregnet til 30 kr. og
altså til et mindre beløb, end torvegrisen
havde kostet.
Der forsøgtes med produktionsbe
grænsning (svinekort), men det var nok
uden den store effekt.
Hvordan overlevede disse familier dis
se katastrofale år ?.
Den konjunkturbestemte rente mildne
de noget. Dernæst må der nok have været
nogen langmodighed fra banker og andre
kreditorer.
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Også fra statens side indførtes hen
standsordninger.
Lovens fædre var meget opmærk
somme på udviklingen (det ville være tab
af prestige, hvis ret mange måtte gå fra
stedet). Pengene skulle helst skaffes.
Ingen tog, så vidt jeg ved, lønnet arbej
de. Man var selvejere og havde i 1922 få
et denne mulighed. Jeg tror, at alle følte
det ville være usolidarisk at tage arbejdet
fra andre.
Der var andre muligheder for at tjene
penge, såsom en mælketur, dog kun for
en enkelt eller to. Skovkørsel ligeså, og
kørsel med tørv fra mosen i Faurskov var
også en mulighed.
En var uldkræmmer med bylten på
nakken, indeholdende godt varmt under
tøj med lodden vrang. Salg af kartofler af
egen avl i Hadsten by kunne også supple
re indtægten.
Lilleåen blev uddybet og reguleret i
midten af 30erne, men ikke én af statshusmændene tog arbejde her. Det var
under deres værdighed. Det ord blev ikke
brugt, men alligevel.
Her fik jeg imidlertid et job, med at
sælge hvidtøl til disse store stærke arbejdsmænd, også kaldet børster. Jeg var
12 år og sparede sammen til konfirma
tionstøjet.
Min far solgte mælk i Hadsten, direkte
fra transportspanden over i konernes pot
mål eller små spande. Senere fik han en
brødtur for bager Jensen i Søndergade.
Turen gik netop igennem Rækken over
Lyngå, Volstrup, Granslev og Bidstrup.
Fattigdommen var knugende for hele
landbostanden, men var måske af den
grund til at bære. Naboen havde det ikke
bedre end en selv.

Jeg husker ikke, at nogen gik fallit,
men enkelte opgav vel frivilligt. Der var
altid en ny familie til at tage over, også
fordi man kunne overtage ejendommen
ved at overtage gælden. En ejendom blev
handlet i 1933, hvor den nye ejer fik over
draget skødet ved at udbetale 300 kr.
Det var i hele perioden eftertragtet at
være selvstændig.
Det var nødvendigvis et godt familie
sammenhold, alle hjalp til, og der var op
timisme trods alt.
De dårlige tider var vel ens både i små
og i større landbrug.
Der var da også enkelte, der forlod be
byggelsen her for at erhverve en større
gård.
Overtagelsesvilkårene var her de sam
me.

Man kunne komme til for små penge,
og hvis modet og selvtilliden var der, gik
det som regel også godt.
De tidligere nævnte ejerforhold til jor
den, nemlig at jorden var statens ejen
dom, havde ingen betydning i en tid, hvor
inflation var negativ eller ukendt.
Det var først senere hen, hvor det blev
mere almindeligt med stigninger i ejen
domspriserne, at de negative sider erfare
des, og af og til var skyld i overraskelser.
Selv dygtige advokater løb af og til sur i
denne specielle ejerform. Det siger sig
selv, at op gennem årene, hvor inflationen
rullede, gav disse ejerforhold anledning
til irritation, og på et tidspunkt valgte
mange muligheden for at frikøbe jorden
og belåne den med et normalt kreditfor
eningslån.

Forfatterens fødehjem "Broholm ”, da alt på ejendommen er på sit højeste: træer er vokset op,
og murene er nykalkede. Marken er delt op i 7 skifter og grænser ned til Lilleåen.
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Husmandskonerne
Udvælgelsen af folk til at overtage et hus
mandsbrug var som omtalt mest et
spørgsmål om mandens kvalifikationer,
men det er vigtigt at huske den enorme
arbejdsbyrde, der var pålagt konerne.
Disse stolte mænd, der havde været
forkarle på store bondegårde, og som
kunne så, pløje lige, passe heste, så de var
skinnende blanke, samt meget andet, de
kunne for de flestes vedkommende næppe
malke en ko.
Det nærmeste, de havde været det job,
var, hvis en og anden var blevet forlibt i
en pige, der deltog i malkningen på går
den - hun var jo bekvemt tæt ved - så
kunne han måske under aftenmalkningen
skridte midtergangen af og galant bære
den fyldte mælkespand til tømning.
Men malke, NEJ. Det var konernes job.
Kun når min mor lå i barselsseng, måt
te min far overtage malkningen. Men det
var ikke noget, der passede hverken ham
eller køerne. Jeg husker en bestemt ko,
der nærmest lagde ørene, når far nærme
de sig med spand og malkestol. Hun var
også rap til at give spanden et spark, så
både spand, skammel og mælken trillede
rundt i græsset.
Og jeg kan tydeligt huske, at koen til
freds drejede hovedet for at konstatere, at
vor mor igen havde overtaget hvervet.
Hønseholdet, som nogle steder havde et
ganske stort omfang, var naturligvis også
vor mors job. Det er mit indtryk, at salg af
æg, både ved stalddør og til brugsen, yde
de et væsentlig bidrag til husholdningen,
ligesom adskillige suppehøns endte på
middagsbordet. Hanekyllinger ligeså.
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Det sociale samvær blev, selv i vanske
lige tider, bibeholdt med kaffebord med
mange slags brød og til slut lækre lagka
ger med flødeskum.
Mændene skulle naturligvis i stalden
for at beundre dyrene. Så bredte kostalds
duften sig i stuen, når mændene kom ind.
Senere blev der strikket, spillet kort og
snakket.
I 1937 havde mejeribruget en storstilet
kampagne for større afsætning af mejeri
produkter.
Der var på Østergades Hotel en kæm
peudstilling af mejeriprodukter, og alle
skolerne var inviteret. (Østergades Hotel i
Hadsten er nu hjemsted for Unibank).
Bagefter var der udskrevet en stilekon
kurrence i de Århus og Randers amter.
Et antal stile var udtaget til endelig be
dømmelse, heriblandt min og en stil skre
vet af Fanny Jensen, som gik i Lyngå sko
le. Jeg var næsten sikker på, at jeg ville få
1. præmie, jeg gik jo i den store Vinters
lev skole, som var skole for Hadsten by.
Men god morgen: 1. præmie gik til
Fanny Jensen, og særdeles velfortjent.
Naturligvis havde Fannys mor og min
mor hjulpet med stilene, de havde begge
været på højskole og var velbegavede
begge to.
Men det, at vi kunne være med her, tror
jeg, var en følge af den tætte samhørig
hed, der var i familien omkring livsform
og betingelser.
Dette som en hyldest til alle de dygti
ge, flittige husmandskoner på Faurskov
og Volstrup. Deres indsats var afgørende.

En romantisk og tragisk historie
Af Jørgen Toubro

Historien om Malvina, digterpræsten St.
St. Blichers højtelskede, ja nærmest forgu
dede datter, er både romantisk og tragisk.
Romantisk fordi Malvina først blev forlo
vet med den hun elskede, men dog snart
mistede, og tragisk fordi hendes senere
ægteskab med levemanden Rasmus Scha
de Berg ikke blev nogen dans på roser. At
det gik skævt var ikke kun Rasmus’ skyld.
Han var nok fordrukken, men med årene
slægtede hun ham mere og mere på.
Desværre findes der ingen billeder af
Malvina. Det nærmeste vi kan komme
hendes udseende, er billedet af hendes
mor Ernestine Blicher. Hun er fotografe
ret på sine ældre dage i 1860’erne.
Portrættet viser en præsteenke, værdig og
med selvrespekten i behold. Som yngre er
hun beskrevet som meget smuk, lille og
buttet, sortlokket og brunøjet. Det er vel
tænkeligt, at datteren Malvina har lignet
hende.
Unge Christensens ”brudeløb”
Den romantiske historie om Malvina be
gyndte i 1834, da hun var 16 år gammel.
Hun var med sin far, digterpræsten, kørt
fra Spentrup til Mariager. Her skulle Mal
vina have sin bal-debut hos justitsråd,
proprietær Poulsen, Mariager Kloster. En
af gæsterne var den unge jurist Edvard

Der eksisterer - så vidt vides - ikke noget bil
lede af Malvina Steensdatter Blicher. Billedet
her er af hendes mor, Ernestine Juliane Bli
cher, men de siges at have lignet hinanden i
det ydre.

Christensen, søn af generalen fra Ran
ders. Der var mange smukke unge til ste
de, men det varede dog ikke længe, før
man kunne udpege aftenens løve. Af væ
sen, holdning og i ulastelig optræden syn
tes han selvskrevet til at være ballets helt,
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og de unge damers rødmen, når han nær
mede sig, fortalte tydeligt nok, hvor godt
de syntes om ham. Ordene er hentet fra
Nicoline Kirkegårds roman “Malvina Steensdatter Blicher“ fra 1952. Meget kort
fortalt endte historien med, at de to unge,
Edvard og Malvina, trådte dansen.
Hen på aftenen brød Blicher og Malvi
na op og kørte i hestevogn mod Spentrup,
uden at den unge Edvard Christensen
nåede at få sagt Malvina det, der lå ham
på læberne. Imidlertid synes han at have
været en særdeles handlekraftig ung
mand. Nicoline Kirkegaard digter videre
på romancen og fortæller, at Edvard
sadlede sin hest op og red de ca. 15 kilo
meter til Spentrup Præstegård. Folkemin
desamleren Evald Tang Kristensen har
fået en anden udlægning hos lærer Holm i
Ørsted, som kunne fortælle, at den unge
Christensen straks blev forelsket i Malvi
na, men da han ikke kunne få lejlighed til
at udtale sig på ballet og hørte, at hun var
taget bort, løb han samme nat efter
vognen fra Mariager til Spentrup. Han
kunne ikke vinde ind på de kørende, og
alle var gået i seng, da han forpustet og
tilsølet kom til Spentrup. Her bankede
han på, og Blicher rejste sig for at lukke
ham ind. Da han havde fortalt, hvordan
det var gået, og hvorfor han var kommet,
kom Blicher i den syvende himmel. Han
var rørt og begejstret. Malvina måtte op
igen, og de blev forlovet samme nat. Hvis
det er rigtigt, at unge Christensen af forel
skelse løb de ca. 15 kilometer fra Maria
ger til Spentrup, gør det jo ikke historien
ringere! Jeppe Aakjær støtter historien i
sin biografi om Blicher. En kendsgerning
er det imidlertid, at de to unge fik ringe
på. Det er også en kendsgerning, at Ed
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vard Christensen døde kort efter, den 9.
december 1834. Han blev fulgt til graven
af St. St. Blicher, og Randers Avis offent
liggjorde en mindesang, han skrev om
svigersønnen: “Han elskede en af mine.
Min unge ven, min søn, kun få og kort var
vort venskab“.

Gift med ”Junker Rasmus”
Vi ved ikke, hvordan Malvina tog sin for
lovedes død, men fire år senere, i 1838,
stod hun brud. Hun var da 20 år gammel,
og hendes tilkommende, præstegårdsfor
pagteren i Spentrup, Rasmus Schade Berg
var ti år ældre. Han var søn af proprietær
Jens Rasmus Berg fra Demstrup i det
frugtbare Ommersyssel mellem Randers
og Mariager Fjorde. Her voksede Rasmus
op som en velstående mands søn. Det har
heddet sig om Rasmus, at han blev myn
digt og strengt opdraget og at han blev en
robust, livsglad sjæl. Måske lidt hovmo
dig, måske lidt ubekymret.
1 et par år havde Rasmus skøde på
Demstrup, men det gik ikke. Han led af
lyst til at lade to og fem være lige, og lod
en bror om bedriften. Måske blev der
spillet lidt for meget kort på Demstrup,
måske var det efterveer af statsbankerot
ten i 1813? Det endte med, at han solgte
proprietærgården og flyttede til Spentrup
som præstegårdsforpagter for Blicher,
hans senere svigerfar.
“Junker Rasmus“ kom med sin forval
terstok, sit gode humør og sin manglende
evne til at sige nej under alle livets for
hold. Han havde et stærkt helbred i de
unge år, og ifølge Jeppe Aakjær betjente
sig af den talemåde, at “Vorherre ikke
kunne få død på ham, medmindre han lod
ham slå ihjel“.

Junker Berg, Malvinas mand. „Han kam med
sin forvalterstok, sit humør, sin manglende ev
ne til at sige nej."

En skøn sommerdag, den 28. juli 1838,
stod brylluppet mellem Malvina, Blichers
næstældste og mest elskede datter og
proprietærsønnen Rasmus. Efter datidens
skik var det et bryllup med brask og
bram. Blicher skænkede Spentrup Kirke
skibet “Tordenskjold“ til ophængning, og
ved bryllupsmiddagen blev der ligeledes
skænket, men det var i glassene. Senere
blev dansen trådt til Regimentsmusikken
fra Randers. Brudgommen blev fuld, og
bruden græd. Næste dag var der forso
ning, og da græd brudgommen.
Ægteparret rykkede ind i forpagterboli
gen. Den ligger et stenkast fra præstegår
den og kendes nu til dags som “Malvinas
hus“. I dag er huset mindestue og muse
um med en lille, spændende samling. Her

kan man se digterpræstens skrivebord,
hans piber samt andre ting og sager. Der
er ikke meget, der fortæller om Malvina i
huset, der bærer hendes navn. En overle
vering beretter, at hun ofte sad i gårdens
sydlige værelse, hvorfra hun kunne se
over til præstegården. Det hed sig, at
Rasmus ikke tålte, at Malvina bestilte
noget. Hun skulle sidde i stuen, og hjem
met blev derefter. Hun læste mere, end
hun fejede og spandt, skriver Jeppe
Aakjær. Som oftest sad hun ved sin rok,
men med en bog over forklædet. I de
unge dage var hun en lidenskabelig
l’hombrespiller og vandt altid. Beklage
ligvis havde hun ikke samme held i lyk
kens spil.
Årene i Spentrup blev nok ægteparrets
bedste. Her fødtes året efter brylluppet
deres eneste barn, Ferdinand Edvard
Berg. Han var opkaldt efter Malvinas
første forlovede, generalens søn fra
Randers. Blicher var mere end tilpas med
barnebarnet og kaldte ham Per Syvspring,
et navn han beholdt resten af sit korte liv.
Da digterpræsten døde i 1848 var det
sket med Malvina og Rasmus i Spentrup.
Deres ejendele kom på auktion den 2. maj
1848 og indbragte, ifølge Jeppe Aakjær,
kun 163 rigsdaler, 3 mark og 6 skilling.
Efter ti år som præstegårdsforpagtere gik
de ud til en tilværelse, der blev noget
anderledes, ja ligefrem tragisk. Parret flyt
tede fra sted til sted. En tid var Rasmus
teglværksbestyrer på Livø i Limfjorden.
Desuden forsøgte han sig som forvalter og
bestyrer på større gårde i det nordlige
Jylland. Det skal han have egnet sig
udmærket til, da hans hånd med en
vedhængende egekæp var rap i vendingen,
så han ligefrem var berømt for at kunne
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I Spentrup finder man Malvinas hus, i dag mindestue for St. St. Blichen Malvina boede en kort
tid i huset - hun sad ofte i vinduet og kiggede over mod præstegården, hvor forældrene boede.
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holde styr på datidens svenske herregårds
karle. Men det gik alligevel ikke. Det
berettes, at Rasmus blev alkoholiker, og
med Malvina var det ikke stort bedre.
Man mener, at Malvina fik en hel del
Blicher-ting med sig, da hun rejste fra
Spentrup efter faderens død. En ingeniør
fandt mange år senere hos Malvina et
amtskort, som hendes far havde rejst
efter. På bagsiden havde Blicher skrevet
flere vers. Indtil fundet havde versene
været ukendte for alle andre end de af
Blichers nærmeste, der interesserede sig
for hans skrivekunst. Den interesse var
det imidlertid så som så med. Vistnok var
det kun Malvina, der i den retning slægte
de faderen på.
De sidste af ægteparrets år blev tilbragt
i Vendsyssel. I 1874 havde parret fået
husly i en forvalterbolig på Bjørum Mark
ved Suldrup. Her døde Malvina Steensdatter Blicher i yderste fattigdom den 23.
december 1874, just som hun lagde sidste
hånd på juleforberedelserne. Hun blev
kun 57 år gammel. Malvina er begravet
på kirkegården i Sulsted. Sønnen Edvard,
der ikke var nogen opvakt knægt, var
kommet i gartnerlære hos en onkel. Han
døde året efter sin mor.
Rasmus Bergs sind
Selvom Malvinas navn stadig lever, er det
faktisk meget lidt, man ved om hendes
personlighed. Ægtemanden Rasmus
Schade Berg, som ikke er nær så kendt i
den brede offentlighed, har vi derimod
mere detaljeret viden om. En artikel fra
1915 i årbogen “Fra Himmerlands og
Kjær Herreder“ giver en førstehåndsbe
retning om hans personlighed. Han be
skrives som temmelig fordrukken og med

Malvina og hendes mand ligger begravet på
Sulsted kirkegård i Vendsyssel. Hun døde op
til juleaften i 1874, og han døde fire år senere.

et voldsomt temperament, men samtidig
betones det, at han var meget retskaffen i
sin tænkemåde og havde et bravt sinde
lag. Men livets storme, ulykkelige fami
lieforhold og al hans armod og modgang
havde afsat ru kanter og fyldt hans sind
med hån mod blidere følelser samt bega
vet ham med en stor portion galgenhu
mor. Rasmus Berg kunne, når der var ro
over ham og hans stride sind, være hyg
gelig og meddelsom. Han talte gerne om
Blicher og citerede med skælvende røst
hans digte.
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Efter konens død opholdt Rasmus Berg
sig for det meste hos proprietær Gleerup
på Agdrup i Sulsted sogn og kom ofte
med denne på besøg hos brdr. Bendtzen i
Ålborg, hvor han også havde et hjem, når
han ville. Da Gleerup solgte Agdrup, blev
Rasmus Berg atter husvild. Som et ek
sempel på hans stride sind, der undertiden
kunne slå ud i forrykthed, kan nævnes, at
han, da Gleerup skulle flytte fra gården,
gik ind til sagfører Ingerslev i Nørresund
by og ville have Gleerup stævnet, fordi
han - Rasmus Berg - nu stod uden husly.
Uden mål og med flakkede han derefter
omkring i Jylland hos venner og bekend
te, var i konflikt med politiet i Randers,
formentlig for gadeuorden, ligesom han
også var involveret i andre episoder.
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Rasmus Berg, “junkeren fra
Demstrup“, fik et sørgeligt endeligt. Han
sluttede sit liv på et værelse i Ålborg,
hvor han i den kummerligste forfatning
døde den 26. april 1878, 70 år gammel.
Rasmus blev begravet ved siden af Mal
vina på Sulsted kirkegård. Her er siden
rejst et synligt minde om de to.
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Gensyn med Skanderborg-skeerne
Af Jens Ingvordsen

I Skanderborg Museums Årbog 199119921, der blev udgivet 1993, havde jeg et
lille indlæg om guldsmed Otto Reppiens
særprægede erindringsskeer2, de såkaldte
Skanderborg-skeer. I artiklen gennemgik
jeg motiver på de af Reppiens Skander
borg-skeer, som jeg på daværende tids
punkt havde fået kendskab til. Dette

kendskab stammede først og fremmest fra
en udstilling ‘Skønnest ved Skanderborg’,
som Skanderborg Museum lavede i turist
året 1988. Samtidig gjorde jeg et fortviv
let, men immervæk velment forsøg på at
opstille en kronologi over udsendelsen af
de enkelte Skanderborg-skeer.
Vel vidende at mine oplysninger om

Ejendommen Adelgade 100 blev opført af Johannes Joachim Reppien, der her ses stående på
trappen. Der var forretning i stueetagen og privatbolig på første sal. Den dag i dag drives der
guldsmedeforretning på adressen. Foto: Skanderborg Museum.
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Kolonnebogen over salget af
Skanderborg-skeerne.
Privateje.

Otto Reppien og dennes produktion af
Skanderborg-skeer var mangelfulde, bad
jeg derfor læserne om bistand. Resultatet
var langt over forventning, ja nærmest
overvældende. Skanderborg Museum
modtog henvendelser fra i snesevis af per
soner fra nær og fjern. Det viste sig såle
des, at mange mennesker i Skanderborg
med opland, men også så langt væk som i
Nordjylland og på Sjælland, lå inde med
oplysninger om Otto Reppien eller ejede
genstande udgået fra dennes forretning.
Skanderborg Museum fik hermed kend
skab til mange effekter fra Otto Reppiens
guldsmedforretning på Adelgade 100 i
Skanderborg.
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Da Skanderborg blev udpeget til Årets
By 1994, fik byens museum den idé at ar
rangere en udstilling om Otto Reppiens
Skanderborg-motiver på sølvtøj. Museet
lånte en del materiale af personer, som vi
vidste lå inde med ting og sager af betyd
ning. Under dette indsamlingsarbejde
blev vi tilbudt et væld af nye genstande til
belysning af Skanderborg-skeerne i al al
mindelighed og deres ophavsmand i sær
deleshed.
Udstillingen, der hed ‘Skanderborgmotiver på sølvtøj’, blev vist i tiden fra
30. maj til 4. juni 1994 i Unibanks lokaler
i Dagmar Centret i Skanderborg.
Mange nye genstande dukkede op i den

uge, som udstillingen, der var godt be
søgt, varede. Vi blev blandt andet præsen
teret for Skanderborg-skeer og andet
sølvtøj fra Otto Reppiens værksted, fotos
og arkivalier, men også så undseelige
(men ikke desto mindre lige så betyd
ningsfulde og spændende) ting som for
eksempel æsker, gavebånd og fakturaer,
ja selv et udskåret håndtag i træ, udført
efter tegning af Otto Reppien, til forret
ningens hoveddør.
Vigtigst i denne sammenhæng var im
mervæk en række arkivalier, der fortalte
mangt og meget om Skanderborg-skeerne. Af største betydning var således en af
Otto Reppien og dennes datter, guldsmed
Lis Hansen ført bog over salget af Skan
derborg-skeer i perioden 1912-60. Bogen
røbede Skanderborg-skeernes indbyrdes
kronologi, men afslørede tillige mine fejl
tagelser i artiklen fra 1993. Denne kolon
nebog er og bliver et uhyre vigtigt doku
ment til forståelsen af Skanderborg-skeer
nes historie og deres indbyrdes forbin
delser.
Andre spændende ting dukkede op i
2000, hvor Skanderborg Museum fra His
torisk Forening i Horsens modtog en lang
række effekter3, der engang i 1950-erne
var kommet bort fra forretningen Adelga
de 100 i Skanderborg. Denne samling
rummede en stor gruppe guldsmed- og
gravørværktøj samt over 200 seglaftryk.
Imellem effekterne er blandt andet en lille
og slidt gravørstikkel, hvor der på selve
træhåndtaget ses indskåret OR for Otto
Reppien.
I januar 2001 deponerede en privatper
son en stor del af de netop omtalte arkiva
lier hos Skanderborg Museum4. Alle arki
valierne omhandlede forretningen på

Adelgade 100 i Skanderborg, der blev
grundlagt af urmager, guldsmed og in
strumentmager Johannes Joachim Reppi
en (1847-1929) og videreført af dennes
søn Otto Reppien (1885-1954). Arkivali
erne gør det muligt at følge forretningen
fra 14. april 1871, hvor Johannes Joachim
Reppien udførte sin første reparation som
urmager i byen, til 1. juni 1927. Særdeles
interessant i denne sammenhæng er to
forretningsbøger dækkende årene 19051917 og 1918-1927. Heri er opregnet
utallige eksempler på salg af Skander
borg-skeer. Bøgerne opregner salg pr. per
son igennem årene, og er meget detaljere
de. Således nævnes salgsdato, emne, pris
og dato for betaling. Ofte vil man se, at
kunders regning hos Reppien’erne blev
udlignet med for eksempel en skomager
eller en købmandsregning, eller ved leve
ring af naturalier (såsom æbler og ænder,
mursten og tørv). Eksempelvis kan næv
nes, at Johannes Joachim Reppien den 10.
september 1909 modtog 1 tønde kartofler,
værdi 9,35 kr., fra gårdejer Jens Jensen i
Foerlev; beløbet blev prompte fratrukket
gårdejerens regning5.
Dette materiale belyser på bedste vis
handelsforholdene og -vilkårene i Skan
derborg igennem årene 1871-1927.
Denne artikel om Otto Reppiens Skan
derborg-skeer er blevet til på baggrund af
de flere hundrede nye effekter, som jeg
har fået kendskab til siden 1993. Artiklen
kunne ikke være skrevet uden en udstrakt
velvilje og forståelse hos de mange pri
vatpersoner, der overlod Skanderborg
Museum alt det sølvtøj og de mange an
dre genstande, som vi bad om lov til at lå
ne til en nærmere undersøgelse og regi
strering.
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Baggrund
Otto Reppien blev født i Skanderborg den
14. maj 1885 som søn af urmager, guld
smed og instrumentmager Johannes Joa
chim Reppien ( 1847-1929) og Ane Ca
thrine Rasmussen (1844-1908). Det var
moderens andet ægteskab, idet hun var

HO.LKE1

En af Otto Reppiens specialgrave rede pro
spektskeer er fra 1933. 1 laffet ses en pragt
fuld gravering af ejendommen Holkegade 2,
der i dag huser Faaborg kulturhistoriske mu
seer. Foto: Skanderborg Museum.
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enke efter urmager Niels Peter Mogensen
Skabelund ( 1829-71 ), der havde forret
ning i Adelgade i Skanderborg.
Som dreng gik han antageligt faderen
til hånde i forretningen. Kunsten at smede
de ædle metaller lærte Otto Reppien i åre
ne 1900-05 hos guldsmed Rasmus Jensen
i Horsens, en af periodens dygtigste guld
smede i Østjylland6. Efter at svendeprø
ven var heldigt overstået 1. maj 1905, rej
ste han til Tyskland7 for at videreuddanne
sig i guldsmedfaget, men han lærte tillige
at gravere.
Vel hjemkommen i efteråret 1906 til
sin fødeby trådte han ind i faderens for
retning på Adelgade 1008. Han blev opta
get som medindehaver i forretningen 14.
maj 19 119. Ordet medindehaver må tolkes
juridisk, idet såvel fader som søn rent
praktisk anså Otto Reppien som værende
indehaver af forretningen fra denne dato10.
Man kan dog roligt gå ud fra, at faderen
vedblev at have sin gang i forretningen og
på værkstedet. Knap to år senere, den 14.
april 1913, løste Otto Reppien borgerskab
som guldsmed i Skanderborg.
Allerede kort tid efter hjemkomsten
syslede han dog med graveringens svære
kunst. Fra 1908 vides han at have frem
stillet store prospektskeer på bestilling.
Som regel foregik det sådan, at en kun
de besøgte forretningen og udbad sig en
ske med en gravering af kundens gård el
ler bygning, af og til blev der bestilt en
gravering af en sognekirke eller
herregård". På grund af den store succes
med disse prospektskeer begyndte Otto
Reppien i 1912 en mere regelret fremstil
ling af de skeer, der endte med at blive
kendt under navnet Skanderborg-skeer.
Otto Reppien virkede tillige som både

ydelser. Han drev med succes forretning
en videre til 1954, hvor han efter kun kort
tids sygdom og bare få dages indlæg
gelse, døde den 3. oktober i en alder af 69
år.

Otto Reppiens skitse til type 1 Skanderborg
Slotskirke sidder indklæbet i kolonnebogen
over salget af Skanderborg-skeer. Privateje.

optiker og urmager. I juni 1941 fik han
tilladelse til at udvide borgerskabet, så
han fremover også kunne kalde sig han
delsmand (med salg af alabastvarer, kera
mik- og krystalvaser samt bordkurve). En
gennemgang af forretningsbøgerne fra
1911, hvor Otto Reppien overtog den fæ
drene virksomhed, til 1927, som arkivali
er rækker frem til, afslører et meget rigt
varieret sortiment af diverse artikler og

Type 1 : Skanderborg Slotskirke,
1912
I 1768 blev Skanderborg slot revet ned.
Kun den fløj, der nu fungerer som kirke,
og det runde tårn blev stående.
Ud fra bevarede tegninger kan man se,
at Slotskirkens udseende og opbygning
blev indgående studeret, inden Otto Rep
pien var tilfreds med sit motiv. Der er tale
om en meget naturtro gengivelse af mo
numentet.
Reppien udførte selve graveringen af
motivet. Denne gravering blev så sendt
videre til kongelig hofgravør Lindahl i
København, der fremstillede det egentlige
stempel til motivet. Stemplet beroede hos
Carl M. Cohrs Sølvvarefabrikker i Frede
ricia. Her blev skeerne tilvirket og eftersendt til Reppien i Skanderborg.
Motivet omkranses af et slyngmotiv i
tidens herskende stilart, Jugend- eller
Skønvirkestilen. Typen kan inddeles i to
undergrupper. Et flertal af de undersøgte
bestikvarer er forsynet med et nærmest
sekstalsformet slyngornament på skaftets
nedre del. Dette ornament mangler ved
nogle af bestikvarerne.
Ifølge en opgørelse i den allerede om
talte kolonnebog over salget af Skander
borg-skeer blev der i årene 1912-60 solgt
i alt 2.000 stykker. Da salgstal mangler
forårene 1943-46, 1950, 1956 og 1958
blev der i gennemsnit solgt 45 enheder pr.
år af denne type. Kun ved 442 stykker an
gives bestiktypen. Her topper absolut suk-
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Gennemsnitlig prisudvikling 1913-21 på theskeer af type 1, baseret på optegnelser i forretning
ens hovedbøger.

kerskeen med 145 solgte enheder, medens
der for eksempel kun opregnes 2 solgte
geleskeer (begge år 1959). Motivet fandt
anvendelse på emner som babygafler, ka
gespader og potageskeer, men tillige på
for eksempel papirknive.
For årene 1913-21 er det lykkedes at
finde 64 Skanderborg-theskeer, der kun
kan være af type 1, omtalt i forretningens
hovedbøger. Det ses af diagrammet blandt
andet, at prisen på en theske toppede i år
1920 med godt 9 kr. pr. stykke.

Type 2: Skanderborg Slotskirke,
1922
Denne type er egentlig blot en viderefø
relse af type 1. Selve hovedmotivet med
dets fine gravering er mere eller mindre
det samme. Der er dog forskelle nok til at
retfærdiggøre udskillelsen af en separat
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type. Motivet omgives nu af en bladkrans
indeholdende ordet SKANDERBORG.
Skønvirkestilen er forladt til fordel for
den nye funktionalistiske stil. Sluttelig
opfattede Otto Reppien selv dette motiv
som en ny type. Også dette stempel blev
udført af hofgravør Lindahl. Stemplet
fandtes i to forskellige størrelser. Til de
større bestiktyper beroede stemplet hos
firmaet C. Herlund i Århus, der leverede
presningerne. Disse presninger blev så
sendt til Horsens Sølvvarefabrik, som
ydermere opbevarede stemplet til de min
dre bestiktyper.
Motivet findes i to vist nok ens udga
ver: et stort og et lille motiv. Det store
motiv fandt anvendelse på det lidt større
bestik såsom spisegafler og -skeer. Af va
rer med store motiv kender jeg blandt an
det 1 kagespade (1929), 1 spisegaffel

det lille motiv alle er fra 1940 og tiden
derefter. Om denne kronologiske skilleli
nie nu også er virkelig, er materialet for
sparsomt til at afgøre med sikkerhed.
Kolonnebogen meddeler, at der i årene
1922-60 blev solgt i alt 1.737 stykker
med dette motiv. Af solgte enheder kan
blandt andet nævnes 228 kaffeskeer og
189 syltetøjsskeer, men kun 2 barnegafler
og 5 servietbånd. Da salgstallene mangler
for 1951, giver det et gennemsnitligt salg
pr. år på 46 stykker.

Type 1 Skanderborg Slotskirke. Den lille gaffel
ses uden det jugendagtige krølleformede or
nament på skaftet, der er at finde på skitsen
ovenfor. Foto: Skanderborg Museum.

( 1933), 2 spiseskeer ( 1933 og 1934) samt
1 sukkerske (troligen 1936).
Det lille motiv har jeg set på 3 sukker
skeer (1940, 1942 og 1944), 1 syltetøjs
ske (1952), 1 kagespade (1955), 1 på
lægsgaffel (1959) og 1 dessertske (anta
geligt 1960). Hvor laffet overalt er glat og
uden udsmykning, har ovennævnte sylte
tøjsske fra 1942 et ganske særpræget laf,
hvor undersiden er forsynet med to indknibninger. Bemærk i øvrigt, at varer med

Type 2 Skanderborg Slotskirke. En ny udgave
af motivet, der nu er indrammet af et mere
forenklet ornament. Foto: Skanderborg Muse
um
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Type 3: Skanderup Kirke, ca. 1928
Denne type er ikke omtalt i Otto Reppi
ens kolonnebog over salget af Skander
borg-skeer. Emnet blev kort omtalt 1944 i
en annonce12, men desværre ikke ledsaget
af nogen illustration. Otto Reppiens dat
ter, guldsmed Lis Hansen, der videreførte
forretningen frem til 1962, kunne dog
godt erindre sig dette motiv. Hun er af
den opfattelse, at Otto Reppien nok kun
lavede meget få eksemplarer, da der vist
ikke var salg i motivet. Jeg tvivlede på, at
det ville lykkedes mig at finde eksempla
rer med dette motiv. En eftersøgning i
Skanderborg-området bragte heldigvis et
par genstande prydet med Skanderup Kir
ke for dagen.
Motivet på skeens knop fremviser den

Type 3 Skanderup Kirke. En noget svag gengi
velse af et motiv, det tilsyneladende ikke havde
det brede publikums gunst. Gengivet efter
fotokopi.
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gamle Skanderup Kirke set fra syd. Det
identificeres med navnet SKANDERUP
KIRKE i et buet skriftbånd under selve
motivet.
Det er blot lykkedes mig at opnå kend
skab til to stykker bestik med dette motiv:
1 spisegaffel (1928) og 1 spiseske (1929).
Dateringen kan hermed sættes til ca.
192813.
Type 4: Christian IV’s Eg, ca. 1931
I Skanderborg Dyrehave står et ældgam
melt egetræ med runkne kæmpegrene.
Folkeviddet har navngivet træet Christian
IV’s Eg. Et træ med stor krone passer per
fekt til anbringelse som motiv på knoppen
af et stykke bestik.
Stemplet til motivet beroede hos firma
et Carl M. Cohrs Sølvvarefarikker i Fre
dericia, der leverede pr. bestilling til Otto
Reppien.
Det mangegrenede egetræ pryder som
alt nævnt knoppen. Over motivet er an
bragt de tre tårne, Skanderborgs byvåben.
Under træet står Chr IV Eg, hvilket er lidt
besynderligt, når bestiktypen i Reppiens
annoncering ofte navngives som Den
Gamle Eg. På selve skaftet ses navnet
SKANDERBORG.
Typen kan inddeles i to undertyper: én
med et krøllet, stort V ved overgang
mellem skaft og laf, og én med glat over
gang mellem skaft og laf.
I kolonnebogen fremhæver Otto Reppi
en, at denne sketype var den eneste Skanderborg-ske, der kunne leveres i både sølv
og plet. Dette udsagn forekommer mær
keligt, når man ihukommer, at han ved
omtalen af type 14 Skanderborg Slotskir
ke fra 1951 i selvsamme bog fremhæver,
at denne type var ’Plet-Skeer’.

Af eksemplarer på denne type har jeg
set 1 syltetøjsske stemplet Tretårn over
31l4, samt 1 sukkerske, 1 papirkniv og 1
barnegaffel i plet.

Type 5: Skanderborg Byvaaben,
1930
Tre knejsende tårne er af mange danske
købstæder blevet brugt som byvåben, så
ledes også Skanderborg. Motivet med by-

Type 4 Christian IV 's Eg. Et tree egner sig for
trinligt til udsmykning af knoppen på en ske.
Bemærk det slyngede ornament ved overgang
en mellem skaft og laf Foto: Skanderborg
Museum.

Kolonnebogen opremser et salg på
1355 stykker i årene 1934-52. Salgstalle
ne mangler imidlertid for 1947, hvilket
derefter giver et årligt gennemsnitligt salg
på 75 enheder. Der blev blandt andet solgt
186 syltetøjsskeer, men kun 2 pålægsgaf
ler.

Type 5 Skanderborg Byvaaben. Knoppen fra en
af de større skeer viser de mange detaljen der
udgør motivet. Foto: Skanderborg Museum.
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ens våben daterede jeg i 1993 på bag
grund af adskillige reklamekampagner
som værende fra 1933, hvor Skanderborg
by netop fejrede 350-året for byens køb
stadsrettigheder15. En gennemgang af for
retningens kolonnebog over salget af
Skanderborg-skeer viser dog entydigt, at
salget startede allerede i 1930.
Stemplet til dette motiv blev opbevaret
i Slagelse hos Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik. Dette afsløres tillige af skeer
ne selv, idet flertallet af de undersøgte
skeer har firmaets monogram DGS ind
slået på bagsiden af skaftet.
Motivet findes - endskønt ens - i to
størrelser. De lidt større skeer med Skan
derborg Byvaaben anvendte et skaft med
knop af samme form og udseende, som
Otto Reppien brugte til skeer med specialgraverede prospekter, såsom Holkegade
2-skeen og Lundbjerggård-skeen16.
Jeg har set omkring et halvt hundrede
skeer med dette motiv, blandt andet et par
kagespader med næsten hjerteformet laf
(lavet henholdsvis 1949 og 1953). De
mest almindelige bestiktyper er kaffeskeer (salg 439 enheder), kagegafler (207 en
heder) og syltetøjsskeer (152 enheder). Af
mere sjældne typer må nævnes ragoutskeen (5 enheder) og smørebrødsskeen (3 en
heder).
Efter kolonnebogen at dømme var dette
motiv et af de mere populære. Selvom
salgstallene mangler for året 1931 blev
der i perioden 1930-54 solgt i alt 1.613
stykker med motivet Skanderborg Byvaa
ben. Dette giver et gennemsnitligt salg pr
år på 67 enheder. Af de 1.613 stykker skal
det i øvrigt bemærkes, at 82 kaffeskeer,
16 syltetøjsskeer og 6 sukkerskeer var
forgyldte.
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Type 6: Skanderborg Slot, 1933
Af det store kongeslot, der i fordums dage
knejsede ude på Slotsholmen, er der i dag
blot den nuværende købstadskirke og ron
dellen tilbage.
Motivet med Skanderborg Slot blev in
troduceret af Otto Reppien i 1933 i for
bindelse med købstadens 350-års jubilæ
um. Det blev guldsmed Reppiens mest
folkeyndede motiv. Otto Reppien må som
forlæg for sit motiv have benyttet J. J.
Bruns gouache fra 174617.
Motivet Skanderborg Slot findes i to
størrelser, der imidlertid ikke er helt ens.
Der kan udskilles hele tre undertyper.
Motivet kan være omgivet af
a. omkring knop: perlebort, på skaft:
monogram, våben og bjælke (stor stør
relse)
b. omkring knop: perlebort (stor stør
relse)
c. på skaft: monogram, våben og bjæl
ke (lille størrelse).
Det er dog svært at sige noget konkret
om dateringen af de forskellige underty
per. De bestikenheder af type a, som jeg
har haft mulighed for at undersøge, var
alle fra perioden 1939-60. Dette kan indi
kere, at undertype a var i produktion hele
perioden igennem. Af undertype b har jeg
kun set et enkelt eksemplar, en barneske
fra 1936. Undertype c bærer stempler fra
årene 1945-59, hvilket kan betyde, at den
ne undertype hører sidste halvdel af pe
rioden til.
Stemplerne til motivet blev opbevaret
hos sølvsmedefirmaet Hansen & Ander
sen i København, der som specialitet net
op havde frihåndsarbejder.
Otto Reppiens kolonnebog regner i åre
ne 1933-60 med i alt 3.620 solgte stykker,

Type 7: Paa Skanderborrig Enge,
1936
Ideen til dette motiv har Otto Reppien
hentet i fortællingen om en af Skanderborg-egnens mere kendte personer, Mor
ten Børup, rektor ved Århus Katedralsko
le, død 1526.1 Steen Steensen Blichers
digt fra 1829 om Morten Børup hedder
det således i første vers: I Skanderborrig
enge, alt ved den blanke sø, dér gik de pi-

Type 6 Skanderborg Slot. Motivet her er af
undertype c. Foto: Skanderborg Museum.

hvilket giver et gennemsnitligt salg pr. år
på 129 stykker bestik.
Den mest solgte bestiktype er atter kaffeskeen, der topper med 593 enheder.
Herefter må nævnes spiseskeen (333 en
heder), syltetøjsskeen (329 enheder) og
sukkerskeen (302 enheder). De mest
sjældne typer burde være stegegaflen med
6 solgte eksemplarer (2 enheder i hen
holdsvis 1949, 1959 og 1960) og kompotskeen med 4 solgte stykker (alle solgt
1958)18.

Type 7 Paa Skanderborrig Enge. En kagespa
de med de høri vende piger på Skanderborg
enge med slottet i baggrunden. Foto: Skander
borg Museum.
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ger og drenge at rive og slå hø19.1 kolon
nebogen er indklæbet en reklamefolder
med dette motiv. Teksten gengiver dette
vers, blot hedder det i første linie Paa
Skanderborrig Enge.
I 1993 forsøgte jeg at datere fremkom
sten af dette motiv til årene ca. 1938-4320.
Kolonnebogen over salget af Skander
borg-skeer fra forretningen Adelgade 100
viser dog nu entydigt, at bestik med dette
motiv blev solgt allerede fra og med
1936.
Motivet Paa Skanderborrig Enge er et
af Reppiens allerfornemste graveringsar
bejder. I forgrunden svinger en mand leen
over høet, der er skabt i et dejligt, ophøjet
relief. Bag ham ses tre høstakke og de pi
ger i færd med at rive høet sammen. Bag
ved pigerne er Skanderborg Slots rondel
med fint graveret murværk. I baggrundens
midte hæver den skovklædte Æbelø sig
over søens rolige vande. Himlen er tilsy
neladende rolig, kun et par skyer ses, men
alligevel er der noget i luften. Reppiens
fine gravørhånd har ridset mere eller min
dre vandrette svage riller over store dele
af himlen, hvilket giver en spændende nu
ancering, men også forvarsel om et scene
skift. Øverst på knoppen ses Skanderborg
byvåben. Under motivet og indskriften
PAA SKANDERBORRIG ENGE ses et
forsænket felt. Dette felt passer til den
buste af Frederik den Sjette, som Otto
Reppien lod pryde type 9 Stavnsbaandsskeen. Samme buste er i øvrigt at finde
øverst på type 8 Sjette Frederik.
I kolonnebogen fremhæver Otto Reppi
en, at stemplet blev opbevaret i Horsens,
hvilket ord vel må stå for Horsens Sølvvarefabrik, hvor en af Otto Reppiens gode
venner var ansat i en ledende stilling21.
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Af bestik med dette motiv blev der i
årene 1936-52 solgt blot 146 stykker. Da
der ingen salgstal kendes for årene 194749, blev der pr. år i gennemsnit solgt blot
10 enheder. Tilsyneladende blev motivet
kun brugt på bestiktyperne kagespade (70
enheder), kartoffelske (39 enheder), kom
potske (23 enheder) og kagespade (14 en
heder).
Jeg har kun set én kagespade med dette
motiv22. Kagespaden blev indkøbt i forret
ningen Adelgade 100 i april 1946, men er
stemplet med Tretårn over 45.
Type 8: Sjette Frederik, 1936
Otto Reppien kalder skiftevis denne type
for Frederik den Sjette, Sjette Frederik og
Stavnsbaandskeen, hvor type 9 både kal
des Den nye Skanderborg-Ske og Stavnsbaandsskeen. Selv bevarede reklamebro
churer for type 8, indklæbet i kolonnebo
gen, bruger navnet Stavnsbaandsskeen
om denne type. I 1993 nævnte jeg forsig
tigt, at titlen Sjette Frederiks minde sand
synligvis skjulte to forskellige motiver,
eller udgaver af samme23.
Det massive mindesmærke for Frederik
VI på slotsbanken blev afsløret 31. juli
1845. På støttens fire sider er der basreli
effer og indskrifter, øverst hviler kongens
buste.
Kolonnebogen nævner intet om opbe
varingsstedet for stemplet. Da såvel
stemplet til Paa Skanderborrig Enge og
Stavnsbaandsskeen fra samme år beroede
hos Horsens Sølvvarefabrik, kan man for
mode, at også dette stempel var samme
sted.
Øverst prydes skaftet af en kongekro
ne, dernæst ses kongebusten over tekst
båndet SJETTE FREDERIK. Herefter

kommer den stående Justitia, den personi
ficerede Retfærdighed, der holder sværd
og vægtskåle. Herunder er B. S. Ingemanns vers fra mindestøtten: Gud og ret
færd stod i hans skjold. Om kærligt
retsind taler hans gerning.
Af bestikenheder prydet med dette mo
tiv blev der i årene 1936-60 solgt i alt 573
stykker. Da der ingen salgstal haves for
årene 1947-48 og 1956, blev der i gen
nemsnit solgt 26 stykker pr. år.
Jeg har kun set en enkel repræsentant
for denne gruppe, en kompotske lavet i
1954. Listen over solgte enheder toppes
af syltetøjsskeer (236 enheder) efterfulgt
af kagespader (111 enheder). Mindst salg
var der i bestiktyper som spisegafler ( 12
enheder), kageskeer (3 enheder) og bøfskeer (2 enheder). Bemærk i øvrigt, at der
i perioden blev solgt 54 forgyldte sylte
tøj sskeer.

Type 8 Sjette Frederik. Original salgsbrochure
nu indklæbet i kolonnebogen over salget af
Skanderborg-skeer. Privateje.

Type 9: Stavnsbaandsskeen, 1936
Denne type kaldes både Ny SkanderborgSke og Stavnsbaandsskeen. Der er egent
ligt tale om en sammenblandingsske med
motiver hentet fra Paa Skanderborrig
Enge og Sjette Frederik. Det virker lidt
mærkeligt, at Otto Reppien udsendte den
ne ske og Sjette Frederik-skeen, der beg
ge skulle erindre om ophævelsen af
Stavnsbåndet, i 1936, når det egentlige ju
bilæum først fandt sted i 1938.
På knoppen ses brugt hele motivet fra
Paa Skanderborrig Enge. Under skriftbån
det med PAA SKANDERBORRIG
ENGE er på skaftet anvendt hele motivet
fra Sjette Frederik-skeen.
Stemplet til fremstilling af motivet be
roede i Horsens hos Horsens Sølvvarefabrik.
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pr. år. Der blev solgt flest spiseskeer (261
enheder) og spisegafler (142 enheder) og
færrest kompotskeer (52 enheder) og bøfskeer (15 enheder).

Type 9 Stavnsbaandsskeen. Motivet er en
kombination af Paa Skanderborrig Enge og
Sjette Frederik. Foto: Skanderborg Museum.

De store, kombinerede motiver fordre
de store bestiktyper. Af emner har jeg set
spiseskeer (1), spisegafler (1), kompotskeer (4), kartoffel skeer (4), grødskeer
(2), sauceskeer (2), kagespader ( 1 ) og stegegafler (3).
Salgstallene for denne type gennem
årene 1936-57 opviser 929 stykker. Da
tallene mangler for 1947-48 og 1953,
blev der gennemsnitligt solgt 49 stykker
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Type 10: Vaaren, 1938
I dagene 3. - 2l. juni 1937 var Skander
borg vært for en landsudstilling, der bred
te sig over hele 24 tønder land i Guldbryl
lupsanlægget. Billedhuggeren Elos statue
af en stående, nøgen kvinde blev afsløret
ved åbningen af udstillingen.
Otto Reppien havde en ny Skanderborg-ske parat til julehandelen 1938. Ske
en blev omtalt i Skanderborg Amtsavis en
dag i december 1938 under overskriften
”Vaaren er her”, paradoksalt nok samme
dag som et voldsomt snevejr ramte byen
ved søen24. Før udsendelsen af det nye
motiv havde Reppien ført en livlig korre
spondance med billedhuggeren for at op
nå tilladelse til at bruge motivet.
Ifølge ældre skanderborgensere vakte
dette motiv en del opmærksomhed ved
fremkomsten. En ung, smuk og aldeles
nøgen kvinde, det var kunst, men tillige
lidt pikant og en smule uanstændigt! En
stående figur egner sig fortrinligt som
knop på et stykke bestik af mindre for
mat. Kvinden står på en kugle. Skaftet er
smukt kanneleret og afsluttes foroven af
et bladornament, begge dele tydeligt in
spireret af bjørneklo-planten.
Motivstemplet lod Otto Reppien opbe
vare hos Horsens Sølvvarefabrik.
Der blev ifølge kolonnebogen solgt
1631 stykker bestik med dette motiv igen
nem årene 1938-60, hvilket tal viser moti
vets popularitet. Med manglende tal for år
1947 giver dette et gennemsnitligt salg pr.
år på 74 stykker. Går man salget af de for

skellige typer igennem år for år, vil man
opdage, at langt de fleste enheder blev
solgt i årene ca. 1948-1952. Når man ihu
kommer, at motivet med Vaaren først blev
udsendt til julen 1938, er det alligevel be
mærkelsesværdigt, at der samme år blev
solgt 54 stykker. Allerede næste år 1939
toppede salget med 161 stykker bestik!
Af solgte varer dominerer syltetøjsske
er med hele 406 enheder. Herefter kom-

Type 10 Vaaren. En stående skikkelse passer
udmærket som øvre afslutning på især mindre
bestik-enheder. Foto: Skanderborg Museum.

mer kaffeskeer (391 enheder) og pålægs
gafler (180 enheder). Det laveste salg op
nåede vedhæng til halskæder (49 enhe
der) og kageskeer (39 enheder).
Type 11: Niels Ebbesen, 1946
En af Danmarkshistoriens navnkundige
hædersmænd, Niels Ebbesen, faldt i et
stort bråvallaslag mod holstenerne den 2.
november 1340 ved Manbjerg, der skal sø
ges på Ladegårdens marker. I 1878 rejste
man et højt visbykors af granit med et egekranset sværd og en lærke i bronze; korset
bærer indskriften ”Til Minde om Niels Eb
besen og hans Fæller”. Siden da har områ
det omkring støtten heddet Mindet.
I kolonnebogen er indklæbet reklame
brochurer fra 1946 for denne ske. Heri
skriver Otto Reppien blandt andet, at ”Al
lehelgensaften den 2. November 1340
faldt Niels Ebbesen for tyske Sværd i det
blodige Slag — Det var Planen at min
des Helten og 600 Aars Dagen for den
historiske Begivenhed ved Udsendelsen
af en ny Skanderborg-ske. Men i 1940 var
Forholdene som i 1340. Det var Tyskerne,
der regerede med haard Haand, og Min
dedagen for den danske Frihedshelt maatte fejres i Stilhed. Efter adskillige Gen
vordigheder - navnlig ogsaa materiale
mæssigt, er Skeen først nu blevet fær
dig—”.
Stemplet beroede hos firmaet Carl M.
Cohrs Sølvarefabrikker i Fredericia.
Motivet i gennembrudt arbejde blev
placeret på skeernes knop. Omkring svær
det ses indskriften ganske som på forbil
ledet. Nederst på skaftet og lige før over
gangen til laffet er indskriften SKAN
DERBORG over byens våben.
Jeg har haft lejlighed til at se dette mo-
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stykker med dette motiv. Gennemsnitstal
let pr. år kan da opgøres til 28 stykker.
Der blev solgt 52 kompotskeer og 48
spiseskeer, men blot 3 pålægsgafler, 3
barnegafler og 2 kagespader dekoreret
med dette motiv.

190 2 >
1952 !

Type 11 Niels Ebbesen. Motivet var klar til
udsendelse i 1940, men den tyske besættelse
af Danmark forhindrede dette. Foto: Skander
borg Museum.

tiv på fem skeer, alle større bestiktyper ( 1
spiseske, 1 spisegaffel, 1 kompotske og 2
kartoffelskeer).
Der blev i årene 1946-60 (fraregnet tal
lene for årene 1950, 1952-53 og 1958-59,
der mangler i kolonnebogen) solgt 278
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Type 12: Kong Valdemar, 1946
Samtidig med udsendelsen i 1946 af Niels
Ebbesen-skeen introducerede Otto Reppi
en et andet historisk indslag i serien: Val
demar Sejrs ridt i 1212 fra Skanderborg til
Ribe, hvor dronning Dagmar lå syg på Riberhus. Vi kender historien fra folkevisen
Dronning Dagmars død, hvori det hedder:
Der han red fra Skanderborg, da fulgte
ham hundred svende, der han kom til Ri
ber bro, da var han mand alene.
Også stemplet til dette motiv blev op
bevaret hos firmaet Carl M. Cohrs Sølvvarefabrikker i Fredericia.
Det meget detaljerede motiv viser
Kong Valdemar på sin ganger, der spræn
ger afsted mod venstre, mod Ribe. I bag
grunden anes på søens fjerner bred Skan
derborg slot. Under motivet ses indskrif
ten ”DER KONGEN RED AF SKAN
DERBORG....”. Knoppen krones af en
kongekrone.
Af bestik med dette motiv har jeg set 9
større skeer (spiseske, kartoffelske, sau
ceske, kompotske, kagespade og stegegaffel). Motivet synes da også bedst egnet
til anbringelse på større bestiktyper.
Salgstallene haves for årene 1946-60
(med undtagelse af tallene for år 1953,
der ikke ses angivet). Der blev solgt 303
stykker, hvilket giver et gennemsnitligt
slag pr. år på 22 stykker.
I årenes løb blev der solgt i alt 94 kom
potskeer og 51 grøntskeer, men blot 2 ka-

Type 13: Skanderborg Byvaaben,
1949
En faktura sendt 14. maj 1949 fra A/S Ni
elsen & Jepsen i Fredericia, der havde fa
brik for præge-, optræk- og snitværktøj,
til sølvfirmaet Hans Hansen A/S i Kol
ding omhandler ”1 Stk. Prægestempel til
Moccaske med Skanderborg Bysegl”; pri
sen var 250 kr.

geskeer og 2 kagespader. De 2 kagespa
der blev begge solgt i år 1960. Jeg har set
2 kagespader med dette motiv, men de var
stemplet henholdsvis 1947 og 1952. Be
tyder denne tilsyneladende uoverensstem
melse, at kagespaderne henlå i butikken i
8 og 13 år, før de blev solgt? Eller står
kolonnebogen på dette punkt ikke til tro
ende?

Original reklamebrochure med Kolding By
vaaben nu indklæbet i kolonnebogen over sal
get af Skanderborg-skeer. Privateje.
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I kolonnebogen har Otto Reppien 20.
maj 1949 skrevet, at han i samarbejde
med Hans Hansens Sølvsmedie Kolding
lavede en ny Skanderbog-Ske med Skan
derborg Byvaaben. Stemplet var udført
hos Nielsen & Jepsen, Fredericia. Han
havde betalt stemplet med 250 kr., og
ifølge kontrakt hørte det ham til. En ræk
ke andre danske byer har lavet lignende
skeer, således at der bliver tale om en
ensartet turistidé i de forskellige byer.
Denne type kendes kun fra de bevare
de, skriftlige arkivalier. En i kolonnebo
gen over salget af Skanderborg-skeer ind
klæbet reklamebrochure viser et foto af
en Kolding-ske.
Motivet, der sidder på knoppen, bærer
indskriften KOLDING BYS SEGL 1275
omkring Kolding byvåben. Man må gå ud
fra, at et Skanderborg-ske af denne type
vil have motivet anbragt på samme sted
og antageligt med indskriften SKAN
DERBORG BYS SEGL. Kender nogen af
læserne til en ske med dette motiv?
Kolonnebogen, der kalder skeen for
’En ny Ske med Skanderborg Byvaaben’,
opregner for årene 1949-50 og 1952 et
salg på 95 stykker med dette motiv. Af ty
per blev der solgt 60 moccaskeer i 1949
(hvoraf de 12 var forgyldte) og 25 i 1950.
I 1952 blev der blot solgt 6 manchetknap
per og 4 syltetøjsskeer.

Type 14: Skanderborg Slotskirke,
1951
Ifølge kolonnebogen blev denne type kun
solgt som pletvare. Den blev fremstillet
hos Axel Prips Skefabrik i København.
I 1951 blev der solgt 187 stykker bestik
med dette motiv, blandt andet 144 kaffeskeer, men kun 3 barnegafler, 3 barneskeer
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og 2 kompotskeer. Af mere specielle en
heder kan nævnes 6 kapselåbnere og 3
papirknive.
Skanderborg Museum modtog som ga
ve i 1994 fra samme giver 6 ens kaffeskeer25. På selve knoppen ses en gengivelse

Type 14 Skanderborg Slotskirke. Denne udga
ve af Skanderborg Slotskirke, der her ses
brugt på en kaffeske, blev kun anvendt på plet
varer. Foto: Skanderborg Museum.

en face af Skanderborg Slotskirke flanke
ret af træer. Selve skaftet bærer teksten
SKANDERBORG.
Bagsiden af skaftet har blandt andet i
monogramforn bogstaverne AP (med må
ske et tredje bogstav) over To tårne over
bogstavet P, der eventuelt kan tolkes som
visende hen til Axel Prips Skefabrik. Hvis
dette er tilfældet, må disse 6 kaffeskeer af
plet være identisk med type 14.
Denne type kan være fremstillet som et
mere eller mindre landsdækkende turist
fremstød. I al fald har jeg set en aldeles
identisk kaffeske, hvor motivet er udskif
tet med Rundetårn og skaftet bærer ordet
KØBENHAVN.
Type 15: Den er tretaarnet, 1953
På knoppen er anbragt et skjold, velegnet
til indgravering af ejerens initialer eller
monogram. Dernæst ses en gengivelse af
tårnet på Himmelbjerget (rejst 1874) over
indskriften HIMMELBJERGET. Her
under ses Skanderborg slotskirke over
indskriften SLOTSKIRKEN. Nederst er
anbragt tårnet på Ejer Bavnehøj (rejst
1924) over indskriften EJER BAVNE
HØJ.
I reklamefremstød gjorde Otto Reppien
underfundigt opmærksom på, at den nye
Skanderborg-ske i dobbelt forstand var
tretårnet!
Stemplet blev fremstillet af og beroede
hos Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik i
Slagelse. Stemplet var i øvrigt fremstillet
på en sådan måde, at der blev skabt to
undertyper:
a. med alle tre tårne
b. med blot de to øverste tårne.
Af skeer med gengivelse af alle tre tår
ne har jeg haft lejlighed til at undersøge

Den er tretaarnet. Som ekstra dekoration ses
her nedfældet en erindringsmønt for prinsesse
Anne Maries bryllup. Foto: Skanderborg Mu
seum.
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10 enheder, hvoraf 1 stykke var en kage
spade. En bouillonske havde i laffet indsat
en erindringsmønt for prinsesse Anne Ma
ries bryllup 18. september 1964 med Kong
Konstantin. De øvrige skeer var alle bouillonskeer.
Salget for årene 1953-60 opregnes i
kolonnebogen til at have udgjort i alt 868
stykker, hvilket giver et gennemsnit på 85
stykker pr. år. Listen krones af syltetøjs
skeer (173 enheder, hvoraf 18 var med
indfældet mønt) og kompotskeer (107 en
heder). Nederst på salgslisten findes barnegafler (11 enheder), geleskeer (7 enhe
der) og dessertgafler (6 enheder).
For varianten med kun to tårne opreg
nes i kolonnebogen kun salget for 1953.
Af emner blev der solgt 6 sukkerskeer, 6
syltetøjsskeer og 5 geleskeer, i alt 17 enhe
der. Jeg har aldrig set et eksemplar af den
ne type, men måske kan læserne henvise
til denne type.

Type 16: Skanderborg Slotskirke,
1953
Otto Reppien fremhæver i kolonnebogen,
at denne type kom fra Danske Guldsmedes
Sølvsmedefabrik i Slagelse. Typen kaldes
af Reppien for ’Pletskeer m. Slotskirken’.
Jeg har blot set én sukkerske i plet, som
vel må fortolkes som repræsenterende
denne type. Skeen ses stemplet øverst på
laffets bagside med DGS for Danske
Guldsmedes Sølvsmedefabrik. Knoppen,
der foroven afsluttes med en fembøjlet
krone, har som motiv Skanderborg Slots
kirke set fra samme vinkel som type I og
2. Der er dog ingenlunde tale om en kopi
af de første Skanderborg-skeer. Motivet
her flankeres således af store træer. Under
motivet ses SKANDERBORG. Selve
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Reklamemærket fra Otto Reppien, Adelgade
100 i Skanderborg. Privateje.

skaftet ses mærket med DANMARK. Ske
en vejer 13,9 gram, men desværre angives
ikke vægt ved denne type, som det ellers
ses flere steder i kolonnebogen.
Salget for 1953-udgaven andrager 84
stykker, fordelt på 72 kaffeskeer og 12
sukkerskeer.
Sammenfatning
Gennemgangen af Otto Reppiens 16 typer
af Skanderborg-skeer er hermed bragt til
ende. Kronologien er fastlagt for alle ty
pers vedkommende med undtagelse af ty
pe 3 Skanderup Kirke og type 4 Christian
IV’s Eg. De sidstnævnte to typer synes ud
fra deres stempler at vurdere at være intro
duceret ca. 1928 og ca. 1929. Forhåbent
ligt vil der ad åre blive klarhed over disse
typers fremkomst.
Sammenlagt blev der i perioden 191260 i alt solgt 15.136 stykker med disse
motiver.26
At dømme ud fra de overleverede salgs
tal for Skanderborg-skeeme må type 6

Skanderborg Slot siges at have været den
mest folkekære. Salget af denne type er
opgjort til 3620 enheder med et gennem
snitligt salg pr. år på 129 enheder efter
fulgt af type 10 Vaaren med 1631 enheder,
gennemsnitligt 74, og type 5 Skanderborg
Byvaaben med 1613 enheder, gennemsnit
ligt 67. Nederst på ranglisten finder man
type 7 Paa Skanderborrig Enge med 146
solgte enheder og gennemsnitligt 10 pr. år.
Der er her set bort fra de solgte 187 styk
ker af type 14, der alle var i
plet, og type 4, hvor et ikke
nærmere antal enheder lige
ledes vides fremstillet i plet.
Motiverne viser Otto
Reppiens store evner som
gravør. Ud fra en personlig
vurdering er graveringen af
for eksempel type 1 -2 Skan
derborg Slotskirke, type 4
Christian IV’s Eg, type 6
Skanderborg Slot og type 7
Paa Skanderborrig Enge helt
sublim, fyldt med spænden
de og af og til overraskende
detaljer. Type 12 Kong Val
demar fremtræder derimod
med så mange detaljer, at
helhedsbilledet bliver meget
forvirret.
Salgsmæssigt må Skanderborg-skeeme siges at ha
ve været en succes for Otto
Reppien. Der findes vist in
gen købstæder i riget, der
kan bryste sig af at have en

lignende serie med egnsbestemte motiver.
Skanderborg-skeerne gjorde navnet Reppi
en kendt over store dele af landet.
Skeerne bragte mindet om de gamle da
ges Skanderborg frem i alle og enhver. Det
blev efterhånden en udbredt foreteelse, at
skanderborgensere, der flyttede til andre
dele af landet, havde skeer af denne slags
med eller fik dem foræret som gave af
slægtninge og venner i byen ved søen.

FIG. 24. TOTALSALG 1912-60
Type 1-16

Diagram med totalsalg for alle
typer i perioden 1912-60.
År
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Noter og henvisninger:
1 Jens Ingvordsen: Skanderborg-skeer, i: Skander
borg Museums Årbog 1991-1992, 37-46 (Ing
vordsen 1993).
2 Serien benævnes altid Skanderborg-skeer, end
skønt der blev udsendt både gafler, knive, bog
mærker og meget mere udsmykket med disse mo
tiver
3 Skanderborg Museum SBM inv 775x1-337.
4 Skanderborg Museum SBM inv nr. 508x 1.
5 Hovedbog 1905-17, fol 134.
6 Se Marianne Ritzau: ”... kendt udenfor Horsens
Grænser”, om guldsmed Rasmus Jensen, Hor
sens, 1841- 1922, i: Østjysk Hjemstavn 1995, 923.
7 For Otto Reppiens dagbog for disse vandreår, se
Jens Ingvordsen: En farende svends dagbog 190506, i: Østjysk Hjemstavn 1998, 63-90 (herefter
Ingvordsen 1998)
8 Johannes Joachim Reppien udførte 14. april 1871
sin første reparation som urmager i Skanderborg.
Adressen var da Adelgade 95. Han giftede sig 3.
januar 1872 med Ane Cathrine Rasmussen, enke
efter urmager Skabelund, der var afgået ved dø
den 30. marts 1871. Disse nærtliggende datoer til
lader følgende teori: Johannes Joachim Reppien
startede som bestyrer af enkens forretning den 14.
april 1871, og ved giftermålet overtog han enkens
forretning. Denne fremgangsmåde var ganske al
mindelig for blandt andet urmagere og guld
smede. Borgerskabet som urmager i Skanderborg
blev taget 14. april 1872. Forretningen flyttede
1877 til Adelgade 100, hvilken ejendom Johannes
Joachim Reppien havde ladet opføre.
9 Visse kilder mener 14. april 1911, men i forret
ningens hovedbog 1905-1917, folio 361, skriver
Johannes Joachim Reppien: 1911 Mai 14 Otto op
taget som Parthaver i Forretningen.
10 Således i Dansk Haandværker Stat VI, Køben
havn 1933, 493, og Hvem er Hvem i dansk Hånd
værk, København 1952, 420-21.
11 Ud fra bevarede arkivalier kan man se, at kunder
tillige tilsendte Otto Reppien fotografier af det øn
skede mål for en gravering. Arkivalierne rummer
flere af Otto Reppiens tegninger til disse prospektskeer. Disse prospektskeer var temmelig dy
re. Således modtog dyrlæge A. Thomsen den 17.
juli 1924 en ske visende Hindhedes Hus, pris 56
kr. Det var mange penge, selv for en dyrlæge, og
allerede 8. august samme år leverede A. Thomsen
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til Reppien æbler for 17 kr., der blev modregnet
dyrlægens konto (hovedbog 1918-27, fol. 49).
12 Se Ingvordsen 1993, 37 fig 1.
13 Gaflen stemplet Tretårn over 28 og CFH i mono
gram (for Christian F. Heise, statsguardein 190432). Skeen stemplet Tretårn over 29, CFH i
monogram og J.REPPIEN.
14 Bagsiden af skaftet er ydermere stemplet med
J.J.R. for Johannes Joachim Reppien, CFH i
monogram for statsguardein Christian F. Heise og
CMC i monogram for Carl M. Cohr.
15 Ingvordsen 1993, 39
16 For disse skeer, se Skanderborg Museum inv nr.
17 Afbildet i farver i Herbert Madsen et al: Skander
borg-, Skanderborg 1983, 68.
18 Det kan dog være svært at sige noget konkret om
graden af sjældenhed, aldenstund salgstallet for
årene 1933-37 (804 enheder) ikke i kolonnebogen
er udspecificeret på enkelte bestiktyper. Ligeledes
siger salgsåret jo intet konkret om tilblivelsesåret.
19 Historien er refereret i Emanuel Sejr: Drjur. Mor
ten Børup, i: Aarhus Stifts Aarbøger 1926, 132.
Blichers digt ses i Nordlyset X, Randers maj
1829,129-34.
20 Motivet blev i skriftlige kilder omtalt første gang i
1943, men var nok yngre end motivet Vaaren fra
1938. Se Ingvordsen 1993,41.
21 Frederik August Ullerup, der 1905-06 tog med
Otto Reppien på valsen i Tyskland; se Ingvordsen
1998, 88 note 4. Han blev senere direktør for
selvsamme virksomhed (se Årbog for Guldsmede
1954, 134) og spillede en aktiv rolle i forbindelse
med indretningen af guldsmedeværkstedet i Den
Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, i Århus
(se Peter Holm: Den gamle By i Aarhus, Aarhus
1951, 195).
22 I 1993,42 omtalte jeg 4 enheder med dette motiv,
men tre af dem hører til type 9.
23 Ingvordsen 1993, 40.
24 Skanderborg Amtsavis 20.12.1938, 7 med Reppien-annonce for Vaaren på foregående side.
25 Skanderborg Museum SBM inv nr. 489x1.
26 Tallet skal behandles med varsomhed, idet salgs
tallene for type I Skanderborg Slotskirke er op
gjort til 2000 enheder. I dette salgstal er i kolon
nebogen inkluderet et salg på 119 uspecificerede
enheder i årene 1908-11, hvor det regelrette motiv
med type 1 først blev introduceret engang i løbet
af 1912.

Lensmand og handelsmand
i middelalderens Østjylland
Af Claus Corvinius Madsen

Dansk senmiddelalder (ca. 1300 - 1536)
er blandt andre samfundsændrende for
hold kendetegnet ved en udvikling i den
danske handelssektor.
Denne artikel skal dreje sig om en ni
che i den handelsmæssige ændring i
1400-tallet, som fandt udtryk ved den
danske adelstands stigende selvstændige
deltagelse i handel samt omsætning af
egen landbrugsproduktion'.
Indledningsvis er det hensigten at be
lyse baggrunden for dette fænomen, og
derefter vil jeg sætte fokus på den farve
rige jyske godsejer Niels Clementsen og
hans handelsmæssige og politiske enga
gement i middelalderens Østjylland.

Ændringerne i den danske handelssek
tor var i høj grad påvirket af de hersken
de forhold i Europa. Den Sorte Død og
efterfølgende pestepidemier havde redu
ceret den europæiske befolkning drastisk
i sidste halvdel af 1300-tallet. De senere
europæiske pestepidemier ramte ligele
des Danmark, og disse epidemier kan
ligesom i Nordtyskland og England have
halveret den danske befolkning omkring
14002.
Den europæiske landbrugssektor var
hårdt ramt af det omfattende dødsfald,
som havde til følge, at mange bøndergår

de blev lagt øde, og at der dermed opstod
mangel på arbejdskraft til jorddyrkning
en. Befolkningsfaldet blev i 1400-tallet
afløst af vækst i de større byer i det vest
lige Tyskland, Nederlandene og Flan
dern, og nu kunne det arbejdskrævende
kornbrug ikke efterkomme det stigende
behov for fødevarer i byerne.
Denne såkaldte senmiddelalderlige
landbrugskrise blev i Vesteuropa afhjul
pet ved delvis driftsomlægning fra det ar
bejdskrævende kornbrug til kvægavl på
ødejordene samt kornopkøb fra især Øst
europa. Den stigende efterspørgsel efter
næringsmidler gav sig udslag i, at neder
landske og tyske hansekøbmænd hyppi
gere end sædvanligt gæstede Danmark. I
bestræbelserne på at dække deres op
købsbehov optog de fremmede købmænd
direkte handelskontakt med landbrugs
producenterne, bønder og godsejere,
udenom købstædernes købmandsstand3.
De fremmede købmænd efterspurgte
især kvæg- og kødprodukter, hvilket var
et udtryk for ændrede europæiske kostva
ner, og de adelige godsejere opfattede
hurtigt afsætningsmulighederne. I løbet
af 1400-tallet kan man derfor iagttage, at
det danske godssystem og godsdriften
ændrede struktur, i hvilken forbindelse
udstrakt kvægavl blev indført på de øde
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jorde, som den pestramte landbobe
folkning ikke havde mulighed for at op
dyrke.
Med baggrund i godssystemets
driftsomlægning og den generelt øgede
efterspørgsel på levnedsmidler havde især
de højadelige storgodsejere mulighed for
øget afsætning af egne landbrugsproduk
ter, idet de enten oprettede fast handels
forbindelse med udenlandske købmænd
eller selv med egne skibe afsatte godsets
produkter i udlandet. Denne eksporthan
del åbnede mulighed for, at adelen kunne
opkøbe varer i udlandet og sælge disse
med fortjeneste på hjemmemarkedet. Det
er derfor nærliggende at forestille sig ade
lens hovedgårde omdannedes til noget
nær små handelsstationer, hvorfra adelen
opkøbte landbrugsprodukter til eksport
samt solgte deres importerede varer til be
folkningen.
Godsejernes øgede handelsaktivitet
placerede dem i en ny rolle i det stands
inddelte danske samfund og truede med
sin egenhandel det danske købmandsbor
gerskabs næringsliv. Interessemodsæt
ningerne mellem adel og borgerskab
skærpedes derfor i løbet af 1400-tallet, og
kongemagten måtte allerede tidligt søge
at dæmpe problemet. Kongemagten havde
klar interesse i at sikre købmandsborger
skabet dets handelsindtægter, idet kongen
oppebar told og skatteindtægter fra købstædernes lovsikrede markedshandel.
Borgerskabet klagede jævnligt til kon
gen over handel, som gled forbi købstæ
derne, men adelen hævdede sin medfødte
ret til at handle med hvem den ville og
var klart modstander af det gryende køb
stadsmonopol, som kongemagten via ud
stedte købstadsforordninger søgte at op
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bygge. Købstæderne hørte i de fleste til
fælde direkte under kongen, og som by
herre kunne han selvstændigt udstede
købstadslove til den enkelte købstad, en
såkaldt stadsret. Når det angik landsdelsog rigslove, måtte kongen derimod hente
godkendelse i rigsrådet.
De regerende konger i 1400-tallet søgte
at begrænse adelens handel ved lovind
greb, men det højadelige rigsråd har
utvivlsomt hindret vidtrækkende love på
området, hvilket vi senere skal konstatere.
Politiske magtkampe mellem kongemag
ten og det adelsdominerede rigsråd præ
gede i det hele taget middelalderen. Disse
to magtpolers forsøg på at øve kontrol
over modparten førte til jævnlige kon
frontationer, som ofte kan iagttages i sen
middelalderen. Det politiske styrkefor
hold kan især måles på forholdene inden
for lensvæsenet, hvor de kongelige lensmænds adelige status og godsrigdom
samt indbyrdes ægteskabelige forbin
delser afgjorde lensadelens samlede poli
tiske magtposition.
Den politisk svage kongemagt søgte
kong Christian I (1448-1481) at styrke
ved at ændre det familieprægede lensvæ
sen, som var domineret af få store adels
familier. Denne adelskonstellation havde
kongen delvis held til at opløse og erstatte
med et spektrum af mindre magtfulde
adelige slægter.4
Kong Christians bestræbelser på at op
nå øget politisk kontrol kom ligeledes til
udtryk ved en mængde købstadsbestemte
love, hvori navnlig næringsretslige regler
havde en fremhævet plads. Dette vidner
samtidigt om et øget behov for en regule
ring på området, som understregedes af
købstædernes stadige klager til kongen

over uprofessionelle købmænds han
delsaktivitet. Den øgede købstadslovgiv 
ning samt borgerskabets beklagelser anty
der en kaotisk situation på handelsområ
det, som var belastet af adelens stigende
egenhandel.
De ustabile forhold aftvang kongen
handling og resulterede i udgivelsen af
forordning til Nørrejylland af 1. septem
ber 1466.5 Udover flere handelsreguleren
de paragraffer slås det fast, at gejstlighe
den og adelen kun måtte fiske og købe til
eget behov, men ikke i handelsøjemed.
Denne lovtekst antyder kraftigt, at adelen
har fisket og opkøbt varer med henblik på
videresalg. Forordningen må derfor for
stås som det første spæde forsøg på en
afgrænsning mellem erhvervshandel og
adelens ret til opkøb til adelsgårdens be
hov. Forordningen gjaldt for Nørrejylland
(dvs. Jylland indtil hertugdømmet
Schleswig), hvilket kan opfattes som ud
tryk for, at netop den jyske halvø har væ
ret hjemsted for en voksende handelskon
flikt.
I slutningen af 1400-tallet voksede
dansk handelssamkvem med især køb
mænd fra det tyske hanseforbund. Den
danske godsejeradel udnyttede i denne
periode de gode handelskonjunkturer og
iflg. det historiske kildemateriale synes
især adelen på Sjælland og i Skåne at ha
ve været særlig handelsaktiv.6 Dette for
hold afspejler sig muligvis i ”Forordning
om købmandskab mellem Danske og Tys
ke”, som kong Christian udstedte i sep
tember 1475.7 En tilsyneladende effekt fra
den jyske lovgivning kan spores i den nye
lovtekst, idet ingen, ej heller adelen, måt
te gøre opkøb eller handle på landet und
tagen til eget ”bord og gods behov”.

Eventuelle overstrædelser medførte kon
fiskation af varerne og 3 mark i bøde.
Hermed var der lagt en ramme for adelig
handel, selv om definitionen på en
godsejers behov må have været temmelig
vanskelig at fastlægge. Rigsrådsadelen
har formentlig gjort deres indflydelse
gældende ved lovtekstens udformning, og
netop ordlydens uklare karakter har gjort
det muligt for adelen at omgå loven, hvil
ket antageligt har forringet dens værdi be
tydeligt.
Under kong Hans (1481-1513) gøres
der ikke større forsøg på at gennemføre
lovændringer på handelens område, ud
over at kongen i sin forordning om købmandsskab 1491 uændret fastslår Chris
tian Ts skelsættende regel om adelsgår
dens behov.
I det beskrevne tidsrum har vi kunnet
iagttage en langsom ændring af Dan
marks handelspolitiske og indenrigspoli
tiske forhold. Disse tendenser finder vi
netop i 1491 manifesteret i en opdukken
de politisk komet, personificeret i kon
gens skriver Niels Clementsen.8 Niels
Clementsen er en gådefuld person, idet
hans afstamning er uvis, men 1490 finder
man ham benævnt som væbner i forbin
delse med et rettertingsmøde i Viborg.9
Væbnertitlen angiver, at Niels Clement
sen havde adelig status, men man har in
gen bevis for, om han var adelig født eller
om han var blevet adlet af kong Hans. Det
er dog tænkeligt, at han er blevet adlet af
kongen, idet kong Hans har adlet flere
borgerligt fødte personer i sin regerings
tid. Ifølge en ældre adelsoptegnelse skulle
Niels Clementsens våbenskjold have
hængt i Skt. Mortens kirke i Randers10, og
samme våben findes ligeledes benyttet på
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segl under dokumenter, som Niels Clementsen har underskrevet.
Niels Clementsen beviste tidligt sit
adelige værd som kongens trofaste em
bedsmand, idet han bl.a. inddrog bortfal
det krongods eller bistod med juridisk
rådgivning. Denne øjensynligt store juri
diske kompetence gjorde ham 1505 vær
dig til stillingen som landsdommer i Jyl
land." Allerede år 1500 fungerede han
også som skatteopkræver i bl.a. Randers,
hvor han fik til opgave at opkræve eks
traskat til forbedring af rigets finanser ef
ter kongens militære nederlag i Ditmar
sken samme år.12
Niels Clementsens juridiske sagkyn
dighed fandt anvendelse på herredstinge
ne, hvor han ofte agerede i retssager om
godsejendom. Netop hans indsigt i ejen
domsjura og markedsøkonomi udnyttede
han ved at modtage og indløse pantsat
jord- og godsejendom, hvorved han ud
over egne godsopkøb samlede sig store
jordbesiddelser. Et bevis på omfanget af
Niels Clementsens godsakkumulation er
overleveret os i form af hans optegnelses
bog over panteerhvervelser og godskøb
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for perioden 1494-1517.131 sin livstid er
hvervede Niels Clementsen sig gennem
køb og pant mere end 200 gårde i Jylland
samt hovedgårdene Avnsbjerg (Lysgård
herred), Blæsbjerg (Hjerm herred) og Re
strup (Rinds herred). Besiddelsen af dette
betydelige jordegods sidestillede Niels
Clementsen med godsejere i højadelstan
den, hvor den nedre kvalifikationsgrænse
varca. 100 gårde.14
Den økonomiske baggrund for Niels
Clementsens godsrigdom må søges i den
virksomhed, han enten havde i forbin
delse med eller adskilt fra sine embeder.
Et vidnesbyrd om Niels Clementsens
foretagsomhed er overleveret os i form af
et regnskabsmateriale bestående af to så
kaldte gældsbøger for perioden 15001515.15 Gældsbøgernes indhold af hun
dredvis af posteringer afslører, at Niels
Clementsen havde en alsidig handelsvirk
somhed. Gældsbøgerne er topografisk
inddelt i afsnit, hvis indhold afgrænser sig
til et bestemt herred eller købstad i Jyl
land. På denne baggrund har det været
muligt at stedfæste Niels Clementsens
handelsmæssige aktionsradius og fastslå
et geografisk område omfattende 35 her
reder placeret i det vestlige Midtjylland
samt i Østjylland (se kort). Det kan undre,
at Niels Clementsen havde handelsaktiviter i Østjylland, når hans hovedgårde lå i
Midtjylland, men Niels Clementsens han
delsmæssige tilknytning til Østjylland må
ses i sammenhæng med de embeder, han
røgtede i denne landsdel.
Antageligt ved århundredskiftet fik Ni
els Clementsen af kong Hans overdraget
forstanderskabet ved Ring Kloster ved
Skanderborg16, og netop dette kloster figu
rerer i Niels Clementsens regnskaber som
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kvalitet, og klædeplomber fra Leiden er
netop fundet i Århus. Disse plomber kan
ikke bevisligt sættes i forbindelse med
Niels Clementsen, men han har i Århus
ejet en byejendom, foræret til ham af
kong Hans. Ejendommen solgte han siden
til byrådet.21
Det er dermed ikke usandsynligt, at År
hus kan have været udgangspunkt for Ni
els Clementsens handel i Århus og om
egn. Dette antydes kraftigt af Niels Cle
mentsens tjenesteydelse over for godsejer
Per Krabbe til Rosenholm, som i 1508
lånte 10 mark samt 6 ørtug rug, hvilke
Per Krabbe afhentede i Skt. Jørgens klos
ter i Århus.22 Året forinden afsluttede Ni
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els Clementsen en handelsaftale med Jes
Laursen i Århus angående nogle øksne
(okser).23 Denne handel vidner om, at Ni
els Clementsen deltog i datidens ind
bringende handel med øksne. Dette be
kræftes af samtidige kilder, som oplyser,
at han i 1511 fik eksporttilladelse for 150
øksne.24
I senmiddelalderen blev klæde ligele
des anvendt som betalingsmiddel, hvilket
Niels Clementsen også accepterede, da
han modtog klæde som honorar for at ha
ve hjulpet Anders Jensen i Blenstrup på
Landstinget.25 Dette og andre regn
skabseksempler viser, at Niels Clement
sen også havde opbygget en mindre advo

Gottorp i Schleswig bevidner, at heste,
katvirksomhed sideløbende med sine an
som Per Madsen købte af Niels Clement
dre aktiviteter. Landsdommerembedet
kommer også ofte til udtryk som i ek
sen, er at finde imellem de kobler, han
semplet vedrørende Per Jepsen i Voerlafortoldede der i 1510 og året efter.29 Niels
degård, som havde beligget en mor samt
Clementsen afsatte også direkte til tyske
dennes datter. Gerningsmanden måtte bø
opkøbere. Således afregnede han i 1507
med lybækkeren Thomas Bokeforer, som
de 30 mark. Et anseligt beløb, som Jes
Winter i Østbirk måtte kautionere for.26
for 35 rinske gylden og 38 mark købte
Niels Clementsens regnskab viser, at
heste i Ring kloster.30
han var en kendt handelsmand i Østjyl
Samme år i pinsen købte Per Madsen
heste af Niels Clementsen for 76 mark,
land, idet han havde kunder i Hjelmslev,
men denne gang blev hestene leveret fra
Framlev, Nørre- og Sdr. Hald, Vor, Bjer
Kalø.31
ge, Hads og Ning herreder. Niels Cle
mentsens høje embeder hindrede ham ik
Når Kalø er nævnt som handelsdestina
ke i at udfolde sit handelstalent. Ingen
tion, hænger det sammen med Niels Cle
handel, person eller handelsdestination
mentsens position som lensmand på Kalø
var for fin eller simpel for hans han
med tilhørende fem herreder. Udnæv
delsaktiviteter. Ove Smidt i Skanderborg
nelsen til lensmand fandt sted i 1505
købte i klosteret jern på kredit, hvis værdi
samtidig med hans optagelse i rigsrådet.
Disse betydningsfulde poster mistede han
på 8 mark han afbetalte med en hest til 6
mark. Hesten har Niels Clementsen
imidlertid ved kong Hans' død 1513, idet
utvivlsomt solgt videre til hestehandler
rigsrådet tvang den efterfølgende Chris
Per Madsen i Kolding, til hvem Niels
tian II (1513-23) til at afsætte lensmænd,
Clementsen solgte adskillige heste for be
som ikke var født adelige.
Niels Clementsens tid på Kalø marke
tydelige pengebeløb.27
I middelalderen var avl og opdræt af
rer sig tydeligt i hans regnskab ved salg
heste som udpræget
Rhinsk gylden og skilling slået i Malmø under
ridedyr betydeligt.
kong Frederik l (1523-33). Gengivet efter
Navnlig i Jylland var
værket Nordisk Kultur, red. G. Galster, 1936,
avl og handel med
s. 139f
heste udbredt, og
især adelstanden op
drættede heste og ek
sporterede enten selv
hestene eller afsatte
dem på købstadsmar
kederne til danske el
ler tyske opkøbere,
som udførte hestene
til Nordtyskland.28
Toldregnskaber fra
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og opkøb af naturalier til kronens behov,
ligesom han også måtte opkræve pengeaf
gifter for øl brygget i Århus og Randers.32
Kalø slot har ligesom Ring kloster været
udnyttet til privat foretagsomhed, idet en
regnskabsoverskrift henviser til ”Kalø læen oc ther omkrengh”. Denne rubrik af
slører Niels Clementsens økonomiske ev
ner, idet han, som det er hyppigt forekom
mende i det øvrige regnskabsmateriale,
ydede lokaltboende lån. Således optog
både abbeden i Essenbæk kloster (Sdr.
Hald herred på Djursland) og provst
Claus Urne i Århus lån i såvel danske
mark som rinske gylden.33
Gejstlige var ikke sjældne som låntage
re, og heller ikke adelstanden holdt sig for
god til at låne likvide midler afen lavættet standsfælle. Koncentrerer vi os i denne
forbindelse fortsat om det østjyske områ
de, er det værd at hæfte sig ved godsejer
Otto Munk til Gesinggaard. Han optog i
1507 et lån på 100 mark, som i øvrigt
blev tillagt en gammel gæld på 40 mark.
Senere lånte Otto Munk yderligere 18
plus 12 mark for tingfred i Viborg - samt
et stykke nersk. Desuden havde Otto
Munk en liggende gæld på 6 gylden, som
Niels Clementsen agtpågivende noterer
ikke at have brev på.34 I Otto Munks til
fælde er der virkelig tale om gældsæt
ning, uden at man i dette eller andre til
fælde bliver orienteret om rentesatsen.
Men det har næppe været gratis, selv om
middelalderens katolske kirke anså rentetagning for syndigt.
Pludselige uforudsete udgifter kunne
ramme enhver adelsmand, således lånte
Christian Skram (fader til søhelten Peder
Skram) til Urup (Vor herred) 30 mark
som blev udleveret i Ring Kloster.35 Sam
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me sted opsøgtes Niels Clementsen af
væbneren Knud Steen til Skovbygaard
(Framlev herred), som behøvede 11 mark
og '/? tønde smør, hvilken blev tillagt den
stående naturaliegæld på et stykke nersk.
Det var ikke første gang, Knud Steen
manglede likvide midler, idet han 1498
måtte pantsætte to gårde til Niels Cle
mentsen.36 Denne pantsætning er et ek
sempel på, hvordan Niels Clementsen, via
andres pantsætninger, samlede sig sine
godsbesiddelser.
I Niels Clementsens regnskaber findes
hyppige beviser på adelstandens penge
lån. Det er især lavadelen, som hæfter for
disse lån, hvilket styrker teorien om den
økonomisk betrængte lavadel i senmid
delalderen.37
Niels Clementsen var derimod langt fra
hæmmet af økonomiske problemer eller
mangel på initiativ, hvad angår mulige
handelsobjekter. I hans regnskaber kan
man udover de nævnte handelsvarer iagt
tage et varesortiment bestående af bl.a.
teglsten, mølle- og kværnsten, både, tjæ
re, smør og svin. Salget af disse varer
blev afregnet i kontante penge, men beta
lingen kunne også forekomme i naturali
er. Således vognhjul, taghalm, mel, klæ
de, honning, okser eller fisk. Niels Cle
mentsens regnskabsbøger vidner om et
bredt varesortiment, som han distribuere
de i såvel store som små handelstransak
tioner. Regnskaberne afslører ligeledes, at
Niels Clementsen knyttede handelskon
takter på tværs af de standsmæssige skel
og skabte et bredt kundegrundlag i det
østjyske område, hvor han fra private el
ler embedsmæssige besiddelser styrede
sin handelsvirksomhed.
Niels Clementsens embeder var ikke

En krigsudrustet adelsmand
stiger til hest. Gengivet ef
ter Nordisk Kultur, 1943, s.
128.

udelukkende forbundet
med økonomiske friheder
og privilegier. Adelig sta
tus indebar også krigstje
nestepligt, når kongen
kaldte i såkaldt udbud, og
denne pligt måtte også
Niels Clementsen påtage
sig under Danmarks krig mod hansesta
den Lybæk (1510-12). Kirkelige institu
tioner havde i lighed med adelen krigstje
nestepligt, og dermed pådrog Niels Cle
mentsen sig en dobbelt forpligtelse, som i
mandtalslisten er udtrykt ved, at ”Niels
Clementsen af Ring kloster og hans eget”
skulle afgive 22 karle.38
Niels Clementsen afgav antagelig i
1516 forstanderskabet i Ring, idet han i
foråret afløste Mogens Gøye som lens
mand på kronens vigtige borg ved Lim
fjorden, Ålborghus.39 Når den lavadelige
Niels Clementsen afløste den højadelige
Mogens Gøye, hænger det givetvis sam
men med kongemagtens skærpede politis
ke profil over for højadelen, hvis handelsog indenrigspolitiske magtposition især
Christian II ønskede svækket. Udskift
ningen af Mogens Gøye med Niels Cle
mentsen kan ligeledes opfattes som kon
gens ønske om at indsætte en nidkær og
trofast embedsmand, som kunne blive et
gavnligt redskab for kongens økonomiske
og politiske ambitioner. Kongens politik
sigtede mod at styrke borgerskabets sam
fundsmæssige position, hvilket ville øge
beskatningsgrundlaget og dermed styrke

kongemagtens finanser. Denne politik ses
tydeligt manifesteret, da kongen udnævn
te den borgerlige Hans Bartholomeussen
til lensmand på Ålborghus få år efter Ni
els Clementsens død 1518.40
Niels Clementsens bortgang fra den
historiske scene er omgærdet med lige så
stor mystik som hans pludselige tilsyne
komst. Præcise tidspunkter for hans fød
sel og død kendes ikke, og hans grav er
tilmed ukendt. Da han afgik ved døden i
marts 1518, blev hans gods, formue og
regnskabsbøger konfiskeret af kronen.
Årsagen til beslaglæggelsen er ikke doku
menteret, og Christian II gav da også si
den størstedelen af godsejendommen til
bage til arvingerne. Niels Clementsens
regnskaber forblev derimod i rigets arki
ver og har ved deres eksistens givet os
mulighed for at tilegne os viden om en
jysk godsejers handelsaktiviteter i sen
middelalderen. Det kalejdoskopiske bille
de af Niels Clementsen viser ham som et
typisk produkt af sin samtid, hvis eksiste
rende politiske og handelsøkonomiske
muligheder han ikke kun udnyttede på sin
midtjyske hjemegn, men så sandelig også
i Østjylland.
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Tre brødre Terkelsen
i oplysningens tjeneste
Af Jens Kongsted Lampe

Skønt født på halvøen Sundeved tilbragte
skriveren af disse linier sin barndom i
Fynshav på østkysten af Als, hvor min far
var bager og leverede rugbrød, sigtebrød
og franskbrød til køkkenet på Danebod
højskole i en årrække. Her blev Frede
Terkelsen forstander i 1923. Han var født
1894 i Ørre, nordvest for Herning, som
søn af valgmenighedspræst Enevold Ter
kelsen og hustru Katrine født Kirkegaard
Hansen, og blev i 1920 gift med Anna født
Hald, født 1894 i Vrigsted, syd for Hor
sens. Det, jeg nu beretter, er en drengs
oplevelser og indtryk, genspejlet og for
klaret i den voksnes erindringer og erfa
ringer.

En af mine pligter var at trække en lille
kassevogn fyldt med brød fra min fars ba
geri til højskolens køkken efter dettes be
stilling og behov. Derved kom jeg i jævn
lig kontakt med køkkenpigerne og under
tiden også med forstander Frede Ter
kelsen og hans hustru. De havde alle en
særlig evne til at tale med børn, ikke ned
til dem, men netop med dem og næsten
altid smilende og venligt. Dette gjaldt og
så lærerne på skolen.
Egnens voksne så os knap nok, når vi
passerede dem, eller de hilste nådigt med
et nik uden at standse. Højskolefolkene

betragtede os som medmennesker og var
tilsyneladende glade for at få kontakt med
os. Jeg mindes herom, hver gang jeg har
sunget Bjørnsons linier »Godt mod! Du
hilste på fler’ end mig, skønt du i skyn
dingen så det ej”.
Frede Terkelsen var godt rustet til sin
gerning. Efter at have aftjent sin værne
pligt tog han korneteksamen i 1915. Der
efter blev han sekondløjtnant i 1917,
hvorefter han tog et halvt år på studierejse
i England. Han blev cand. teol. fra Kø
benhavns Universitet 1923, og efter stu
dierejser til tyske folkehøjskoler blev han
lærer ved Roskilde Højskole 1920-1923.
Hos Frede Terkelsen forenedes videnska
belig dygtighed med gode og naturlige
pædagogiske evner. Han var oftest selv
fængslet af sine emner og derfor - hem
meligheden ved al formidling - fængslede
han sine tilhørere. En smilende og suve
ræn belæring, ubunden af manuskript,
højst med støtte i enkelte notater. Foruden
teologi havde han privat læst Verdens- og
Danmarkshistorie og biologi, især botanik
og ornitologi. Han var ekspert i alle hjem
lige planter og træer, især svampe, og
kunne berette om alt fra de små »myskener« eller skovmærker til de store ege i
den nærliggende Nørreskov og om fugle
ne fra den lille dompap, som i 1941 havde
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den dristighed at anbringe sin rede i et
hjørne mellem skolens stuehus og veran
daen på Danebod højskole - til de store
hejrer, der havde ynglekolonier i Arnkilskov og Lambjergskov. Han kendte alle
hjemlige svampe fra de små spiselige
champignons til de store rørhatte og støv
bolde. Terkelsen kunne efterligne fugle
stemmer og var tillige en god sanger.
I al stilfærdighed ønskede han at virke
for at vække en levende kærlighed til folk
og fædreland og at opelske de unge til at
leve et vågent og viljebetonet kristenliv
samt at modtage oplysning og åndelig på
virkning - uden pres - gennem undervis
ning, foredrag, sang og udflugter til histo
riske seværdigheder. Det var naturligvis
vigtigt for højskolens elever, at de fik en
grundig gennemgang af grænselandets
bevægede historie fra oldtiden og til nuti
den. Frede Terkelsen havde held til at slå
bro mellem højskolen og omegnens bebo
ere. Disse var velkomne til aften-fore
drag, koncerter og amatørteater ved ele
verne i vinterperioden, til Set. Hans-bål,
gymnastikopvisninger og frilufts-skuespil
i sommerperioden.
Da jeg blev større, fik jeg lov til at føl
ge mine forældre til nogle af disse arran
gementer og husker at have set Holbergs
»Jeppe på Bjerget«, Heibergs »Aprilsnar
rene« og Hostrups »Eventyr på fodrej
sen«. Af koncerter husker jeg Jacob Saxtorph-Mikkelsen synge folkekære viser af
Jeppe Aakjær og Hans Hartvig Seedorf
og andre, delvis til egne melodier. En an
den gang underholdt en norsk felespiller,
hvis navn jeg har glemt.
Mine forældre syntes, jeg var for umo
den til at høre foredrag. Jeg ville ellers
gerne have hørt Johan Skjoldborg og den
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alsiske forfatter Martin N. Hansen læse
digte på alsisk (1893-1976), men det fik
jeg to gange lejlighed til som voksen.
Vinteren 1926-1927 havde Terkelsen
en dygtig elev, der ligefrem fungerede
som hjælpelærer. Han hed Knud Børge
Martinsen og var født 1905. Til Terkelsens og kammeraternes store forundring
blev han under besættelsen »Sturmbann
führer« og chef for »Frikorps Danmark«,
som blev indsat på østfronten, hvor det
led så store tab, at det blev slået sammen
med »SS-Panzer-Regi ment Dänemark«.
Martinsen fik efter befrielsen sin fortjente
straf, og det var bestemt ikke Terkelsens
skyld, at han blev tryllebundet af nazis
men.
Selv om Frede Terkelsen ikke var al
singer, blev han alligevel opfordret til at
blive medlem af »Alsingergildet«, stiftet
den 19. maj 1946. Dette gilde udgav i
1988 en »Alsisk Ordsamling« med forord
afdialektforskeren cand. mag. Gunhild
Nissen, Charlottenlund.
Frede Terkelsen og familie samt de ele
ver, der ønskede at deltage i gudstjenes
ter, søgte som regel kirken i Asserballe,
hvor den grundtvigske pastor Jørgen Erik
sen var sognepræst. Eriksen afløstes af
pastor Tage Brummer.
Ikke desto mindre var Terkelsen tole
rant nok til at indbyde den indremission
ske sognepræst i Notmark, Ole Jensen, til
at holde foredrag på højskolen om sin
gerning som missionær i Øst-Jeypore i In
dien, hvor pastor Jensen havde været ud
sendt i to perioder. Her havde Ole Jensen
oplevet de store forskelle af racemæssig,
religiøs, social og sproglig art og det uret
færdige kastesystem. Han regnede med,
at ca. 2 % af Indiens befolkning var ble-

vet kristne. Under besættelsen 1940-1945
udsendte en kreds af Danebod højskoles
lærere et modstandsblad »Frisk Mod«,
hvortil Terkelsen var medarbejder, og høj
skolens anneks »Alsingerstuen« på bak
ken tjente som »underjordisk« asyl for
adskillige modstandsfolk. Frede Ter
kelsen havde som modstandsmand et godt
samarbejde med den indremissionske
sognepræst i Notmark, Peder Vigh Peter
sen. De to var med til at afsløre storstik
keren Arne Petersen, der efter befrielsen
blev dødsdømt og henrettet.
I bogen om Als, redigeret af Robert
Huhle (Aabenraa, 1956) har Frede Ter
kelsen skrevet kapitlet »Als i krigstider«
(s. 269-325), der handler om tiden fra vikingeperioden til befrielsen i 1945, men
han har i Danebod højskoles årsskrifter
og »Sønderjysk Månedsskrift« berettet
om adskillige andre sønderjyske emner.
Terkelsen døde i 1957 efter en indsats,
der ikke kan vurderes højt nok.
Min mor, Kirstine Marie f. Kongsted,
syntes, at jeg skulle lære at spille violin
som 8-årig og henvendte sig derfor til
Frede Terkelsens bror, der da var lærer på
Danebod. Han hed Holger Terkelsen og
underviste i sang, musik, gymnastik og
idræt. Han var født 1896 og blev i 1925
gift med Meta Windtberg, født 1897 i
Ginnerup. Efter at have bestået realeksa
men 1913 kom han på Winthers seminari
um i Silkeborg, hvor han tog lærereksa
men 1920. Derefter studerede han på Mu
sikkonservatoriet i København 19201923, på Musikkonservatoriet i Dresden
fra 1. marts til 1. august 1923 ogi 19311932 var han på årskursus på Statens
Gymnastikinstitut i København. I 1924
var Holger Terkelsen vikar på Ribe Kvin

deseminarium og året efter vikar på Ha
derslev Statsseminarium. Derefter blev
han lærer ved Danebod højskole 19251930.
Holger Terkelsen og hustru boede i et
dejligt hus på en bakke ikke langt fra høj
skolen. Herfra var der en dejlig udsigt
over Lillebælt til Fyn og Lyø. Han anbe
falede min mor, at jeg skulle have Vj vio
lin og Oluf Rings »Violinskole for begyn
dere«. Violinen kostede 30 kr. Det var
mange penge for et håndværkerhjem i
20'erne. Til gengæld skulle jeg kun betale
75 øre i timen, og så var fru Terkelsen
jævnligt så gavmild at traktere med kakao
og kage.
Holger Terkelsen var en fortræffelig og
tålmodig lærer. Mine fingre var noget sti
ve, og han anbefalede mig visse fingerø
velser hver dag. Nogen virtuos blev jeg
aldrig, men efter 3 års ihærdig undervis
ning, drev jeg det dog til at kunne spille
Carl Maria von Webers kor af »Jægerbru
den« (“Der Freischütz«) udenad. Timerne
hos Holger Terkelsen var i høj grad med
til at give min drengetid opmuntring og
sans for kulturelle værdier.
I 1930 flyttede Holger Terkelsen og
frue til Silkeborg, hvor han blev seminari
elærer på Winthers seminarium og assis
tent for gymnastikinspektøren fra 1. april
1933.1 Silkeborg oplevede Holger Ter
kelsen besættelsen, og han havde sikkert
sin andel af ansvaret for, at hovedparten
af seminariets elever deltog i »illegal«
virksomhed. Den 5. januar 1944 nåede
meddelelsen om mordet på Kaj Munk i
Hørbylunde bakker seminariets lærere og
elever. Munks lig blev bragt til kapellet
på Silkeborg Sygehus. Som en demon
stration mod tyskerne og deres håndlang-
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ere fulgte seminariets lærere og elever
Kaj Munks båre gennem byen og langt ud
på Herningvejen.
Holger Terkelsen blev med tiden sva
geligere og døde den 29. oktober 1949.

»Hans øje var mildt,
Hans hjerte var blødt.
Han var livets og frihedens ven.
Gudsordet på mødrenes mål var ham sødt.
I tro på det sov han hen«.
Den tredje af brødrene, Johannes Ter
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kelsen, var født 1895. Ham har jeg ikke
kendt, men hørt ham som foredragshol
der. Han var elev på Ry højskole 1912,
derefter på Askov højskole og Winthers
seminarium i Silkeborg, hvorefter han
blev lærer på Ry højskole 1924. Han var
gift med Inger Marie Fog Nielsen siden
1932.1 1928 købte han Ry højskole, som
han ejede indtil 1954 og gjorde til et kul
turelt og gæstfrit samlingssted for egnens
befolkning. Johannes Terkelsen døde den
10. juli 1989, 94 årgammel.

Bering valgmenighed i 125 år
Af Jens Kongsted Lampe

Da nogle af de vigtigste landboreformer
var gennemført, indtraf der en ret god tid
for landboerne. Man fik bedre redskaber
og større udbytte af sit arbejde. Samtidig
modnedes befolkningen til politiske og
kulturelle aktiviteter gennem en forbedret
skolegang, først i sognerådene og amtsrå
dene og siden i valgkredsene. Gennem
folkehøjskolerne og den grundtvigske be
vægelse fandt der en stærk højnelse sted i
landbostandens kulturelle og etiske stade.
I Testrup ved Århus byggede Jens Nørregaard i 1866 en højskole, som ved hans
og hans medhjælper Christoffer Baagøes
arbejde blev en af landets bedste og mest
ansete. Denne højskole har sat dybe spor
og båret rig frugt i hele omegnen.
Inspireret af Grundtvigs og Kristen
Koids tanker om trosfriheden: »Frit at
tænke, tro og tale” skabtes der en religiøs
og social vækkelse på Århus-egnen i slut
ningen af 1800årene.
Fynboen Peder Larsen Skræppenborg
kørte rundt mellem Silkeborg og Århus
som lægprædikant og holdt vækkelses
møder, og adskillige bønder og småfolk
lyttede til hans ord. Dette var med til at
skabe baggrund for valgmenigheder, som
igen dannede basis for kulturelle tiltag
som foredragsforeninger og forsamlings
huse samt enkelte friskoler.

Den ydre anledning til dannelsen af en
valgmenighed i Bering var, at menighe
derne i Ormslev-Kolt sogne gerne ville
have kapellan Jørgen Theilmann som fa
derens efterfølger, men dette kunne ikke
lade sig gøre.
Imidlertid havde man i 1868 fået en
lov, der tillod oprettelse af valgmenighe
der, når mindst 20 folkekirkemedlemmer
med egen husstand ville udtræde af deres
sognemenighed for tillige med en af dem
udnævnt præst at danne en selvstændig
menighed inden for Folkekirken.
Jørgen Theilmann (1876- 1919) blev
så valgmenighedspræst i Bering. Han
havde ved sin 8-årige kapellanvirksomhed
fået mange venner og vakt et vågent me
nighedsliv. Der blev meget hurtigt taget
fat på at indsamle penge til en valgmenig
hedskirke. En ejendom på Bering mark
nær hovedlandevejen midtvejs mellem
Århus og Skanderborg blev købt, og en
præstebolig blev bygget så hurtigt, at den
kunne tages i brug i efteråret 1875. Kir
ken var færdig i foråret 1876 og blev ind
viet 2. pinsedag samme år. Kirken fik
navnet Set. Peders kirke. Den var opført i
nyromansk stil og består af kor, skib og
tårn med spir. Altertavlen fra 1901 er ma
let af Poul Christiansen (1855-1933) og
forestiller englene og hyrderne på marken

119

ved Betlehem. I kirken findes dekoratio
ner malet af Anna E. Munch ( 1876-1960).
I tiden efter Jørgen Theilmanns død i
1919 betjentes menigheden i Bering af
pastor Asgar Højmark, Århus. Fra 19211927 virkede pastor S. J. S. Noe-Nygaard,
fra 1929-1937 pastor B. Moestrup, fra
1938-1965 pastor Peder Bukh og fra
1967-1981 J. P. Andersen, som afløstes af
kirkens nuværende præst Kirsten Dissing
Overgaard, som den 14. oktober 1981 or
dineredes i Århus domkirke.
Kirsten Dissing Overgaard er født den
28. november 1945 i Gerskov, Skeby
sogn ved Otterup på Fyn som datter af
smedemester Povl Nielsen og Agnete f.
Knudsen. Hun blev student fra Fyens Stu
denterkursus i Odense 1973 og uddanne
des på Det jydske Kunstakademi i Århus
som maler og grafiker, tog siden særud
dannelse i teologi, inden hun valgtes til
valgmenighedspræst i Bering. Interessen
for teologi opstod, da hun var kirkesanger
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i Ullerslev, nordvest for Nyborg. Hun
blev gift med universitetslektor Frands
Ole Overgaard den 30. august 1975.1 åre
ne 1953-54 opførtes i nærheden af Bering
kirke en ny præstebolig og forsamlings
hus. Sidstnævnte blev rammen om gym
nastik, foredrag og amatørteater samt ud
stillinger.
Bering valgmenighed, der tæller ca.
300 medlemmer, har haft og har sin særli
ge betydning for sognene omkring Århus
og har båret rig frugt til gavn og grøde for
de mennesker, der har været under dens
påvirkning.
Kilder:
Thorvald Madsen: Åndelige Strømninger på Århus
egnen i 1850'erne og 1860'erne i Østjysk Hjem
stavn, 1939, s. 131-149.
Aug. F. Schmidt: Fra Kirkelivets Område i Østjysk
Hjemstavn. 1939 s. 141-147.
Paul Nedergaard: Dansk Præste- og Sognehistorie,
bd 7. Århus Stift, Ormslev-Kolt sogne, s. 196-205.

Fattigbørns vilkår
i sidste del af 1800-tallet
Af Estrid Wilhelms

Min fars forældre, som begge var børn fra
sjællandske husmandshjem, kom tidligt
ud at tjene. Farfar var fra Kærby i Rørby
sogn. 1 en alder af 9 år kom han ud at tje
ne som hyrdedreng. Efter hans eget ud
sagn var det en lykkelig tid for ham. Han
nød at gå ude på marken, sidde i læ af
hegnet med læsestof, f. eks. »Husvennen«
eller bøger, han havde lånt af sin lærer.
Han skal allerede have kunnet læse som
4-årig og var en begavet dreng, som lære
ren ville have til at læse til lærer, hvilket
økonomien i hjemmet ikke tillod. Han
nød at se på de drivende skyer eller skære
fløjter af piletræ f. eks. Han kedede sig al
drig!

af forældrene, drengene som tjeneste
drenge på en gård. De skulle ofte tidligt
op om morgenen og fodre kreaturer, og
hvis der var travlhed på gården, blev de
ofte holdt hjemme fra skole, trods mulk
ter, som blev udskrevet til husbonden, de
var da kun på ca. 30 øre pr. dag, så det
regnedes ofte ikke! Ofte kunne en sådan
dreng sidde og falde i søvn i skolen.
Pigerne i samme alder kom oftest ud
som barnepiger.
Jeg mener dog, at det efter 2. verdens
krig var en saga blot, at børn blev sendt
ud før konfirmationsalderen, men der kan
da godt have været undtagelser!

Min farmor, som kom fra et husmands
hjem i Arnakke i Aagerup sogn, har for
talt mig, at hun som 8-årig kom ud at tje
ne som barnepige, hvor hun skulle strikke
strømper til manden, samtidig med at hun
vuggede barnet. Hun var nr. 6 i en børne
flok på 11, så det var en nødvendighed, at
hun selv skulle tjene til livets oprethol
delse. Jeg er dog ikke sikker på, at hun
nød det! Det var simpelthen fattigfolks
skæbne på den tid, så det reflekterede
man nok ikke over.
Men helt op i min skoletid i 1930-erne
fandtes der børn, som kom ud at tjene ved
12-års-alderen, her selvfølgelig sendt ud

Fattigvæsenet i Århus
Hvis man vil have et indtryk af, hvordan
fattige børns vilkår var i 1800-tallet, kan
man slå op i »Plejebørnssager under fat
tigvæsenet i Århus«. Her drejede det sig
oftest om forældreløse børn eller børn,
som forældrene ikke var i stand til at for
sørge.
Her er betingelserne for børn under fattigforsorgen i Århus:
1. Barnet skulle udstyres med 2 hold
klæder, 4 stk. linned, 2 par strømper,
1 par træsko samt nødvendige skole
bøger.
2. Plejeforældrene skulle have 50 kr.
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årligt, som udbetaltes enten kvartals
vis eller halvårligt.
3. Plejeforældrenes forpligtelse var, at
forsyne barnet med fornøden føde,
klæder, vask og renlighed, sørge for
lovlig skolegang og konfirmation, at
afholde alle udgifter og behandle
barnet som sit eget.
(Dette sidste blev sikkert ikke altid
opfyldt, det var som oftest for peng
enes skyld, at de tog et plejebarn til
sig, for selvom 50 kr. årligt ikke ly
der af meget, må det alligevel have
været drivkraften til at tage et barn i
pleje. Endelig må man jo ikke se
bort fra, at børnene blev sat til at ar
bejde for plejefamilien, og her var
der nok ikke sat nogen grænser!)
4. Fremdeles skulle plejeforældrene
forpligte sig til, hver gang betalingen
skulle hæves, at have attest med fra
sognepræsten eller en anden pålide
lig mand, der skulle godtgøre, at bar
net blev behandlet forsvarligt, og or
dentlig skolegang effektueret, ellers
kunne udbetaling af plejepenge ikke
forventes.
5. Plejeforældrene skulle også gøre an
meldelse om, når plejebarnet var
sygt og trængte til læge og ved læ
gens attest oplyse om sygdommens
art.

To eksempler fra virkeligheden
I en beretning fra »Plejebog nr. 15«, fra
1878-91, findes der et brev fra distriktslæ
gen, som dengang havde tilsyn med pleje
børnene:
Drengen Niels Rasmussen Jensen var i
pleje i Ølsted hos husmanden Søren Ras
mussen, hvor et barn nylig var død af dif
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teritis, konen og en 8-årig datter havde li
ge overstået sygdommen. Plejedrengen
delte seng med den 8-årige pige, men
undgik mærkværdigvis at blive smittet af
hende.
Lægen påpegede det uheldige i, at
drengen og den lille pige delte seng - rent
bortset fra smittefaren - derfor spurgte læ
gen et par andre familier, om de eventuelt
ville tage drengen i pleje, hvilket de ikke
turde - på grund af smittefaren. Distrikts
lægen bad derfor om, at man ville modta
ge drengen på Fattiggården.
I “Plejebog nr. 167«, fra 1891-1906,
berettes om en sørgelig skæbne for pleje
drengen Jens Peter Sørensen.
Da han blev forældreløs, blev han sat i
pleje hos Emilie Calundan, som opsagde
plejen den 24. november 1889, hvorefter
han kom i pleje hos vejmanden Peder
Rasmussen, som efter sigende skulle have
holdt meget af drengen, blot var han util
freds med den tilstand, drengens tøj var i
ved ankomsten. Opholdet her blev kun et
års tid, hvorefter han kom i en ny pleje
hos boelsmand Jens Peder Pedersen på
Lading mark, hvor han var et par år, før
følgende sørgelige begivenhed indtraf:
Den 11. november 1892 kl. 12 middag
blev birkets fogedret sat i pågældende ej
endom hos Jens Peder Pedersen på La
ding mark. Drengen Jens Peter var blevet
fundet hængt i et æbletræ i haven den 10.
november 1892 om formiddagen.
Husholdersken Else Marie Hansen,
som havde tjent i 8 år på stedet forklare
de, at hendes husbond pågældende dag
ved 8-tiden om morgenen var taget til Bo
rum, og at hun selv forlod huset kl. 10 om
formiddagen. Drengen var således alene
tilbage. Han var blevet sat til at rense svi-

nehiiset, hvilket han, efter hendes udsagn,
ikke havde gjort videre godt, hvorfor hun
havde påbudt ham at gøre det bedre. Da
hun en halv time senere kom tilbage, kun
ne hun ikke finde ham nogen steder, og
fandt ham tilsidst i haven, hængt i et af
skåret kotøjr i et af havens æbletræer.
Strikken var lang, og drengen lå næsten
hen ad jorden. Hun skyndte sig ind efter
en kniv og fik skåret rebet over, hvorefter
hun hentede hjælp hos naboen Peder Ras
mussen, hvor drengen havde haft sit forri
ge tilhold. De tumlede med ham, men det
var forgæves, drengen var helt blå i hove
det og var for længst død.
Efter hendes forklaring var Jens Peter,
som hun i øvrigt ikke stod på nogen god
fod med, ikke nogen god dreng, han var
doven og ulydig mod hende, men han var
bange for husbonden, som hun så truede
med, hvilket hun dog ikke havde gjort
denne gang.
Drengen havde et par gange truet med
at drukne sig, men i går havde han virket
glad, så hun mente ikke, at det var hans
mening at tage sit eget liv.
Husbonden Jens Peter Pedersen frem
stod derefter og forklarede, at drengen var

søn af afdøde arbejdsmand Jens Peter Sø
rensen og hustru Caroline Dige, og at han
var født i Århus den 10. maj 1881. Han
havde haft ham i pleje i 2 år for en beta
ling af 70 kr. årligt. Han sagde i øvrigt, at
han ikke havde noget at klage over med
hensyn til drengen og kun havde revset
ham et par gange. Han mente som hus
holdersken, at drengen kun ville have for
skrækket hende, men at han så var snublet
og dermed havde mistet fodfæstet. Det
forklarede blev taget til følge, og der blev
derfor ikke gjort mere ud af denne sag.
Hvorvidt disse forklaringer virkelig
stod til troende, er ikke godt at vide, men
et fattigbarn, som ovenikøbet var foræld
reløst, stod jo aldrig stærkt overfor hus
bond og myndigheder. I hvert fald bliver
man klar over, at drengen ikke befandt sig
specielt godt og ikke havde nogen at be
tro sig til, hvis han var i vanskeligheder,
så man kunne nok få den mistanke, at han
havde besluttet at gøre en ende på sin tris
te tilværelse.
Kilde:
Erhvervsarkivel i Århus, Plejebørnssager: M. La
20. 1878-91 nr. 158 og 1891-1906 nr. 167.
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De tre søstre i Sinding, Sejling og Rye
Af Bent Østergaard

Den 29. november 1800 forrettede hr. Jør
gen Seidelin Worsøe en vielse i Højbjerg
Kirke. Fra knæfaldet kunne brudeparret
se op på den 3 alen høje altertavle, der
øverst oppe bar Frederik IPs navnetræk,

Tavlen var uden billeder, men prydet af
en mængde indfattede skriftplader af
messing, sort marmor og fin, hvid kalk
sten. Har brud og brudgom været skrift
kyndige, kunne de mellem de mange tys
ke og latinske udskrifter på en
forsølvet messingplade, der bar
altertavlens eneste danske tekst,
læse Psalme IV, der sluttede med
de fortrøstningsfulde ord:
Thi du Herre, hielper mig alene,
at jeg boer tryggelig.

Sognet Højbjerg (tidligere også sta
vet Høbjerg) ligger vest for Tange
Sø. Kirkens gamle altertavle blev i
1877 overført til Nationalmuseet. I
slutningen af reformationsårhundre 
det foretrak man ofte tekst i stedet
for billedmotiver på altertavlerne.
Den kendte skolemester Peder Trellund i Ribe har udformet sentenser
ne og i 1586 dediceret tavlen til Fre
derik II. Det menes, at den oprinde
lig var placeret på Skanderborg Slot,
som den jagtglade konge havde ud
bygget for at kunne opholde sig
standsmæssigt nær ved de vildtrige
Himmerbjergskove. Foto: National
museet, København.
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Efter vielsen forlod de sammen med
det indbudte følge kirken. Syd for tårnet
passerede de en gammel ligsten, som iføl
ge den stedlige overlevering lå over de
jordiske rester afen byhyrde, der i sin tid
var stanget ihjel af en rasende tyr - han
blev offer for en af tidens arbejdsulykker.
De nygifte var i moden alder, hen
holdsvis 41 og 27 år. De var tjenestefolk,
Christen Pedersen Skinderholm tjente på
den nærliggende Kjærsgaard, hvor han
var avlskarl. Hans herkomst har ikke kun
net opspores, men navnet Skinderholm
forekommer i kirkebøgerne for Levring
og i Sunds ved Herning, hvor dette navn
kan føres adskillige generationer tilbage.
En gammel gård Skinderholm har i vor
tid måttet afgive sit jordtillæggende til
flyvepladsen i Karup.
Anne Rasmusdatter var født i
Hinge.Allerede som toårig mistede hun
sin far Rasmus Poulsen. Som tidens skik
var, fik hun hurtigt en stedfar, der sam
men med hustruen hk overladt fæstebrev
på sin formands gård.

Trælse år
Den tryghed, straks at få foden på egen
jord og under eget bord, kunne de nygifte
ikke glæde sig ved, selvom deres første
fødte, pigen Maren, meldte sin ankomst
allerede tre måneder efter. Ved folketæl
lingen samme år medregnes faderen til
husholdet på Kjærsgård. To år efter hk
Maren en lillesøster Anna. Hun blev døbt
i nabosognet Levring 2. juni 1803, hvilket
tyder på, at moderen på det tidspunkt har
haft midlertidig bopæl der.
Familiens boligforhold kom først i or
den et halvt års tid senere, da Christen
Skinderholm købte en lille jordlod med et

hus, der var udbyttet fra Højbjerg. Det
kostede 380 rgd. Samtidig måtte han dog
opsætte et pantebrev på 250 rgd.
Maren blev nu frugtsommelig for tred
je gang. Da ramtes familien af en frygte
lig ulykke. Vinteren 1804 skulle der fæl
des træer i Højbjerg Skov. Christen Skin
derholm var i gang med dette arbejde, da
han blev slået ihjel af et faldende træ.
Fire måneder senere fødte hans enke en
dreng, der blev opkaldt efter sin afdøde
far. At sidde alene med tre små børn var
næsten håbløst, så allerede i november
blev Anne viet til den 46årige ungkarl
Hans Nielsen af Højbjerg. Denne forbin
delse synes at have været et rent fornuft
ægteskab. Men det var tilfældet for næ
sten alle i de tider fra hytte til slot.
Annes svoger Anders Smed måtte for
anden gang inden for fire år være forlover
for svigerinden, og han optrådte også som
lavværge ved registreringen af boet hre
dage efter brylluppet. Afslutningen af
skiftet tre år efter viste, at der var efter
ladt huset, pantebrevet fra 1803 og 95
rgd. til deling.
Nogle år efter fødte Anne i 1812 sit
fjerde og sidste barn, Ane Malene Hans
datter. Hun mistede også tidligt sin far,
der døde seks år efter. Anne sad nu enke
for anden gang. Ved det efterfølgende
skifte blev der intet til deling. De hre
børn var da 17, 15, 14 og 6 år.
De måtte ud at tjene og søge at klare
sig selv - og bistå deres mor, så godt de
formåede.
Sønnen Christen bosatte sig i Hinge,
hvor han blev gift to gange. Han benæv
nes som indsidder og lejehusmand.
Den sociale mobilitet i bondestanden
var den gang træg. Lige børn leger bedst,
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og gårdmandsbørn giftede sig yderst sjæl
dent uden for deres egen kreds, og de
holdt sig ofte indensogns - eller til et na
bosogn - når der skulle udvælges partner.

Husmandsbørn kunne flytte tjeneste fra
sogn til sogn og kom derfor videre om
kring. Men yderst sjældent så man en
husmandsdatter stå brud med en gård
mandssøn. Men dette blev
dog tilfældet for Anne Rasmusdatters to yngste døtre,
Anna og Ane Malene, der
begge opnåede at blive viet
til en gårdmandssøn, hen
holdsvis i Sejling og Rye.
Her må - i det mindste fra
den mandlige parts side foreligge andre grunde end
fornuft og økonomi.
Men først til den ældste
søster.

Betydelige dele af de gudelige lægmandsbevægelser fra
1800-tallets første årtier tilsluttede sig efterhånden den
grundtvigske bevægelse. Gennem sit nære samarbejde med
den fynske lægprædikant Jens Larsen Skræppenborg og den
grundtvigske teolog J. C. Lindberg fik Jeppe Johansen en af
gørende indflydelse på dette forløb. Han er begravet på Sin
ding kirkegård side om side med sin efterfølger i bevægelsen,
Andreas Ravn. Foto: Børge Christiansen, 2001.
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Maren og Hellig Jep i
Sinding
Maren oplevede som sin mor
at blive gift to gange. Med
sin første mand, en husmand
i Højbjerg, fik hun 12 børn,
hvoraf de otte dog døde som
små. Ved folketællingen
1834 havde Maren sin mor
boende i huset. Samme år
flyttede de til Sinding, hvor
Maren 10 år efter mistede
sin mand. Han efterlod sig
39 rgd.
Et halvt år efter stod en
ken, der nu levede af sin
jordlod og strømpebinding,
atter brud. Pastor R. C. Lehn
til Sejling og Sinding fore
stod vielsen. Den ene af for
loverne var præstens erklære
de modstander, Jeppe Johan
sen af Sinding Nedergård, en

stærk og selvstændig personlighed, op
havsmand til den første vækkelse på eg
nen.
En af sognets senere præster, J. P. Lundøe, har skrevet om denne vækkelses
mand: »... en karakterfast og ildfuld per
sonlighed, hellig Jep, som han kaldtes, et
hædersnavn for venner og et smædenavn
for modstanderne. Disse var jo i lang tid i
flertal og fik desværre støtte fra præsterne
og øvrigheden.«
Allerede i konfirmationsalderen var
Jeppe Johansen (1789-1848) blevet grebet
af dyb skyldfølelse. Han kunne ikke ac
ceptere omgivelsernes lidt døsige og ud
vortes gudsfrygt, men fandt efterhånden
frigørelse i overbevisningen om, at hans
synder var ham forladt for Jesu pines
skyld.
»Da Jeppe Johansen var vokset både i
alder og modenhed, begyndte han at hol
de »hellig forsamling« i sit hjem og også
tage ud i nabolagets sogne. I førstningen
nøjedes man (de vakte) med at samles til
bøn og salmesang og oplæsning af Lut
hers prædikener eller af gamle andagtsbø
ger, men nu var der flere, der vovede at
tage ordet og aflægge et sammenhængen 
de vidnesbyrd, og de styrkedes i troen og
fællesskabet.«
Skelsættende betydning for den danske
kirkehistorie fik Jeppe Johansen gennem
sin påvirkning af den fynske lægprædi
kant, Peder Larsen Skræppenborg, der of
te på sine rejser besøgte vennerne i Sin
ding. Jeppe Johansen indprentede (1834)
Peder Larsen, at »Gud elsker menneske
ne«. Disse ord genlød i Peder Larsens in
dre på turen længere mod nord i Jylland.
For Peder Larsen blev dette altafgørende i
hans fremtidige livssyn og forkyndelse.

Ikke mindst tog Snedsted-seminaristen,
den senere høj- og friskolemand Christen
Kold disse ord til sig. Han sluttede varmt
venskab med Peder Larsen.
De gudelige vækkelser i samtiden - el
ler en del af dem - overvandt herved den
livsfjendske og snæversynede pietisme,
som meget let kunne have sat sit dystre
præg på forsamlingsbevægelserne. Gen
nem Koids og andres indsats tilsluttede
mange sig grundtvigianismen. Men gård
manden Jeppe Johansen havde først af al
le i lægmandsrørelserne vist vejen.1
Når Maren og hendes tilkommende
valgte netop denne mand, sognets om
stridte lægprædikant, som forlover ved
brylluppet, må det antages, at de har næ
ret sympatier for hans holdning. Vi må
også antage, at Marens søster Anna, der
var blevet gift i 1828 i Sejling og hendes
derboende familie har været med som
gæster ved brylluppet.
Til gengæld var præsten i Sejling-Sinding, R. C. Lehn, en indædt fjende af
vækkelserne, som han ihærdigt bekæmpe
de. Det var måske med en vis lettelse han
i 1848 vendte tilbage til sin fødeø Fyn,
hvor han fik embede i Mesinge på Hinds
holm. Men få år efter byggede Kold sin
friskole i nabosognet Dalby. Dette blev
årsag til mange års indædte stridigheder,
hvor pastor Lehn optrådte som en af de
skarpeste og mest indflydelsesrige mod
standere af Christens Koids skoletanker
og grundtvigianerne på halvøen.

Anna i Sejling
Anna - den næstældste af søstrene - var i
1828 blevet viet til den lidt yngre gård
mand Michel Christensen i Sejling.
Helt uden torne var hendes livsbane i
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Rye Mølle set fra Lillesø. Tegning i Illustreret Tidende, bd. 34, nr. 30. Originalen findes i Det
kgl. Bibliotek.

ungdommen ikke forløbet. Som sine søs
tre tjente hun i forskellige sogne, Levring,
Balle og Ebstrup i Sejling. Helt nemt var
det næppe for hende, da hun i 1824 uden
at være gift fødte en datter, Maren. Det
var for den tid - og også længe efter - no
get nær det værste, der kunne hænde en
ung pige. Jens Larsen fra Sejling blev ud
lagt som barnefar. Ved barnedåben i Høj
bjerg optræder »Lars Nielsens hustru af
Sejling«, formodentlig den lille Marens
biologiske farmor.
Ikke desto mindre kunne hun fire år se
nere rykke ind i en gård i Sejling. Pastor
P. C. Asmussen forestod vielsen, og som
forlovere optræder to Sejlinggårdmænd,
Thøger Michelsen, brudgommens mor
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bror, og Chresten Andreasen, som ned
stammede fra en svensk soldat, der var
blevet krigsfange , da general Stenbock
måtte kapitulere til danskerne i fæstning
en Tønning godt 100 år tidligere i 1713.
Brud og brudgom var da henholdsvis
23 og 25 år. Michel var ud af en gammel
bondeslægt i Sejling. Hans aner kan føres
tilbage til 1500-tallet. Enkelte var selveje
re, men de fleste fæstegårdmænd.
Det har næppe været uden visse betæn
keligheder, at Michels mor Birthe Marie
tog imod denne svigerdatter. Svigermode
ren havde været indehaver af gården efter
sin mands død to år før. Nu var sønnen
hendes bestyrer.
Birthe Marie kunne året efter bære sit

barnebarn til døbefonten i Sejling Kirke.
Det var en lille pige, der fik farmoderens
navn.
Nogle år efter gik hun på aftægt, og
Michel fik skøde på gården.
Spøgeriet på Rye Mølle
og Ane Malene i Fellund
Den yngste af søstrene, Ane Malene, op
træder ganske ofte som fadder, når hendes
noget ældre halvsøstre havde barnedåb.
Ud fra de stedsbetegnelser, der er nedfæl
det i kirkebøgerne ved disse lejligheder,
kan vi følge hendes færd som tjenestepige
i forskellige sogne, Sahl, Højbjerg, Galten
og Rye Mølle.
Det var under opholdet i Rye Mølle
hun mødte sin skæbne, idet hun her traf
sin tilkommende, Rasmus Nielsen, der
var søn af gårdmand Niels Salmonsen i
Fellund, Rye Sogn.
Den gamle vandmølle ejedes på den tid
af Christen Hollesen, der havde overtaget
den i 1826 gennem sit ægteskab med en
ken efter den afdøde møller Peder Frand
sen Bloch. De sidste år på møllen havde
været triste og ikke så lidt uhyggelige for
familien Bloch, da Peder Blochs mor efter
sin død i 1814 »gik igen« i sit gamle hjem
og derfor måtte manes i jorden uden for
møllebygningen. Bysladderen gik: »Hun
havde en søn, der hed Per (Peder) Bloch,
han sad og vred hans hænder, når han var
beskænket, og sagde: 'Moder sidder ude i
Ravnsborg', det er et stykke eng, der lå
tæt ved møllen«, fortalte snedkeren i Rye.
Jacob Snedkers beretning findes i
Evald Tang Kristensens optegnelser. Den
ne flittige folkemindesamler har nedskre
vet seks forskellige sagn om møllerkonen
Gunhild. Som eksempel bringes her, hvad

C. Sørensen Thomaskjær fortalte:

“I Ry mølle var der en gang en møller
kone, som hængte sig selv; hvorfor hun
gjorde det, vidste ingen, men enhver vid
ste, at hun gik igjen. Snart lød det midt om
natten, som om alle kværne blev sat i
gang. Når så møllersvendene kom op for
at se, stod alt stille. Snart var det ved seng
ene, at hun drev sin natlige spøg med at
trække dynerne af dem, som lå deri. Ja, det
gik så galt, at de så hende ved middagstide
ved bordet, hvor hun da delte eftermad ud
til folkene, som hun plejede, mens hun le
vede. Men så snart én talte om hende, når
hun var synlig et eller andet sted, for
svandt hun straks. Til sidst, efter hvad der
er fortalt, blev hun manet ned i åen, under
møllebroen. En gammel mand, der tjente
hende som karl, mens hun levede, har se
nere fortalt følgende: Syv år efter at møl
lerkonen havde hængt sig, lå a en nat
hjemme i min egen seng og var helt lysvå
gen. Så hørte a noget, der fuslede hen ad
gulvet, og lige med ét stod der en kridhvid
skikkelse for min seng og smilte til mig. A
blev slet ikke ræd, skjöndt a kunde se,
hvem det var. »Ja«, siger hun, »du kan tro,
a har haft det grov strængt, siden a døde,
men nu har a det så godt, så godt. Syv år
gik a for tidlig herfra, og det har a måttet
lide hårdt for.« — »Herre Gud«, råbte a,
»må a trykke jeres hånd. A Gud, som I
gjör mig glad«. Men så smilte hun igjen
ad mig, vinkede efter mig med den højre
hånd, og så vår hun forsvunden”.2
Rye og Sejling
På hverdage kom bønderne kørende med
kom til maling. Ofte kunne en vognrække
være ganske lang. Den, der kommer først
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gæsternes blussende an
sigter. Her kunne man af
tale handeler, drikke lid
køb og spille kort. Den
hyggelige rumlen fra det
vældige møllehjul uden
for akkompagnerede gæs
ternes råben og kortspil
lernes slag i bordet.
Madam Hollesens pi
ger havde rigeligt at se til,
og det var vel her, at kar
len Rasmus fra Fellund
Set. Sørens Kirke i Rye blev bygget i 1400-tallet som afløsning af fik blik for Ane Malene.
en lille romansk kampestensbygning. De mange pilgrimme, der
De blev gift i den gamle
gennem middelalderen opsøgte Set. Sørens helbredende kilde i
Set. Sørens Kirke i Rye i
Rye, muliggjorde bygningen af den meget anselige kirke med
1841.
korsarme, og byen fik købstadslignende status. Efter reformatio
Fellund betyder egent
nen forfaldt bygningerne, og store dele af kirken blev nedrevet i
lig Fælund, men navnets
1600-tallet. Det nuværende fritstående tårn, bekostet af sogne
bitoner har nok medvir
rådsformand Jens Sørensen, blev opført i 1912 på fundamentet af
ket til, at det senere blev
kirkens oprindelige østparti. Tegning: Kai Solberg 1969. Her
udskiftet til det mere neu
gengivet fra Niels Ravn: Gamle slægter i Rye sogn, 1969.
trale Lyngbakkegård.
til mølle, får først malet, siger ordsproget,
Anne Malene bevarede sit gode forhold
men da ventetiden blev tilbragt i mølle
til madam Hollesen, der stod fadder til
rens gæstfri skænkestue, kunne alle parter
hendes førstefødte. Fem gange blev der
føle sig fornøjet. Mølleren skulle vise sig
holdt barnedåb i Fellund. Ane Målenes
kulant og skænke det første glas uden be
søster og øvrige slægtninge fra Sejling
taling.
deltog i disse familiebegivenheder, hvor
For kunderne var det et behageligt af
de traf sammen med folk fra Rye og den
bræk fra den daglige ensformighed at til
nærliggende Emborg Østergaard.
Herigennem knyttedes der i næste ge
bringe nogle timer omkring det lange ege
neration en ny forbindelse mellem de to
træsbord. Den, der kommer sidst til mølle,
sogne, der ellers ud fra tidens målestok lå
får jo også malet, og måske lod en og an
den bondekarl sine heste gå i skridtgang
ganske langt fra hinanden.
på vejen til møllen for ikke at blive den
Annas og Michels datter Christine i
Sejling havde hos mosteren i Fellund lært
første, der fik sine kornsække gennem
kværnen.
den 14 år ældre Anders Sørensen i Em
borg Østergaard at kende. Han flyttede til
I skænkestuen var der rigeligt med to
Sejling i 1857, da han blev gift med Chris
bak og øl. Her blev spist, drukket og snak
tine. På den nye egn, hvor han overtog svi
ket, mens tobakstågeme svøbte sig om
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gerfaderens gård,
hed han aldrig
andet end Anders
Rye, et kalde
navn, der gik i
arv til hans søn
ner og sønnesøn
ner, selv om han
døbte sine børn
Østergaard efter
fødegården i
Emborg, Rye
Sogn.3
Familien i Sej
ling tilsluttede
Østergaard i Emborg, Rye sogn. Det nuværende stuehus blev opført omkring
sig den grundt 1854 af Niels Sørensen, bror til Anders Sørensen, der flyttede til Sejling. En
del af byggematerialerne blev købt i Randers og i pramme flådet til Rye ad
vigske bevæ
Gudenåen og Himmelbjergsøerne. I udhusenes murværk findes også mun
gelse, der nu
kesten
fra det nedbrudte Øm Kloster, som Emborg fik navn efter. Det fortæl
vandt fodfæste
les i familien, at man forud for et dødsfald i gården kunne høre en dragkiste
på Silkeborgeg
skuffe, der rummede ligklæderne, åbne sig med en klagende, slæbende lyd.
nen. Efter den
Foto: Helene Bagger, Århus Stiftstidende.
stridbare pastor
Lehns bortrejse fik Sejling en række præs
Gennem to-tre slægtled, et lille århun
tender var dybt grebet af Grundtvig. Vækdrede, havde bondestanden forandret sig.
kelsesbevægelsen blev splittet, men
Jeppe Johansen havde i sin tid skabt et
grundlag, der førte de fleste ind i det
grundtvigsk-koldske livssyn.
Fra 1848 residerede stærke person
ligheder i Sejling præstegård, bl.a. tre
med efternavnet Møller - Gammel
Møller, Store Møller og Bitte Møller.4
Sammen med befolkningen og hjulpet
af digterpræsten Hostrup i Silkeborg
og seminarieforstander Winther blev
den grundtvigske bevægelse et mar
kant indslag på egnen.
Sejling Kirke. Romansk kor og skib. Tår
net er sengotisk, men ombygget i 1782 og
forsynet med et blytækt pyramidespir.
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Nedarvet kristendom, gammel folketro,
vækkelsesbevægelserne og de folkelige
strømninger havde præget disse genera
tioner og givet dem et nyt fundament i de
res liv og virke fremover.

Noter og henvisninger:
1 J. P. Lundøe: Et blad af Hids Herreds Historie ef
ter Reformationen. Specielt Sejling-Sinding Sog
nekald og Sogneforhold ved J.P.Lundøe i Fra Vi
borg Amt 1945, s. 5-112. Jens Abildtrup: Jeppe
Johansen.Midtjyllands første Lægprædikant,
1934. Livserindringen Nogle Blade af Anders An
dreas Nielsen (Ravns) Levnedsbog, 1899. Anders
Pontoppidan Thyssen: Vækkelsernes frembrud i
Danmark, bd V,1970, s. 187-198.
2 Evald Tang Kristensen: Danske sagn som de har
lydt i folkemunde, bd.V, 2. udg. 1980, s. 84-88.

Her 6 forskellige lokale overleveringer om Gun
hild i Rye.
3 Om Anders Sørensen Rye's søn Anton Østergaard
og hans hustru,Vilhelmine Østergaard, født i Rå
sted, Ulfborg Herred, se Bent Østergaard: En
vestjysk præste-og degneslægt i Hardsyssels år
bog 1987, s. 19-38, og Minnas sten i Hardsyssels
Årbog 1993,s. 85-92.
4 Pastorallisten for Sejling-Sinding i den her omtal
te periode:
PC.Asmussen 1828-33. S.M.Sørensen 1833-38.
Hans Broge Berg 1839-43. R.C.Lehn 1844-48.
C.P.G.Kampmann 1848-55. Frederik Ditlev Møl
ler 1855-74. Frederik Benedikt Møller 1874-83.
Jens Peter Møller 1883-94. L. H. Carstensen
1894-1912. Om disse se Lundøe, note 1, og Jutta
Bøjsen-Møller: Træk fra et langt liv. 1924. Jutta
Bøjsen-Møller var gift med F. D. Møller.

Stamtavle over de i artiklen nævnte personer

Anne Rasmusdatter
1773-1844
~ 1° Højbjerg 1800 med
Christen Pedersen Skinderholm
ca. 1759-1804

Maren 1801- 1° Højbjerg 1819
~ 2° Sinding 1845

Anne 1803-1859
~ Sejling 1828 m.
Michel Christensen
1805-1870

~ 2° Højbjerg 1804 med
Hans Nielsen
1758-1818

Christen 1804= i Hinge to gange

Ane Malene (Magdalene) 1812-1881
~ Rye 1841 med
Rasmus Nielsen, Fellund 1808-1866
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Thoralds Hus
- et østjysk husmandshus fra 1700-årene
Af Jørgen Viemose og Lars Holleufer

Engang i midten af 1700-årene blev der
opført et mindre hus lige nord for Tiist
Kirke på det der i dag hedder Gedingvej
2.1 Tiist bliver huset almindeligvis kaldt
»Thoralds hus« efter Thorald Nielsen,
som flyttede ind i huset i 1918 og ejede
det indtil 1953. Huset ligger der endnu,
men i 1998 var det tæt på at blive revet
ned. Baggrunden herfor var, at Tiist Me
nighedsråd i 1980 købte huset for at sikre
en fremtidig udvidelse af kirkegården.
Man fik senere den idé at ombygge det til
brug for graveren ved Tiist Kirke. Der
blev udarbejdet et projekt for ombygning
af huset, men menighedsrådet vurderede,
at prisen var for høj,
og selvom huset i flere
rapporter var erklæret
bevaringsværdigt,1
søgte man om tilla
delse til at rive det
ned. I overensstem
melse med menig-

hedsrådets ønske gav kommunen nedriv
ningstilladelse.
Tilst-Kasted-Geding Lokalhistoriske
Forening gjorde sammen med andre ind
sigelse mod nedrivningen, som derfor
blev stillet i bero. Århus Bymuseum, der
også havde erklæret huset for bevarings
værdigt, gik aktivt ind i sagen. Efter en
del diskusioner tilbød Menighedsrådet, at
Lokalhistorisk Forening kunne overtage
huset mod, at det blev sat i stand og vedli
geholdt på forsvarlig vis.
Den 1. juli 1998 blev huset overdraget
til Tilst-Kasted-Geding Lokalhistoriske
Forening, der gennem oprettelsen af

Thoralds hus ligger
ved den nordlige ind
kørsel til landsbyen
Tiist. Det udgør en vig
tig del af det samlede
miljø omkring kirken.
Foto: Jørgen Viemose,
maj 2001.

133

»Fonden til bevarelse af Gedingvej 2,
Tiist« påtog sig at tage vare på det. En be
styrelse blev udpeget af de involverede
parter. Den består af repræsentanter fra
Lokalhistorisk Forening, Fællesrådet i
Tiist, Tiist Menighedsråd og Århus By
museum.
I overensstemmelse med den funktion
huset altid har haft, er det hensigten at ud
leje det til beboelse og senere, når der er
behov og økonomisk mulighed for det, at
inddrage bygningen til udstillinger m.m.
under det allerede eksisterende »Tiist
Egnsmuseum«, som hører ind under Lo
kalhistorisk Forening.
Det oprindelige hus
Huset er bygget til en husmandsfamilie,
som kun har haft en lille smule jord og
måske en enkelt ko, en gris og nogle
høns. Den præcise alder er ikke fastslået,
men da man i 1781 udarbejdede udskift
ningskortet over Tiist var det opført. Ved
jordfordelingen i forbindelse med landbo
reformerne i slutningen af 1700- årene fik
huset tillagt et stykke jord ved Geding sø.
Selvom huset er ombygget, og der er
sket udskiftninger af vinduer, tavl m.m.,
er der bevaret mange af de oprindelige
stilmæssige træk og tekniske detaljer. I et
fæstebrev fra 1834 indgår nedenstående
beskrivelse af huset. Heraf kan man få et
ret godt indtryk af bygningens udform
ning, indretning og bygningsmaterialer på
et tidspunkt, hvor der tilsyneladende ikke
var sket nævneværdige ombygninger: Hu
set er beliggende med enderne i sønden
og nord bestående af 9 fag 25 1/4 alen
(15,85 m) lang: 8 1/2 alen (5,33 m) viid,
bygget af ege vinduer og fyr overtømmer,
klinede vægge og stråtag, indrettet såle
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des fra nord: 2 fag til korngulve, 1 fag til
tærskelo - 3 fag til dagligstue med 3 fag
vinduer og 2 alkovesenge, samt et kam
mer aflukket - et fag tilforstue, skorsten,
bageovn og køkken med 1/2 fag vinduer
over disse 4 fag fjelleloft - og 2 fag til ko
en og fårehus m.m. - alt forsynet med de
fornødne skillerum og døre. På den tid lå
beboelsen altså mellem lo og stald. Sene
re er der sket en ombygning hvorved de
tre fag, der oprindeligt blev anvendt til
“korngulv” og “tærskelo” er nedrevet, og
hele den resterende del er anvendt til be
boelse. Århus Bymuseum gennemførte i
maj 2001 en arkæologisk prøvegravning i
området umiddelbart nord for det eksiste
rende hus i et forsøg på at lokalisere
rester af de tre fjernede fag og eventuelt
påvise den oprindelige udstrækning. Der
blev imidlertid ikke påvist syldsten, fun
damentsrester eller kulturlag i øvrigt, der
kunne fortælle noget om den oprindelige
staldbygning. Tilsyneladende var området
nord for huset engang inden for de sidste
25-30 år afgravet ned til den oprindelige
lerbanke og erstattet af muldjord - for
mentlig i forbindelse med anlæggelse af
en ny have.
Oprindeligt var huset primært bygget
af træ, ubrændt 1er og strå. Sådanne mate
rialer bliver forholdsvist hurtigt nedbrudt,
og man har derfor løbende skullet udbe
dre lerklining, kalke mur, tjære bindings
værk, reparere og ind imellem helt ud
skifte bygningsdele. Ud over en sådan lø
bende vedligeholdelse er der også foreta
get mere gennemgribende istandsættelser
og ombygninger. Almindeligt forfald, nye
behov og måske også bedre økonomiske
vilkår har været anledning og drivkraft til
ombygningerne.

I

9 fag

I

Rekonstruktionsforslag baseret på fæstebrev fra 1834 og bevarede spor i bygningen.
Tegning: Th. Bang Termansen.

Ved at sammenholde beskrivelsen af
huset fra 1834 med dets nuværende form
og de spor, der er registreret under restau
reringen er det dokumenteret, at huset en
gang efter 1834 har været udsat for en be
tydelig ombygning. Det er, som allerede
nævnt, blevet afkortet med tre fag og be
boelsesdelen udvidet med ca. en meter i
bredden mod øst. Bindingsværkskon
struktionen er ændret, så loftshøjden blev
større og risfletningen med lerklining i
tavlene er udskiftet med mursten. Spære
ne har man suppleret med stikspær til op
tagelse af den øgede husbredde. Det kan
umiddelbart konstateres, at ildstedet også
er blevet ændret flere gange. Det er nu
gemt af vejen bag paneler og køkkenska
be, så der er mulighed for at fremdrage
det igen, når huset engang ad åre skal
bruges til museumsformål.

Huset i 1998
I dag er det bebyggede areal på 62,4 m2.
Huset er 10,50 m langt og 6,30 m bredt i
den nordlige del og 5,40 m i den sydlige.

Forskellen i bredde optages ved et spring
i østfacaden. Facadehøjden er 2,10 m, og
højden til kippen er 5,80 m. Som det
fremgår af plan og længdesnit, er huset
bygget med forholdsvis store skævheder.
På den bredeste del har østsidens fodrem
et fald på 13 cm mod nord, og det skyldes
ikke senere sætninger.
Huset var ved overtagelsen i 1998 ind
rettet med en forgang, tre stuer, et køk
ken, et bryggers og et badeværelse med
toilet. På loftet var et mindre værelse mod
nord. Det gamle ildsted var bevaret til
loftshøjde. Åbningen var tilmuret, og der
var opmuret en nyere skorsten.
Bindingsværket var sorttjæret. De
nederste dele af flere stolper og dokker
samt fodremme var stærkt medtaget af
råd. Det gjaldt især fodremmene i østfa
caden og nordgavlen, som var helt dækket
afjord. Tavlene var hvidmalede med pla
stikmaling. De fagdelte sidehængte vin
duer, som ses på nedenstående fotografi
fra 1929, var erstattet med tophængte helrudevinduer. Gavltrekanterne var beklædt
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Udgangspunktet for re
staureringen var blandt
andet, at så meget som mu
ligt af det oprindelige skul
le bevares. Murstenene i
tavlene blev renset og gen
brugt, og i bindingsværk
stømmeret er kun de dele,
der var angrebet afråd,
erstattet med nyt træ.
Foto: Peter Grosen Ander
sen, oktober 1999.

med tjæret tagpap, og fordøren beklædt
med smalle, profilerede fyrretræslister. To
af de indvendige døre var gamle, afsyrede
fyldingsdøre, mens de øvrige var nyere
pladedøre. Det gamle plankeloft var dæk
ket med to lag listelofter, og der var 3-4
lag tapet ovenpå de kalkede og limfarvede
vægge. I den store stue var ydervæggene
fra gulv til underkant af vinduer desuden
beklædt med et panel af tynde trælister. I
de to østvendte, små stuer bestod gulvet
af gamle, ca. 18 cm bredde gulvbrædder.
I de andre rum var der gulvbelægning af
nyere tegl eller beton med væg-til-vægtæpper.

Restaureringen
og de bygningsarkæologiske
iagttagelser
Straks efter at »Fonden til bevarelse af
Gedingvej 2, Tiist« havde overtaget huset
i juli 1998, påbegyndte en arbejdsgruppe
af lokale frivillige med hjælp fra lokale
håndværkere at restaurere det. Udgangs
punktet var, at så meget som muligt af det
oprindelige skulle bibeholdes. Herved er
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bevaret de historiske op
lysninger, som de gamle
materialer og konstruk
tioner indeholder. Desuden er den tradi
tion for genbrug, der tilsyneladende har
været praktiseret gennem husets over
200-årige levetid, videreført. Hvor det har
været nødvendigt at tilføje nyt, er der så
vidt muligt anvendt samme materialer og
konstruktioner, som da huset blev bygget.
Restaureringen har omfattet udskift
ning af råddent træ i bindingsværk og
gavltrekanter, ommuring af tavlene,
istandsættelse af de gamle fyldingsdøre
og, hvor det har været nødvendigt, isæt
ning af nye fyldingsdøre udformet med de
gamle som model. Helrudevinduerne,
som sandsynligvis stammer fra engang i
1960’erne, er udskiftet med en type, der
svarer til den man brugte omkring 1800.
Tavlene er ommuret med mørtel af hy
draulisk kalk og eftefølgende kalket med
traditionel hvidtekalk. Bindingsværk og
gavlbeklædning er tjæret med asketræst
jære. Udvendigt er vinduer og døre malet
med en grøn umbra linoliemaling svaren
de til det ældste farvelag på yderdøren,
der er en gammel type, og måske er hu
sets oprindelige dør. Mønningen, der var

ret defekt, er blevet udskiftet. I følge tæk
kemanden kan den øvrige del af stråtaget
holde 5-10 år endnu. Der er lagt dræn
omkring huset, og den gamle pigstensbe
lægning langs facaderne er renoveret.
Indvendigt er ildstedet og væggene re
noveret i det omfang, det har været nød
vendigt for anvendelsen til bolig. Interes
sante spor som f.eks. pudslag, bemaling
er, spor efter bilæggerovn, brændeovne
og vægskab er registreret og »pakket ind«
til fremdragelse når huset bliver indrettet
til lokalhistorisk museum. Det gamle loft,
som var skjult af nyere listelofter, er
fremdraget, renset, repareret og malet.
Bortset fra køkkengulvet, der er et nyere
murstensgulv, har det været nødvendigt at
udskifte samtlige gulve. Ved Århus By
museums arkæologiske udgravning blev
det påvist, at huset oprindeligt har haft
lerstampet gulv. I stuerne er der lagt gulve
af brede fyrretræsbrædder i stil med dem
der lå der, da Fonden overtog huset, og
som sandsynligvis stammer fra 1800-årene. Huset er isoleret, elinstallationen for
nyet, der er indlagt fjernvarme samt ind
rettet moderne køkken, bad og toilet såle
des, at det opfylder de krav, man i dag
stiller til en bolig. Indvendige vægge er
behandlet med kalk og limfarve. Træværk
er malet med linoliemaling i hvide og ly
segrå farver, og fyrretræsgulvet er be
handlet med pibeler og sæbelud.
Som nævnt er store dele af de eksiste
rende materialer bevaret og genbrugt. Af
de materialer, som ikke har kunnet genbru
ges, er der bevaret prøver. Det drejer sig
om dele af bindingsværk, puds, tapeter, pa
nel, gulvbrædder, nyere loftslister m.m.
Udover den tekniske istandsættelse af
huset har restaureringen også omfattet en

bygningsarkæologisk undersøgelse og re
gistrering. Materialer, konstruktioner,
spor efter ombygninger og mange andre
forhold er registreret. Selvom dette arbej
de endnu ikke er helt færdigt, er det mu
ligt at beskrive konstruktioner, de anvend
te materialer og husets udvikling for
holdsvis detaljeret.
Den nordlige del af huset er som nævnt
bredere end den sydlige. Efter gennem
gang af gulvet med metaldetektor, hvilket
ikke gav nævneværdige fund, blev gulvla
gene i den del af huset arkæologisk
undersøgt af Århus Bymuseum. I den for
bindelse blev det som nævnt konstateret,
at det oprindelige gulv havde været ler
stampet. Ca. én meter inden for den nu
værende østlige ydervæg blev der desu
den fundet en række syldsten, som lå lidt
nedgravet i den oprindelige lerbanke. Dis
se syldstens placering passer med den
husbredde, der er nævnt i fæstebrevet, og
som svarer til bredden på den sydlige
smalle del af huset. Det må betyde, at den
nordlige dels bredde ikke er oprindelig,
men fremkommet ved en ombygning,
som er sket efter 1834, hvor ovennævnte
fæstebrev med beskrivelse af huset er ud
færdiget. Fjorten dage efter udgravningen
af gulvlagene voksede en række tidsler op
langs de gamle syldsten inde i huset.
Bindingsværket er rejst på en sokkel af
forholdsvis små syldsten, der er lagt lidt
nedgravet i den oprindelige lerbanke.
Fodremmen er lagt direkte på syldstene
ne. Bindingsværket har en fagdeling, der
svinger mellem 150 cm og 185 cm i de to
facader og nordgavlen. I den smalle syd
gavl, der betragtes som den ældste del af
huset, er fagdelingen ca. 130 cm. Over
hver stolpe ligger en bjælke (bindbjælke),
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der forbinder husets to facader. Bindbjæl
kerne er kæmmede over tagremmen. I den
smalle ende af huset er tre af de oprinde
lige bindbjælker bevaret. Over disse er
der lagt stykker af genbrugstømmer, såle
des at loftet her er i højde med loftet i den
ombyggede bredere del af huset. De æl
dre bindbjælker var oprindeligt samlet
med stolperne med en gennemstukket tap,
der var forsynet med én tværgående træ
kile (låskile) på ydersiden. Den ene af de
oprindelige bindbjælker, den der sidder i
sydgavlen, har i østenden en sådan sam
ling bevaret. Fodrem, stolper og største
delen af løsholter og dokker består af til
hugget egetømmer. Enkelte løsholter og
dokker, især i østfacaden, er udført af an
dre træsorter, hvoraf nogle ikke er be
stemt med sikkerhed, men der er anvendt
både fyr, gran, elm, ask og måske i et en
kelt tilfælde frugttræ. Tagremmen og
bindbjælkerne er udført af fyrretræ. I
vestfacaden, der vender mod vejen, er der
generelt anvendt træ af fin kvalitet, og der
er ikke påvist genbrugstømmer.
I 1998 var tavlene udmurede med tegl
sten, der tydeligvis hovedsageligt var
genbrugssten af forskellig alder. I gavle
nes bindingsværk er der flere steder ind
stemmede og borede huller samt riller,
der viser, at tømmeret har været brugt i en
konstruktion, hvor tavlene har været ud
fyldt med risfletning og lerklining. Som
tidligere nævnt var bindingsværket ved
overtagelsen sorttjæret og tavlene hvid
malede. Tidligere har de murede tavl væ
ret rødkalkede og fugerne trukket op med
hvidt, som det ses på billedet fra 1929.
Det er et træk, der kendes fra mange lig
nende bygninger på egnen.
Tagkonstruktionen er en traditionel ha
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nebåndskonstruktion, som i den brede del
af huset på østsiden er suppleret med en
ekstra spærstang. Der er 9 spærfag. Som
det ses af tegningen står spærerne meget
uregelmæssigt, og de hælder alle mod
nord. Afstanden mellem spærfagene
svinger mellem 80 cm og 189 cm. Oven
på spærene er der med ca. 30 centimeters
mellemrum fastsømmet lægter af den så
kaldte finske type, som er lavet af tynde
rafter der kun er behugget på de to mod
stående bredsider, således at over- og
underkant har raftens naturlige runding.
Stråtaget består af tagrør, der er bundet til
rafterne med ståltråd. I taget er iagttaget
enkelte stykker halmsimer (reb af snoet
halm). Mønningen, der er af rughalm,
fastholdes med galvaniseret hønsenet.
Skorstenen er som tidligere nævnt af
nyere dato. Den er opmuret fra bænken i
det oprindelige ildsted, og skorstenspiben
står midt i rygningen. Den har en halv
stens udkragning over stråtaget. Udkrag
ningen er på tagfladerne suppleret med en
ca. 70 cm bred inddækning, der er udført
af klinklagte fyrrebrædder.
I 1998 var gavltrekanterne beklædt
med tjæret pap. Det viste sig, at tjærepap
pen på nordgavlen dækkede en gammel
sorttjæret træbeklædning, som bestod af
groft affasede fyrrebrædder, der er opsømmet én på to med håndsmedede søm.
Foroven afsluttes beklædningen mod strå
taget med en ca. 15 cm bred vindskede af
nyere dato. Gavlbeklædningen afsluttes
for neden med et vandbræt, som ligger på
træknægte, der er sømmet på stolperne i
bindingsværket. Bortset fra vandbrættet
og enkelte dele af beklædningsbrædder
kunne nordgavlen bevares. Hele sydgav
len måtte derimod udskiftes.

Ved overtagelsen i 1998 var der to ud
vendige døre. En tofløjet hoveddør i vest
facaden og en nyere bagdør i sydgavlen.
Da en nyere listebeklædning på hoveddø
ren blev fjernet, viste det sig, at den skjul
te den smukke, gamle fyldingsdør, der ses
på nedenstående fotografi fra 1929. Må
ske er der tale om husets oprindelige
hoveddør. Den var i en så god stand, at
den har kunnet bevares. Oprindeligt har
der ikke været dør i sydgavlen, hvilket ses
af, at man har fjernet en løsholt, for at få
plads til døren. Der er fundet spor efter
yderligere to yderdøre, der har siddet i
den sydlige, ældste del af huset. Den ene
af disse døre har siddet i vestfacaden lige
ved siden af hoveddøren. Ud over en trap
pesten, som var sænket under terræn,
samt hængsler og en slå, der stadig sidder
i bindingsværksstolperne, fremgår denne
dørs eksistens af fotografiet fra 1929. Dø
ren har ført ind til den del af huset, som
ifølge fæstebrevet i 1834 var til Koen og
Faarehuus m.m. En anden yderdør har
siddet i østfacaden direkte overfor den
sløjfede dør i vestfacaden. Her fremgår
dørens tidligere eksistens af en trappe
sten, hængsler, bemaling af karmstolpen
samt en indstemmet not til isætning af en
overkarm. To af de indvendige døre var
som nævnt gamle fyldingsdøre, og de var
i så god stand, at de har kunnet bevares
og danne model for de nye døre.
Ingen af de oprindelige vinduer var be
varet, men ud fra en generel viden om,
hvordan vinduer så ud i 1700-tallet, har
det været muligt at rekonstruere vinduer
som antages tilnærmelsesvis at svare til
den oprindelige type. I det hele taget er
det tilstræbt at give huset sit oprindelige
udseende tilbage.

De gamle trægulve i de to østvendte
små stuer bestod af ca. 18 cm brede fyrre
brædder, som var lagt kant mod kant uden
sløjfe eller fer og not. Brædderne var
sømmet på gulvstrøer med håndsmedede
søm. Strøerne, der var af forskellige gen
brugsmaterialer, lå direkte på resterne af
det gamle lergulv og var kun sporadisk
understøttet af sten.
De synlige bindbjælker i den oprindeli
ge boligdel er profilerede på kanterne, og
enkelte er beklædt med brædder, der har
samme profilering. Gulvbrædderne på
loftet, som også danner loft i stueetagen,
består af fyrrebrædder med en bredde der
svinger mellem 12 og 20 cm. Tykkelsen
er omkring. 3 cm. De er samlet med fer
og not. I den smalle, sydlige del af huset,
der ifølge det tidligere nævnte fæstebrev
oprindeligt blev anvendt til stald, var
loftsbædderne så dårlige, at de måtte ud
skiftes. De øvrige er bevaret.
Centralt i huset var der i 1834, som der
står i fæstebrevet, -etfag tilforstue, skor
sten Bageovn og Kjøkken med 1/2 fagvin
duer -. Dette fags primære funktion er be
varet til i dag. Det forholdsvis velbevare
de ildsted formodes at være oprindeligt.
Det består af en kerne opmuret af soltør
rede ubrændte lersten på en sokkel af utildannede natursten, fortrinsvis granit. I
grundplan er ildstedet ca. 185 x 175 cm.
Mod syd har det været åbent. I 1998 var
åbningen tilmuret med nyere teglsten.
Over den tilmurede åbning var/er bevaret
tre af de oprindelige skifter af soltørrede
ubrændte lersten. Der kunne ikke ses spor
efter den træbjælke - hammerbånd, som
oprindeligt må have ligget over åbningen
og båret det overliggende murværk. Foran
ildstedet ligger en ca. 50 x 25 cm stor
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granitsten i gulvet. Ildstedet er ikke færdigundersøgt, men det antages, at der op
rindeligt har været fyrsted i gulvhøjde,
som det var almindeligt i 1700-tallet. Se
nere er der blevet opmuret en ca. 65 cm
høj bænk af brændte teglsten i hele ildste
dets bredde. Ved bagvæggen i venstre si
de af denne bænk har der tilsyneladene
været et fyrsted i form af en forsænkning,
der muligvis fik tilført luft gennem et
teglrør med udmunding i bænkens forsi
de. I højre side har der været en åbning,
der menes at have været til en bilægge
rovn i den nuværende lille østvendte stue.
Ildstedsbænken ser ud til at være ommu
ret. En lille del af et buestik er bevaret, og
det kan have været åbningen til den bage
ovn, der er omtalt i fæstebrevet fra 1834;
men det er påfaldende, at der ikke er so
drester på stenene. En gennemgående
lodret fuge i ildstedsbænken er muligvis
spor efter et indmuret komfur. I ydersiden
af ildstedet ind mod den store stue har der
været en niche, der ser ud til at være op
rindelig, idet forbandt, lerpuds og første
lag kalk er indtakt ind i nichen. Den har
sandsynligvis været anvendt til et indmu
ret vægskab.
Ildstedet er i dag afbrudt i loftshøjde.
Oprindeligt har det fortsat op i en tragt
formet skorsten, som afsluttedes med en
skorstenspibe, der har stået lige over ryg
ningen, sandsynligvis stort set med en
placering som den nuværende. Efter ned
rivningen af den oprindelige skorsten er
der i ildstedsbænkens højre side opmuret
en nyere skorsten af teglsten. Ud for den
ne skorsten er der i væggen mod nord
(den store stue) fundet spor efter seks nu
tilmurede huller til kakkelovnsrør. I væg
gen mod øst er der, udover det nævnte hul
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Ildstedet er forholdsvis velbevaret og formo
des at være oprindeligt. Det består afen ker
ne af soltørrede og ubrændte lersten opmuret
på en sokkel af utildannede natursten, for
trinsvis granit.
Tegning: Th. Bang Termansen.

til en bilæggerovn, registreret to tilmure
de huller til kakkelovnsrør. Til denne
skorsten har der i nyere tid været etableret
aftræk fra komfur, gruekeddel og oliefyr.
Husets skillerum er hovedsageligt op
muret af ubrændte lersten, men flere ste
der er anvendt teglsten i de nederste to-tre
skifter, hvilket givetvis er gjort, fordi
brændte sten har en større modstandsdyg
tighed overfor fugt end ubrændte lersten.
Skillerummet mellem køkken og bryggers/bad og toilet deler det rum, der i fæs
tebrevet er omtalt som værende til Koen
og Faarehuus m.m. Dette skillerum er op
ført under en af de gamle bindbjælker.
Indmuret i skillerummet står to stolper,
der er fastgjort i den gamle bindbjælke og

står på syldsten. Stolperne er måske rester
af en båsinddeling af rummet. I skille
rummet indgår såvel soltørrede, ubrændte
lersten som teglsten.
Bindingsværk og gavlebeklædninger
var i 1998 behandlet med stenkulstjære.
På tavlene er registreret to lag maling,
inderst en rød og yderst en hvid. Oprinde
ligt har de indvendige vægge været pud
set med en lermasse, der tilsyneladende
har været magret med grus. Denne puds
har været hvidkalket. Enkelte steder er
der ved gulvet fundet rester afen 10-15
cm høj, påmalet bort. Borten er en farve
rest, gerne umbra eller sort. Den blev ofte
malet lige over fodlisten, omkring gerik
ter o.s.v. for at pynte overgangen til den
limfarvede eller kalkede vægflade. Dens
placering kan i nogle tilfælde fortælle
fodlistens højde. Senere er den kalkede
væg blevet pudset med kalkmørtel, som
har været malet med en rustrød limfarve.
Senere igen er der yderligere blevet truk
ket et tyndt lag kalkpuds på som underlag
for tapet, hvoraf der er registreret tre lag.
I den store stue var ydervæggene fra gulv
til underkant vinduer desuden beklædt
med et panel af tynde, profilerede og ma
lede brædder. I den lille nord-østvendte
stue har væggen mod den store stue
(midterskillerummet) først været malet
med en krom-oxydgrøn kasseinmaling,
derefter med en ultramarin kasseinmaling
og sidst er den kalket med hvidtekalk.
Ved Århus Bymuseums bygningsarkæo
logiske undersøgelse blev der desuden
påvist en koboltblå farve på væggene. På
væggene mod ildstedet, hvor der har væ
ret en bilæggerovn og senere en kakke
lovn, har et felt været afgrænset med en
bort i en anden farve. Også på ildsteds

væggen mod den nord-vestvendte stue
har et felt bag kakkelovnen været frem
hævet med en speciel farve. På loftet i
den lille stue mod øst ved køkkenet er re
gistreret tre lag maling: ældst en brun
egeådring, derefter en gulhvid maling og
yngst en oxydrød. I den store stue mod
vest er det ældste lag loftsmaling i de to
sydligste fag ligeledes brun egeådring, og
det yngste lag er en mørk olivengrøn ma
ling. I 1998 var de to gamle, indvendige
fyldingsdøre afsyret, men på dørkarmen
mellem forgang og stue er registreret tre
farvelag: ældst en kromoxyd grøn, deref
ter en mørk blå og sidst en lys blågrøn. På
den gamle hoveddør er samtlige farvelag
bevaret. Det ældste lag er en grøn umbra.

Hvem har ejet huset, og hvem har
boet og arbejdet i det?
Ved hjælp af udskiftningskort, realregis
ter, hartkornsfortegnelser, matriklen 1844,
skifteprotekoller, fæstebreve, diverse fol
ketællinger, kirkebøger m.m. har det væ
ret muligt at finde frem til ejere og beboe
re af huset.
Den tidligst registrerede beboer er en
Hans Jensen Sommer, som boede i Tiist i
1821 og som i hartkornsfortegnelsen fra
1824 står opført som beboer af huset. I
1826 blev der udfærdiget et fæstebrev på
huset til “Husmand Hans Jensen”. Huset
hørte under Lyngby gård, der fra 1808 til
1826 var ejet af Overkrigscommissair Tø
ger Althalt. Samme år som Hans Jensen
Sommer blev fæstehusmand under Lyngbygård døde Althalt og Lyngbygård blev
overtaget af Ritmester Johannes Friis.
Husmand Hans Jensen Sommer døde i
1833, 55 år gammel. Han efterlod hustru
en Ane Madsdatter og fire børn. Ane
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Thoralds hus efter restau
reringen.
Tegning: Th. Bang Termansen
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Madsdatter, der var 48 år, ønskede »at
hensette i uskiftet boe« og blev boende
med sine fire børn, som på det tidspunkt
var henholdsvis 24, 19, 12 og 8 år. De le
vede tilsyneladende af den jordlod ved
Geding Sø, som var blevet tillagt huset i
forbindelse med udskiftningen i 1781.
I 1834 blev væver Jens Pedersen (Rem
mer), der var 44 år og enkemand, gift
med Ane Madsdatter. Året efter blev der
til Jens Pedersen Remmer udarbejdet et
fæstebrev på huset, der stadig var ejet af
Lyngbygård. I fæstebrevet står der, at hu
set er no. 12 i Tiilst, og at der til det hører
haveplads samt den dette hus tillagte
Græsningslod på Byens Fælled hvoraf
dog erlægges en aarlig Afgivt eller Græsleie til Byen. Ifølge folketællingen i 1840
omfattede beboerne i huset: fæstehus
mand og murer Jens Pedersen (Remmer)
50 år og hans kone Ane Madsdatter 55 år,
murerlærling Hans Hansen 15 år, murer
lærling Søren Pedersen 25 år, murerlær
ling Niels Rasmussen 17 år, indsidder So
fie Pedersdatter 25 år og hendes søn Hans
Peter Pedersen 1 år, almisselem Søren
Gjedding 12 år og almisselem Maren
Mortensen 5 år. På det tidspunkt var der
altså ni beboere på de ca. 62 m2, som hu
sets beboelsesdel udgjorde. Det er nærlig
gende at antage, at den omfattende om
bygning af huset, som er beskrevet oven
for, er foretaget i den periode, hvor flere
af beboerne var håndværkere, og hvor det
måske overgik til selveje.
I 1845 boede der i huset kun Jens (Pe
dersen) Remmer, hans kone Ane Mads
datter, Kjesten (Kirsten) Marie Hansdatter
og væver Niels Christian Christensen;
men allerede i 1850 var antallet af beboe
re igen steget, idet Kirsten Marie Hans
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datter var blevet gift med indsidder og
hjulmand Peter Jensen og havde fået to
børn, Hans Peter og Ane Marie.
I folketællingen 1860 er hjulmand Pe
ter Jensen opført som »husfader«. Han
boede der sammen med sin kone Kirsten
Marie Hansdatter og deres fire børn: Hans
Peter, Ane Marie, Jens Peter og Ane So
fie. Desuden boede den tidligere fæste
husmand Jens Pedersen stadig i huset.
Han var på det tidspunkt 70 år og enke
mand. Hans kone Ane Madsdatter døde i
1851, 66 år gammel.
Det er ikke klarlagt, hvornår huset blev
solgt fra Lyngbygård, men i forbindelse
med en udstykningsforretning i 1865 er
Søren Jensen opført som ejer, og han
solgte samme år huset til en Niels Ras
mussen, som i 1866 fik skøde på det. I
folketællingen 1870 betegnes Niels Ras
mussen ikke som »fæstehusmand« men
som »gårdbestyrer«. Niels Rasmussen,
der på dette tidspunkt var 36 år, boede
sammen med sin kone, Mette Kirstine
Jørgensen 32 år, deres søn Jørgen Peder
Rasmusen 7 år og tjenestekarl Kristen
Jensen 22 år. Ti år efter, i 1880, boede Ni
els Rasmussen og hans kone Mette Kirsti
ne Jørgensen alene i huset. Niels Rasmus
sen betegnes på dette tidspunkt som »dag
lejer i agerbrug«. I 1890 boede der fortsat
kun de to i huset. Nu betegnes Niels Ras
mussen som arbejdsmand. Dette år blev
huset solgt til en Rasmus Mikkelsen, som
i 1915 solgte det videre til Laurs Nielsen
med den betingelse, at Niels Rasmussen
og Mette Kirstine Jørgensen kunne blive
boende på aftægt. Tre år efter flyttede
Mette og Thorald Nielsen ind i huset, og i
1922 købte de det.
Mette Knudsen døde i 1934, 70 år

Mette Knudsen og Thorald Nielsen foran deres ejendom, Gedingvej 2. Til højre Mettes søster
Kathrine. Søstrene var døtre af K.N. Knudsen, Tåstumgård i Tiist. Mette og Thorald havde tre
børn: Søren R. Nielsen, Ane Kathrine Jørgine Nielsen og Jørgen Nielsen.
Fotografi fra 1929. Fotograf ukendt.

gammel. I 1953 solgte Thorald huset til
ingeniør Thorkild Elmquist, som i 1977
solgte det til Niels Lauritsen. Tre år efter
solgte han det videre til Tiist Menigheds
råd. Huset blev den 1. juli 1998 overdra
get til “Fonden til bevarelse af Gedingvej
2, Tiist”.
Sammenfattende kan det konstateres, at
selvom huset på nogle punkter har været
specielt og sikkert altid har haft sit sær
præg, så er det samtidig et meget traditio
nelt hus, som er en fin repræsentant for
1700-årenes østjyske husmandshuse. Det

har »levet« i over 200 år. Med den nu
gennemførte restaurering kan det leve
mange år endnu og bidrage til det histo
riske miljø i landsbyen Tiist.

Noter:
1 For Århus Kommune og Århus Stift udarbejde
de Projektgruppen for lokalkultur og landskab i
1983 en rapport om Landsbykirkens omgivelser,
hvor de betegner huset som bevaringsværdigt.
1 Landsbymiljø i Århus Kommune, udarbejdet af
Geografisk Institut v. Århus Universitet, er huset
erklæret bevaringsværdigt.
I Århus kommunes Lokalplan nr. 461 er huset
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betegnet som bevaringsværdigt. Lokalplanen har
som formål at sikre bevaring af såvel karakteristiske
dele af landsbymiljø som bebyggelse af særlig arki
tektonisk og kulturhistorisk værdi.
I Kommune Atlas, Århus er huset betegnet som
bevaringsværdigt.
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Århus Bymuseum, som har den overordnede til
synspligt på området, anser huset for så bevarings
værdigt, at museet som nævnt er gået ind i besty
relsen for fonden til bevarelse af huset.

Litteratur om Østjylland siden sidst
Af Lars Otto Kristensen

”Århus - Byens borgere”, hvis første fire
bind udkom 1995-1998, er nu endeligt
afsluttet med bind 5, der indeholdet det
længe savnede register til hele værket og
352 biografier af fremtrædende Århus
borgere. Der er udtrykkeligt ikke tale om
et biografisk leksikon, ”Ingen af de perso
ner, der er blevet omtalt burde udelades,
men redaktionen er sig meget bevidst, at
der er adskillige, som med fuld ret kunne
have været taget med”, står der i forordet.
Hermed har Århus Byhistoriske Udvalg
afsluttet et storværk på i alt 1831 sider,
rigt illustreret og i en helt usædvanlig æs
tetisk kvalitet. I de første fire bind ønske
de man at skildre levevilkårene for de
skiftende generationer af indbyggere, de
enkelte personer gled derimod i baggrun
den og måtte vente til bind 5. Nulevende
personer er udtrykkeligt ikke medtaget.
En af de medtagne er Statsbibliotekets
overbibliotekar, Emanuel Sejr, en anden
borgmester Bernhard Jensen og en tredje
afholdsagitatoren Lars Larsen-Ledet, i de
res og mange andres bøger kan man finde
de fleste af dem, man måtte savne her.
Bernhardt Jensen skrev f. eks. ”Som
Århus morede sig” (1966). Et af de ste
der, man gjorde det, var i Casino i Rosenkrantzgade, der fyldte 100 i 2000. Her har
teatret Svalegangen nu haft domicil i 19

år. Dramaturgen Per Brink Abrahamsen
har skrevet ”Kasino i 100 år - fra varieté
til Byens Teater”, der kan fås på stedet.
Her kan man også stadig få ”Svalegang
ens 25 år i Dansk Teater”, der behandler
årene fra 1963-1988, hvor teatret holdt til
andetsteds. Skriftet ligner et teaterpro
gram, dog på 43 sider, og indeholder me
get naturligt en redegørelse for teatrets re
pertoire 1988-2001. Journalisten Preben
Heide har skrevet om årene 1968-1982,
da huset rummede studier for Danmarks
Radio, Jyllandsredaktionen. Arkitekt Sop
hus Frederik Kühnels hus var før den tid
Danmarks første varietébygning under
den legendariske Marinius Olsen
(1865-1912), - de kan begge findes i ”By
ens Borgere”. Casino har gennem sin his
torie været et meget alsidigt kulturhus.
I samme smukke udførelse som bøger
ne om Århus forstæder har Århus Univer
sitetsforlag udgivet ”Billeder af Hadstens
Historie” af Poul Larsen (48 sider). Der
har nok altid været et par huse på stedet,
men byens historie begynder først rigtigt,
da den bliver stationsby ved den senere
jyske længdebane i 1862. Det tidligste
billede, der findes af Hadsten, er fra 1870.
Byen blev hurtigt en håndværks- og små
industriby. Det blev jernbanen, der fik by
ens måske mest kendte søn, Evald Tang
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Kristensen til Hadsten, ikke fordi han
holdt specielt af Hadsten, han faldt aldrig
rigtigt til, men han ville simpelthen bo et
sted tæt ved jernbanen for let at kunne
drage ud på sin indsamling af folke
minder. I 1897 gjorde han det sammen
med den lokale fotograf Peter Olsen,
Tang Kristensen lyttede, Olsen fotografe
rede, og eftertiden fik ”en række portræt
ter af nogle formidable fortællere”. Bo
gen er netop billeder, men gennem billed
teksterne får man en meget levende gen
nemgang af Hadstens historie.
Fra samme forlag kommer og i samme
udstyr er 2. rev. udgave af ”Billeder af
Aarhus Universitets historie” af Palle
Lykke, l.udg. er fra 1992, siden er Nobel
parken på Barnowgrunden kommet til,
den er med i 2. udgave. Samme Palle
Lykke har i anledning af åbningen af Det
Sundhedsvidenskabelige Bibliotek i Vic
tor Albeck-Bygningen (den tidligere fød
selsanstalt) den 20. januar 2000 skrevet
”Medicinsk læsestue i Aarhus”. Bogen
(56 s.) er udgivet af Statsbiblioteket, som
Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek er
en del af. Inden Århus Universitet blev
oprettet, var alle læger uddannet i Køben
havn, og der manglede et information
scenter og et mødested i Århus. I 1870
oprettede formanden for lægeforeningen i
Århus en læsekreds, der abonnerede på
ikke mindre end 10 medicinske tidsskrif
ter, og i (ca.) 1900 blev det til en medi
cinsk læsestue i et lejet lokale midt i byen
på Lille Torv i Handelsbankens bygning
(nu bl.a. H&M), senere i Hafniahus. Det
blev allerede ved Statsbibliotekets opret
telse til et betydeligt samarbejde. Læse
stuen blev i 1914 overtaget af Jydsk Me
dicinsk Selskab og i løbet af 1920erne
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indgik bogsamlingen reelt i Statsbibliote
ket, der i sin nye bygning ved Universite
tet i de første år havde en speciel studen
terlæsesal, der i betydelig grad benyttedes
af medicinere uden dog at have tilknyt
ning til den gamle ”Medicinsk Læsestue”
Et af de mest vellykkede eksempler på
integration i Danmark er de polakker, der
begyndte at komme til Danmark fra 1893.
Baggrunden var den samme, som den, der
fik 350.000 danskere til at udvandre til
USA. Også mønstret har været det samme
som dansk-amerikanernes: 2. generation
endnu ”tosproget” og 3. generation helt
assimileret med den gamle befolknings
vaner og uvaner, folkekirkekatolikker kan
man vel sige, ligesom vi andre er folke
kirkekristne. ”De polske katolikker i År
hus og på Djursland” er titlen på bogen
om de polakker, der kom til Østjysk
Hjemstavns område. Den er skrevet af
forskningsbibliotekar ved Statsbibliote
ket, Helge Clausen, og sognepræsten i det
katolske Grenå Sogn, pater Herbert
Krawczyk, SJ, og udgivet på Helge Clau
sens Forlag. De 37 sider er fyldt med
præcise oplysninger. (En udførlig gen
nemgang af indvandringen til Danmark
fra middelalderen til 1965 gav århusiane
ren Søren Lind Jensen i artiklen ”En myte
punkteres”, der kom i tidsskriftet ”Tide
hverv”, årg. 71, 1997 s. 179-192). Et
spændende supplement til Clausen/Krawcyyks bog er artiklen ”Set. Clemens Kir
kes historie” af Børge Kjær og Anna
Tyszkiewicz, der står i ”Grenaa og Om
egn før og nu”, 2000. St. Clemens Kirke i
Grenaa fungerer i dag som katolsk kirke,
men blev oprindelig bygget som kirke for
Den Katolsk-Apostoliske Kirke (Irwingianerne), der nævnes første gang i byen i

1880. Huset på Thykiersvej blev taget i
brug under 1. verdenskrig og blev i 1923
udvidet til sin nuværende størrelse. Artik
len er samtidig en redegørelse for, hvad
den katolsk-apostoliske kirke var. Den
blev grundlagt på en forventning om
Kristi snarlige genkomst, og dens første
tolv apostle regnede bestemt selv med at
opleve det, så der blev ikke udnævnt
efterfølgere, når nogen af medlemmerne
døde. Dens sidste præst i Skandinavien
døde i 1957. Den romersk-katolske me
nighed kunne holde sin første messe i
bygningen i 1966, men overtog den først
som ejer i 1989. Kirken blev i 1977 - me
get naturligt i en søfartsby - indviet til
Set. Clemens, søfolkenes skytshelgen,
hvis navn også Domkirken i Aarhus op
rindeligt bar.
Der er masser firmahistorier, bøger om
erhvervslivets ledende og om de politiske
ledere, men langt færre om de menige
medarbejdere. ”Det er dig, det gælder.
Det pæne oprør - HK Århus 1899-1999”
er udgivet af HK Århus i anledning af
foreningens 100-års jubilæum den 2. maj
1999 og fremlagt ved bestyrelsens beret
ning over jubilæumsåret på generalfor
samlingen 2000. Ideen kom fra Århus
Bymuseum, og det blev museumsinspek
tør Cathrine Kyø Hermansen, der skrev
bogen. ”Flipproletaren”, som de rigtige
arbejdere hånligt kaldte de politisk mere
forsigtige HKere, blev aldrig politisk
yderliggående. De første HKere var na
turligvis mænd, men på Elvirasminde
Chokoladefabrik i Klostergade ”var der
omkring 1900 også kvinder ansat på kon
toret”, fremgår det af en billedtekst. Et
læserbrev i Aarhuus Stiftstidende advare
de: ”....skal vi ganske rolig lægge Hæn

derne i Skødet og lidt efter lidt vige Plad
sen for kvindelige Afløsere?”. Det var før
ligelønnen, kvinder var bare billigere!
Organiseringsgraden nåede sjældent
100 på HK-området. Det blev i Århus, det
blev fastslået, at der ikke findes og ikke
kan indgåes eksklusivaftaler på det of
fentliges område, her står det den enkelte
frit for, om han vil benytte sig af den
grundlovssikrede ret til at melde sig ind i
foreninger. Kontorassistent Agnethe Han
sen på Århus Kommunehospital blev
landskendt, da hun i 1955 nægtede at
melde sig ind i HK, da ”Mit medlemskab
af HK ville være en støtte til Socialdemo
kratiet, og det ønsker jeg ikke” . HK i År
hus kom dermed - ufrivilligt - til at skrive
dansk retshistorie.
68-generationen gjorde ikke megen
gavn, men skal man lede efter en enkelt
fortjeneste, kan man sige, at den tog be
novelsen fra den ”fine” litteratur, der fik
os andre til at føle os mindreværdige, når
vi overhovedet turde sige, hvad vi (også)
læste. Ikke sandt: når litteraturens egne
folk frejdigt sagde, at de kunne undvære
Goethe og Schiller, når bare de havde de
res Marx, så kunne vi vel også indrømme,
at vi læste Sophus Bauditz og det, de syn
tes var værre! Da tilgangen til gymnasiet
efter afskaffelsen af realeksamen eksplo
derede, byggede man gymnasier som var
det mejerier i 1880erne. I 1975 kom
Langkær Gymnasium tæt ved det folkeri
ge Gjellerupparken til. Friis og Moltke
tegnede det i mere end én forstand røde
Gymnasium, der i 2000 nåede sølvbryl
lupsalderen, - og så gik det hele alligevel
ikke så galt! Sølvbrylluppet markeredes
med ”Langkær Gymnasium og HF. Jubi
læum 25 år 11 .august 2000”, som den ik
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ke særligt farverige titel lyder. De hønsestrikkede trøjer er forsvundet, og studen
terhuerne er kommet til værdighed igen.
Nærværende årbogs redaktør, der var rek
tor 1978-1994, fik genindført propor
tionssansen, for ”Det dominerende træk
var imidlertid, at de samme lærere var
fagligt dygtige folk, de var jo selv blevet
uddannet i den gamle struktur”. Skolen
havde i en periode eget bigband og havde
generelt et veludviklet musikliv. Alle 87
sider er skrevet af gamle og nye lærere og
gamle elever.
Lokalhistorie skal ikke være den store
litteratur. Der er mange, der har noget at
fortælle uden at være store stilister af den
simple grund, at de har haft andet at lave.
Men ”Da der endnu var tjenestepiger til en erindringsfortælling” af Agne Mathie
sen Balle (Forlaget Gallo) er 184 sider
skrevet af ”en ganske almindelig dansker”
om et ”ganske almindeligt liv”. Forfatte
ren var barn af fattige forældre, der kom i
huset ”hos fru Vad”, hos kammerherrens
på Rugaard, på en proprietærgård på
Djursland og i herskabshjem i Esbjerg og
København. Og så blev Agne gift og fik
børn! Ja, her skal der ikke gives karakte
rer og skrives kloge anmeldelser, men al
ligevel: Hele forskellen gøres af, at Agne
Mathiesen kan iagttage og skrive, det har
været en fornøjelse at læse netop den bog
for en, der lige akkurat kan huske den tid
og det samfund, der forsvandt på 10 år fra
1960-1970. For dem, der vil læse mere:
Agne Mathiesen har også andel i bogen
”Vi var der også”, en række kvinders for
tællinger fra hverdagen under besættelsen
udgivet i 1995 på Høst og Søn.
Støtteforeningen for Lokalhistorisk
Samling Ormslev-Kolt har siden 1993
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hvert år udsendt et hefte med et lokalhis
torisk emne. I 2001 er det Hartvig Hule
mose: ”Erindringer fra Ormslev Børne
hjem 1944-61” (24 s., ill.). Børnehjemmet
blev oprettet i 1881 og gav Hartvig Hule
mose en barndom, han ikke er ked af at
mindes, heller ikke selvom en del af hver
dagen var præget af noget, vi i dag på en
lidet venlig måde kalder ”børnearbejde”
og har forbudt. Men som forfatteren skri
ver: ”Vi var måske ikke altid alle sammen
lige glade for vores arbejde dengang, men
vi har lært mange håndværk og lært at
bruge vores hoved og hænder på en god
måde til fælles bedste”, - faktisk er det en
god og tryg barndom, der beskrives, også
selvom den blev levet på et børnehjem.
Årbogen ”Grenaa og Omegn før og
nu”, redigeret af Børge Kjær, er allerede
nævnt. Årgang 2000 er den fireogtyven
de, den er på 105 sider og rigt illustreret,
mange af illustrationerne i farver. Det
fremgår, at ideen om at sende unge krimi
nelle til en ”øde ø” ikke er ny. I 1904 var
der planer om at gøre Anholt til Dan
marks svar på Djævleøen. Afsnittet ”På
frivilligt tvangsarbejde i Tyskland” af Al
fred Høeg og Annette Buch Jacobsen er
en af de sjældne skildringer af danske ar
bejdere, der fik anvist arbejde i Tyskland
under besættelsen, da de i hvert fald fik
det indtryk, at de ellers ville miste under
støttelsen herhjemme, for ”der er jo arbej
de nok at få”. Artiklen er en nedskrivning
af fem udsendelser fra Danmarks Radio,
hvor Alfred Høeg fortalte om sit ophold i
Tyskland 1942-43. Og hvem vidste, at
der havde været et seminarium i Lyngby
1813-1874, eller en højskole i Aalsrode?
Afsnittet ”Set og sket” på 30 sider er dag
for dag en gennemgang af alt, hvad der er

sket i Grenaa i det forløbne år! Foran hver
artikel står et resumé af indholdet, - bo
gen er virkelig i ordets bedste forstand
gennemarbejdet.
Også redigeret af Børge Kjær er ”Fra
pult og disk - HK'ere fra Djursland for
tæller om deres arbejdsliv”, udgivet af
HK/Djursland i samarbejde med Folke
universitetet for at markere foreningens
90 års jubilæum i 2000. Det er 16 med
lemmer af HK Senior Grenaa, der blev
oprettet i 1992, der har skrevet afsnittene.
Der er beretninger om vanskelighederne
ved at forene børn og udearbejde, før det
var en selvfølge, at der fandtes børnepas
ningsordninger, om at ”komme på kon
tor” for at slippe for at blive landmands
kone, om rationering og erstatningsvarer
under krigen (”Det er Richs, der drik's,
men Danmarks, der du 7, men det er fan
deme Richs, vi bru'r”). Om lange budture
på en ”Long John” i al slags vejr. Man
opdager for resten også, at fleksibilitet og
”omstillingsparathed” slet ikke er nye be
greber, de var kendt længe inden man
kunne komme på kursus i dem.
Også fra Grenaa er ”Mit livs mangfol
dighed” af Bobby Berkhuijsen, udgivet af
Det Historiske Udgiverværksted. Som
navnet antyder er forfatteren født i Hol
land. Som 17-årig flyttede hun til Dan
mark, blev dansk gift og har boet her si
den. Blev uddannet som børnehavelære
rinde, før det hed pædagog, blev korre
spondent og arbejdede på Gutenberghus
på Anders Ands redaktion, blev ansat hos
Jørgen Bitsch på Mols og endte sit ar
bejdsliv som turistchef i Rønde og slap
levende med anseelsen i behold gennem
skilsmisser og andet uortodokst privatliv,
inden den slags blev næsten obligatorisk

livserfaring.
Da Saxild Skole fyldte 100 i maj 2001,
skrev Steve Vinther Møller “Skolerne i
Saxild Sogn”, 166 sider udgivet af Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv. Forfatte
ren er leder af arkivet og arkivar på Jyllands-Posten og bor i den gamle Nølev
Skole. Hele sognets skolevæsen, den før
ste skole nævnes i Saxild i 1701, er be
skrevet.
Ikke mindre end fire af lærerne fra Sax
ild blev skolebogsforfattere, og forfatte
ren Dines Skafte Jespersen (“Troldepus”bøgerne) er lærersøn herfra. Det samme
er Statsbibliotekets overbibliotekar
1936-1957, dr. h.c. Emanuel Sejr, der
uden nogen akademisk uddannelse blev
en inspirerende leder af “Danmarks mest
alsidige forekningsbibliotek” og en meget
levende og produktiv lokalhistorisk for
fatter og musikanmelder ved Aarhuus
Stiftstidende og efterlod sig et enormt
seddelarkiv (over 100.000) med registre
ring af Stiftstidendes indhold til begyn
delsen af 1920erne).
Det siges, at vi lever i en forandringens
tid. Det er ikke noget nyt, det nye er, at
nogle ikke tror, at vi kan forandre os uden
at lære det først. Det er især dem, der le
ver af at lære os at forandre os.
Det elektriske lys, radioen og fjernsy
net er kommet til i vores tid. Halvparten
af os har fra 1945 til i dag skiftet fra landtil byerhverv. Det gjorde vi helt af os selv,
fordi vores sunde fornuft lærte os det.
Den naturlige daglige forandring uden de
store armsving ses klarest i lokalhistorien.
De forandringer, vi og vore forældre
har oplevet, har såmænd været ligeså sto
re som dem, computeren nu medfører.
Så lad os bare beholde selvtilliden.
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Formandens beretning 2000/2001
Af Karen Margrethe Sørensen

Generalforsamlingen blev holdt den 18.
november på Kulturcenter Frederiksberg
i Århus. Mødet blev flyttet en uge frem,
da det er vanskeligt at finde et egnet sted
for afholdelse af sådanne arrangementer.
Næstformanden, N. P. Boye, blev valgt
til dirigent. Formandens beretning blev
taget til efterretning efter en debat om
kring medlemstallet, der var faldet til 929
medlemmer. Det har været og er stadig
foreningens store mål at komme op over
de 1000 medlemmer. Men vi må nok er
kende, at alene det at holde medlemstallet
er flot, og vi må hele tiden være opmærk
somme over for potentielle nye medlem
mer.
Kasserer Herman Rasmussen gennem
gik et flot regnskab, det viste et pænt
overskud. I mange år var økonomien så
dan, at vi ikke kunne betale årbogens ud
gifter, når regningerne kom, men i dag er
vi i en sådan økonomisk situation, at vi
kan betale hver sit. Vi har da også udvidet
årbogens sider til 144 og vil satse på at
holde dette sidetal. Kontingentet er fortsat
110 kr. plus 20 kr. til porto.
Bogforlaget er inde i en stille periode,
der bliver solgt bøger hen ad vejen, men
vi har ikke for tiden nye store satsninger
med bogudgivelser.
Efter generalforsamlingen holdt forfat
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ter Peter Sørensen et foredrag om marga
rinekongen Otto Mønsteds virksomhed
både i Danmark og udlandet, det var et
spændende foredrag med en stor spørge
lyst fra de 68 fremmødte medlemmer.
Den 7. december konstituerede besty
relsen sig ved genvalg til samtlige poster.
Årbogen 2000 blev godt modtaget. Omta
len i flere aviser gjorde, at vi solgte en del
bøger i løssalg. Særlig omtalen af Viggo
Lovdals artikel om Centralværkstedets
lukning gav en del salg, samt omtalen af
Margrethemøllen og af Århus mølle.
De øvrige artikler har også givet deres
bidrag til en årbog, der er varieret og
spændende at læse.
Østjysk Hjemstavnsforening takker for
de mange indlæg, der bliver sendt til for
eningen. Årbogen består udelukkende af
artikler, der bliver fremsendt til redaktio
nen af mennesker, der har noget på hjerte,
som andre historieinteresserede kan have
glæde af.
Arrangementsudvalget har atter i år ud
arbejdet et program, som giver mange en
god oplevelse.
Ejnar Pedersen og Mogens Rasmussen
fra Gylling fortalte i februar måned om
“Englænderne på Gyllingnæs” og viste
brudstykker af en videofilm om dette em
ne.

En spændende aften med livlig debat
omkring emnet og filmens tilblivelse.
Dr. theol. Thorkild C. Lyby fra Ask for
talte om “Hekseri og trolddom i det øst
jyske”. Selv om vi ikke tror på hekseri og
trolddom, har der i perioder af Danmarks
historien været en udbredt tro på disse fæ
nomener, det er der tydeligt bevis for.
Stenomuseet var næste mål, og Ole B.
Knudsen fortalte om “Tidsbegrebet for
fodgængere”, der var samtidig forevis
ning af planetariet - tidens stjernehimmel.
Museumsdirektør Lars Holleufer, År
hus Bymuseum, var leder af en spænden
de by vandring i det inderste af Århus,
med udgangspunkt ved Pustervig.
Herregårdsturen til Lyngsbækgaard
havde stor tilslutning, godt 90 mennesker
var med for at se Otto Mønsteds barn
domshjem. Vivi Henriksen viste rundt og
fortalte om gårdens historie og om de
pragtfulde, velholdte bygninger, vi fik og
så en del af hovedbygningen at se, samt
den dejlige have med forskellige skulptu
rer. Hjemturen gik over Skrams Mølle,
hvor ejeren Knud Fabricius fortalte om
stedet.
Heldagsturen har endnu ikke fundet

sted, men vi forventer en dejlig tur til
Sydthy, med natur og historiske ople
velser.
Der er også en del, der allerede har til
meldt sig til turen til brunkulslejerne i Sø
by, hvor arkivar Sv. E. Jacobsen viser
rundt.
Foreningen takker alle, der har vist
interesse for vore arrangementer, uden til
slutning ingen aktivitet.
Østjysk Hjemstavn har fået ny hjem
meside, da vores hidtidige web-master
holdt op. Vores nye navn er
www.aarhus.bynet.dk/foreninger/oestiysk- hjemstavn
Vi håber at udbygge hjemmesiden og
derved udbrede kendskabet til forenin
gens virke. Vi er selvfølgelig interesseret
i, at der kommer forslag til forbedringer
på dette område.
Østjysk Hjemstavn takker alle, der har
vist interesse for foreningen, det være sig
ved artikler til årbogen, ved de mange til
skud fra virksomheder og kommuner, ved
fremmøde ved vore møder og udflugter,
eller ved frivilligt arbejde for foreningen.
En stor tak til Jer alle.
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Lokalhistoriske arkiver og samlinger
i Østjysk Hjemstavns område 2001
Ved Lars Otto Kristensen

Der er anført adresse, tlf./fax, evt. e-mailadresse og - om muligt - leder/kontaktperson.
Hvor det lokalhistoriske arkiv er place
ret i sammenhæng med bibliotek eller an
den institution, kan oplysninger om åb
ningstider m.v. fås der, her er leder/kontaktperson kun anført, hvis det er aftalt.
E-mail-adresser er (som regel) kun an
ført, hvis de er det lokalhistoriske arkivs
egne.
Hvis det lokalhistoriske arkiv har en
hjemmeside, eller er repræsenteret på an
dres hjemmesider, er der kun anført
“HJEMMESIDE”. Hjemmesideadresser
ne er komplicerede og vanskelige at skri
ve rigtigt, og det er langt lettere at finde
frem til dem ved simpel søgning på en af
Internettets søgemaskiner.
Den oplagte opgave for SLA at bringe
links til alle lokalhistoriske arkiver på sin
hjemmeside, er i det store hele løst. Op
lysningerne her er så vidt muligt kontrol
leret i august 2001.
Redaktionen, Lars Otto Kristensen, Tif.
89462022 (Statsbiblioteket) 86 138715
(privat), e-mail: lok@statsbiblioteket.dk,
vil være taknemmelig for løbende under
retninger om ændringer og tilføjelser.
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FÆLLES:
SLA. Sammenslutningen af Lokalarkiver
Enghavevej 2
Postbox 235
7100 Vejle
Tif.: 75840898, Fax 75831801
e-mail: sla@vejlekom.dk
HJEMMESIDE

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
Tif. 86 128533 fax 86 128560
e-mail: mailbox@ea.sa.dk
HJEMMESIDE

Statsbiblioteket
Universitetsparken
8000 Arhus C
Tif. 89 462022
Kontaktperson:
Lars Otto Kristensen (har personsøger),
Fax 89462080
e-mail: sb@statsbiblioteket.dk
HJEMMESIDE

Århus Bymuseum
Carl Blochs Gade 28
8000 Arhus C
Tlf. 86 132862 Fax 86 132862 e-mail:
bymuseet@bymuseet.dk
HJEMMESIDE

Hasle Lokalhistoriske Arkiv
Hasle Lokalcenter
Rymarken 118
8210 Arhus V
Tif.: 86 750166 (lokalcentret)
Leder: Henry Mikkelsen Tlf.: 86 152664

Museet for Besættelsen i Arhus
Mathilde Fibigers Have 2
8000 Århus C
Tlf. 86 184277

Brabrand-Årslev
Lokalhistoriske Samling
Gellerup Bibliotek
Gudruns vej 78
\
8220 Brabrand
Tlf. 86251177 Fax 86253867
Kontaktperson: Børge Nielsen,
Udsigten 15, 8220 Brabrand,
Till 86 260949
e-mail: sec@forum.dk
HJEMMESIDE

Århus Kommunes Biblioteker.
Lokalhistorisk Samling Hovedbiblioteket
Møllegade 1
8000 Århus C
Tlf. 87304611 Fax 87 304539
e-mail: arlok@aakb.bib.dk/lokhist
HJEMMESIDE

Viby Lokalhistoriske Samling
Viby Bibliotek
S kanderborgvej 170
8260Viby J
Tlf. 86 142566 Fax 86 142255
Leder: Bente Klercke Rasmussen,
Holbergsgade 23, 8000 Arhus C,
Tlf. 86 139271
e-mail: vibylok@aakb.bib.dk
HJEMMESIDE
Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv
Åby Bibliotek
Ludvig Feilbergs Vej 7
8230 Åbyhøj
Tlf. 87 440700, Fax 87 440739
e-mail: aabylokhist@yahoo.dk
Leder: Niels Løgager Nielsen, Bragesvej
37, 8230 Abybøj, Tlf. 86 153688
HJEMMESIDE

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv
Risskov Bibliotek
Fortebakken 1
8240 Risskov
Tlf. 87 419300 Fax 87 419339
HJEMMESIDE

Højbjerg og Holme
Lokalhistorisk Samling
Højbjerg Bibliotek
Oddervej 74
8270 Højbjerg
Tlf. 87 360200
HJEMMESIDE
SYD FOR ÅRHUS:
Egnsarkivet i Hørning
Tofte vej 53 A
8362 Hørning
Tlf.: 86 923066
Leder: Ejo Bjerregaard Sørensen
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Hasselager Lokalhistoriske Samling
Biblioteket, Koltvej 18
8361 Hasselager
Tlf. 86 283488 Fax 86 284870
Hanna Thinesen 86 282614

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg
Tlf. 86 290478 Fax 86 294809
HJEMMESIDE
Odder Lokalhistoriske Arkiv
Aabygade 7
8300 Odder
Tlf. 86 543870
Leder: Eva Schmidt, Bjeragervej 53,
8300 Odder, Tlf. 86 543795
Solbjerg og Omegns
Lokalhistoriske Arkiv
Solbjerg Bibliotek
Kærgårdsvej 4
8355 Solbjerg
Tlf. 86928288 Fax 86926190
Leder: Harriet Rasmussen,
Tlf. 86531342
HJEMMESIDE

Beder-Malling Egnsarkiv
Tværgade 18
8340 Malling
Tlf. 86 931055
Leder: Anders Bent Nørgaard,
Agertoften 1, 8340 Malling
Tlf. 86 931415
e-mail: bemaegn@post9.tele.dk
HJEMMESIDE

156

Mårslet Egnsarkiv
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
Kontaktperson: Lisbeth Bonde
Tlf. 86558095
e-mail: lisbeth.bonde@private.dk
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling
Gylling Skole
Gylling Skolegade 13
8300 Odder
Leder: Ejnar Pedersen. Tlf.: 86 551089
e-mail: ejnar.pedersen@teliamail.dk
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
e-mail: skanarkiv@get2net.dk
HJEMMESIDE

Det Lokalhistoriske Arkiv for FrueringVitved Sogne, Egnsarkivet i Virring
Skoletoften 11
Virring Skole
8660 Skanderborg
Tif. 86 926165
Leder: Bertha Krogh, Vestermøllevej 26
Fruering 8660 Skanderborg
Till 86 522223
Hylke Sognehistoriske Arkiv
Hylke Bibliotek
Hylkevej 45
8660 Skanderborg
Tif. 86 538506
Leder: Anna Rasmussen, Hylkevej 45
8660 Skanderborg
Tif. 86 531363

Egnsarkivet for Ry Kommune
Ry Bibliotek
Gudrunsvej 1
8680 Ry
Tif. 86 891282 Fax 86 892241
e-mail: akh@ry.dk
Egnsarkivet for Them Kommune
Østervang 1
8654 Bryrup
Fax 86 849143
Leder: Preben Brøndum, Rustrupvej 21
8653 Them Tif. 86 847294
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Østergade 9
8740 Brædstrup
Leder: Eivind Jørgensen, Nørrehusvej 52
8740 Brædstrup,
Tif. 75 752356

Sognearæiveme i Gedved Kommune

Kirkevej 16, kid.
8751 Gedved
Tif.: 75 665780
Leder: Knud Bak, Skanderborgvej 2
8751 Gedved
Tif. 75 665268
Lokalnistorisk Forening for Uldum Sogn
Skolegade 17
7171 Uldum
Kontaktperson: Kjeld Olesen, Skolegade
13,
7171 Uldum, Tif. 75 679331
NORD FOR ÅRHUS:
Hadsten Kommunes Lokalhistoriske Ar
kiv og Samlinger
Ellemosevej 40, Post til: Hadbjergvej 1
8370 Hadsten
Tif.: 86981466
Desuden findes en mindre sanding af lo
kalhistoriske
publikationer på Hadsten Bibliotek

Hinnerup Egnsarkiv Søndergade 26
8382 Hinnerup
Tif. 86 985444 (Hinnerup Bibliotek) lo
kal 40
e-mail: hb@hinnerup.bibnet.dk
Langå Lokalhistoriske Arkiv
Bredgade 6
8870 Langå
Tif. 87 731188
Leder: Kirsten Andreasen, Egebakken 33
8870 Langå. Tif.: 86 461692

Spørring Egnsarkiv
Spørring Beboerhus
GI. Landevej 31, Spørring
8380 Trige
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Leder: Jytte Bjerg, Spørringvej 40, 8530
Hjortshøj, Tlf.: 86 989450
Skødstrup Lokalhistoriske Arkiv
Skødstrup Bibliotek
Grenaavej 707
8541 Skødstrup
Till 86 992466 Fax 86 990062
Trige-Ølsted Lokalhistoriske Arkiv
Trige Bibliotek, Smedebroen 13
8380 Trige
Tlf. 86231335 Fax 86 231190
Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
Kalø vej 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, By
mandsvej 14, 8200 Århus N Tlf.: 86
231662
Hjortshøj-Egå Egnsarkiv
Skæring Skole, Skæring Skolevej 200
8250 Egå
Leder: Lars Häuser Petersen, Løvstien 3,
8530 Hjortshøj, Tlf. 86 220618

Lystrup Lokalhistorisk arkiv
Lystrup Bibliotek
Bystævnet 4 B
8520 Lystrup
Till 86 221423 Fax 86 228312
Leder: Marianne Vasard Nielsen.
Tlf,: 86222433 Fax 86 742433
HJEMMESIDE
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VEST FOR ARHUS:
Galten Kommunes Egnsarkiv
Skovby Bibliotek, Ringvejen 4
8464 Galten
Till 86 945070
Leder: Erik Korr Johansen, Østervangen
24, 8464 Galten

Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteket, GI. Stillingvej 424
8462 Harlev J
Til.: 86 941202
Leder: Anders Vestergaard, Bogøvænget
28, True, 8381 Mundelstrup
Tlf.: 86 248544
Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling
Biblioteket, Sabro Korsvej-Skolen
Sabro Skolevej 4
8471 Sabro
Tlf.: 86 949829 Fax 86 949383
Vagn Bødker, Agerbækvej 2,
8471 Sabro
Tlf.: 86 948493
Lokalhistorisk Arkiv for Borum
og Lyngby Sogne
Lyngby Sognegård,
Ly ngby gårds vej 41,
8220 Brabrand
Kontaktperson: Peter Poulsen,
Langelinie 69, Borum, 8471 Sabro.
Tif. 87401431 (arb.)
eller 86948584 (priv.).
E-mail: L69@post.tele.dk

Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv
Tiist Bibliotek, Tiist Skolevej 13 A, Tiist
8381 Mundelstrup
Tlf.: 86 241588 Fax 86 241240
Form.: Peter Grosen Andersen

Tlf.: 86241564
e-mail: tstbib@aakb.dk
HJEMMESIDE

Lokalhistorisk Arkiv
for Gjern Kommune
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6
8883 Gjern
Till 86 875232
Leder: Tage Franck, Kukbakken 6,
8883 Gjern Tlf.: 86 875584.
Karl Johan Madsen 86 875615
e-mail: lokark-gjern @private.dk
Lokalhistorisk Samling Hammel
Dalvej 1
8540 Hammel
Till 87 621310
Leder: Arne Gammelgaard, Urbakkevej
14, 8540 Hammei,
Till 86 961374
Lokalhistorisk Arkiv for
Hvorslev Kommune
Skraavej 6, Hvorslev
8860 Ulstrup
Till 86464433
Leder: Hilmer Pedersen, Baunehøjvej 21,
8881 Thorsø, Till: 86 966759
Lokalhistorisk Arkiv
Silkeborg Bibliotek
Hostrupsgade 41 A
8600 Silkeborg
Till 86 820233 Fax 86 802679 e-mail:
lokarkiv@silkeborg.bib.dk
HJEMMESIDE
DJURSLAND:
Ebeltoft Byhistoriske Arkiv

(Kirkegade 30 kid.)
Postadresse: c/o Ebeltoft Museum
Juulsbakke 1
8400 Ebeltoft
Till 86 344977 - 86 345599
Molsbibliotekets Lokalhistoriske Arkiv
Molsskolen
8420 Knebel
Tlf.: 86 351603
Grenaa Egnsarkiv
Grenaa Bibliotek
N.P.Josiassens Vej 17
8500 Grenaa
Till 86 326575 Fax 86 325090
Leder: Børge Kjær, Ebeltoftvej 17,
Øksenmøle,
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 363731
e-mail: egnsarkivet@grenaa-bib.dk
HJEMMESIDE

Midtdjurs Lokalarkiv
Torvet 5
8581 Nimtofte
Leder: Marianne Bay Tlf.: 86 391958
(bedst 08.00-09.30)

Nørre Djurs Egnsarkiv
Stokkebro 85, Gjerrild
8500 Grenaa
Tlfd.: 86384401
Leder: Else M. Lassen,
Teglværksvej 2
8500 Gjerrild
Tlf.: 86 384152
Rougsø Lokalhistoriske
Arkiv og Samlinger
Bakkegårdsvej 8, Vivild
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8961 Allingaabro
Till: 86 486980
Leder: Villy Henriksen, Rougsøvej 70,
8950 Ørsted
Tif.: 86481136

Sønderhald Egnsarkiv
Nørregade 5 B
8963 Auning
Till 86 483784
Aage Kirkegaard , Bøgevej 8, Assentoft,
8900 Randers
Tif.: 86495349
Rosenholm Egnsarkiv
Tinghuset, Tingvej
8543 Hornslet
Till: 86 996156
Leder: Aksel Hjort, Eskerodvej 60
8543 Hornslet Tif.: 86 994084
e-mail: rosenholm_arkiv@mail.forum.dk
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Rønde Egnsarkiv
Hovedgaden
8510 Rønde
Leder: John Petersen, Bakkevej 16,
Ugelbølle, 8410 Rønde
Tif.: 86 371105

SAMSØ:
Samsø Egnsarkiv
Smedegade 30, Tranebjerg
8305 Samsø
Till: 86591924
Leder: Kirsten Borch Hansen,
Bisgaard Forte 13, 8305 Samsø
Till 86 591163
Kontaktperson: Olga Klemensen,
Hæderlighedsgyden 11, Nordby,
8305 Samsø Tif.: 86 596010

Fra aktivitetsudvalgets arrangementer
i 2001
Formanden giver på side 152-53 en sam
let redegørelse for arrangementsudvalgets
program og for dets gennemførelse. Her
følger et lille udvalg af de fotos, der blev
taget på enkelte af ekskursionerne.
De første 4 billeder er fra herregårdstu
ren den 16. juni til Lyngsbækgård på
Djursland. Det første billede viser i bag
grunden Lyngsbækgårds hovedbygning,
og til venstre i forgrunden ser man et
hjørne af en af de meget velholdte gamle
avlsbygninger i bindingsværk. På det
næste poserer en af gårdens flotte jyske
heste foran avlsbygningerne. Det tredje
billede fastholder det øjeblik, hvor for
manden for Østjysk Hjemstavnsforening,

Karen Margrethe Sørensen, siger tak til
fru Vivi Henriksen, som sammen med sin
mand, Per Henriksen, havde vist rundt og
forklaret. Det fjerde billede er fra Skramsø Mølle, hvor ejeren Knud Fabricius vis
te rundt.
De sidste 2 billeder er fra heldagsud
flugten til Sydthy den 18. august, hvor
man bl.a. besøgte Skt. Thøgers hellige
kilde og “Oldtidskirkegården” på Ydby
Hede. Fra det sted, hvor fotografen stod,
kunne man tælle 18 høje.
(De 4 første fotos er taget af Jens Jep
pesen, Moesgård, og de 2 sidste af Elin
og Ellen Krei, Tiist).
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Person- og stednavneregister
Averdieck
Eduard 44
Klara (1818-77) 43
Avnsbjerg (Lysgård herred) 108

Berg
Ferdinand Edvard 79
Rasmus Schade 78
Bering valgmenighed 120
Bjørum Mark
Vendsyssel 81
Blicher
Ernestine 77
Malvina 77
St. St. 77
Blæsbjerg (Hjerm herred) 108
Bukh, Peder, præst 120
Børup, Morten 93
Casino i Århus 147
Charisius, slægten 42
Christensen
Edvard 78
Michel, gdm. i Sejling 127
Christian I 106
Christian II 111
Christian IV’s Eg 90
Clementsen, Niels 105,107
Constantinsborg 42
Drescher
Bente 55
Carl, Århus 56

Ebbesen, Niels 97
EgensVig 19,35,37
Elmquist, Thorkild, ingeniør 145
Emborg Østergaard 130
Engdalsskolen i Brabrand 55
Enggården v. Hjørring 56
Erik af Pommern 28
Erik Menved 22, 23

Faurskov 70
Friis og Moltke 149
Froissart, fransk historiker 27
Ginneruplund i Over Hadsten 9
Grenaa 150
Grev Gert 32
Greve, Knud, kæmner, Hinnerup 18
Grundtvig 131

Hadsten 147
Haldum-Hinnerup-skolen 15
Hansen, Lis, guldsmed 85
Harald Hårderåde 24
Hellig Jep i Sinding 126
Hestehaveskoven 19,21
Himmelbjerget 101
Hinge 125
Hinnerup storkommune 15
Horsens Sølvvarefabrik 88, 95
Hvalsøe, Else Margrethe Grotum 50
Høgildgård ved Herning 44
Højbjerg Kirke 124
Højmark, A., præst 120

Ingvordsen, Jens 109

Jensen
Ole, sognepræst i Notmark 116
Peder, hjulmand, Tiist 144
Rasmus, guldsmed i Horsens 86
Johan af Plön, greve 29
Johansen, Jeppe 126
Kalø Røn 19,35
Klaus Limbæk 37
Knudsen, R, isenkræmmer, Hinnerup 9
kong Hans 107
Kong Valdemar 98
Kongebrogården 53
Kopp, Kristen, vejmand, Neder Hadsten 13

Ladefoged, R, lærer 71
Langkær Gymnasium 149
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Lehn, R.C., præst 127
Lindahl, hofgravør 88
Lyngballegård 46
Lyngbygård 141
Malvinas hus 79
Martinsen, Knud Børge 116
Mattrup Gods 43
Moestrup, B., præst 120
Munk, Kaj 117
Møller
Jens, Tinning Mose 62
Søren 66, 68

Nielsen
Aage C., arkitekt, Århus 10
Rasmus 129
Thorald 144
Nobelparken i Århus 148
Noe-Nygaard, S. J. S., præst 120
Norringuhre 62
Nysten, Sigurd, sognerådsformand, Hinne
rup 14
Olaf af Norge 24
Ormslev Børnehjem 150
Ormslev-Kolt 150
Over Hadsten alderdomshjem 13
Overgaard, Kirsten Dissing, præst 120

Pedersen
Jens (Remmer), Tiist 144
Martin, Hinnerup 9
R Sigfred, overlærer, Hinnerup 14
Peder, gdr., Ginneruplund 9
Petersen
Dietrich, rektor, Svendborg 56
Peder Vigh, sognepræst i Notmark 117
Pontoppidan
Alfred 45
Andreas 46
Axel Constantin 50
Clara Marie (Misse) 49
Hendrik, Constantinsborg 42
Jørgen Axel 55

i 64

Poulsen
Nikolaj, sognerådsformand, Søften-Foldby kommune 16
proprietær, Mariager Kloster 77
Povlsen, Troels Hoick 59

Rasmusdatter, Anne, f. i Hinge 125
Rasmussen, Niels, Tiist 144
Reppien
Johannes Joachim 85
Otto, guldsmed 83
Restrup (Rinds herred) 108
Ring Kloster 108
Ry Højskole 118
Rye Mølle 129
Saxild Skole 151
Saxo 30
Scheel, Sophie Louise 45
Sjette Frederik 94
Skamstrup Kirke 24
Skanderborg Slot 92
Skanderborg Slotskirke 87, 88, 100,102
Skanderborrig Enge 93
Skanderup Kirke 90
Skinderholm, Christen Pedersen 125
Skræppenborg, Peder Larsen 119
Slotsvigen 35
Sommer, Hans Jensen, Tiist 141
St. Clemens Kirke i Grenaa 148
Stabelhøjene 19
Stralsund 22

Terkelsen
Anna, f. Hald 115
Enevold 115
Frede, forstander 115
Holger 117
Johannes 118
Katrine, f. Kirkegaard Hansen 115
Theilmann, Jørgen, valgmenighedspræst
119
Thomasminde ved Trige 45
Thomsen, Ejvind, politiassistent, Hinnerup
13

Thranes, Sigurd, sognepræst, Haldum 13
Tiist Kirke 133
Tvedegård på Falster 46

Valdemar Atterdag 33, 37
Victor Albeck-Bygningen i Århus 148
Vithen-Haldum-Hadsten kommune 9
Volstrup 70
Vrinners Hoved 19,35

Westenholz, Regnar 43
Windtberg, Meta 117
Worsøe, Jørgen Seidelin, præst 124

Østervangsskolen i Neder Hadsten 15

Århus 147
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