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Om Aarhus-Egnens Stednavne.
Af Aage Houken.

enne Artikel skulde være et lille Forsøg paa at tolke Sted

navnene i det, man kunde kalde Aarhusbygden, d. v. s. det
DLand,
der begrænses af Himmelbjergskovene, Frijsenborg-,

Rosenholm- og Rathlousdalskovene. Opgaven at skildre og
tolke Navnene i hele Aarhus Stift er for mægtig for mig, og
hverken hertil eller til en Skildring af Aarhus Amts Navne
har jeg Materiale. Jeg vil derfor indskrænke Omraadet til det
nævnte og saa iøvrigt haabe, at Stednavneudvalget engang maa
faa hele Amtet behandlet i Lighed med, hvad det har gjort i
den lærerige Bog om Frederiksborg Amts Stednavne (1929).
Min Undersøgelse her bliver da nærmest et Sidestykke til Af
handlinger rundt om i forskellige Amtsaarbøger og andre Tids
skrifter f. Eks. Sv. Aakjær: Fjends Herreds Stednavne (Skive
bogen 1914), Bornholm (Turistf. Aarb. 1926), Sydfyn (samme
steds 1925), Mar. Kristensen: Københavns Amt (Hist. Aarb. f.
Kbhvn. Amt 1912), Henrik Ussing: Sorø Amt (Hist. Aarb. f.
Sorø A. 1915), Gunnar Knudsen: Præstø Amt (Hist. Aarb. f.
Præstø A. 1917), Mols (Fortid og Nutid V-VII) og for nylig
Nordvestfyn (Turistforeningens Aarb. 1929), S. C. Sortfeldt:
Vendsyssel (Vends. Aarb. 1919-21), Mar. Kristensen: LollandFalster (Aarb. 1921-23) og J. J. Ravn: Holmans-Elbo Herreder
(Namn och Bygd 1916) og mange flere.
Om Stednavneforskningens Metoder skal ikke tales her, den
lærer den interesserede Læser bedst at kende gennem Johs.
Steenstrups ypperlige lille Bog »De danske Stednavne« (2.
Udg. 1918). Jeg forudsætter i det følgende, at man er i nogen
Grad fortrolig dermed; jeg kan ikke paastaa, at alt, hvad jeg
her fremlægger, er originalt og første Haands — det er endda
nok muligt, at jeg hist og her har tyvstjaalet uden at citere,
men det faar man tilgive. Heller ikke er det min Mening, at
mine (og andre citerede) Domme er de eneste saliggørende;
bl. a. paa Grund af manglende Lokalkendskab vil der jo nok
indsnige sig adskilligt, der ikke kan staa for en nøjere Kritik.

ordnes mest praktisk efter Endel
Stednavnestoffet
sernes omtrentlige Kronologi. Fra Sten- og Broncealderen kan ingen Stednavne paavises; først omkring

ved Begyndelsen af vor Tidsregning opstaar de ældste
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Navne. Det er Navne paa -inge, -lev-, -løse, -uro,
-sted. De er i al Fald fra før Vikingetidens Koloni
sation i England. Derefter kommer -by, -toft, -torp,
fra selve Kolonisationstiden, og endelig Endelser som
-rød og -holt, der tydeligt angiver Stedets Skovkarak
ter og vidner om sene Bosættelser; ofte er disse sid
ste Navne saa unge som fra 12.—14. Aarhundrede1).
Hvorledes disse Navnetyper fordeler sig, har bedst
af alle H. V. Clausen skildret i sin bekendte Afhand
ling »Studier over Danmarks Oldtidsbebyggelse«2). Jeg
skal kortelig minde om, at han her ved Hjælp af sine
smukke, farvelagte Kort udvider og bekræfter den af
Gudmund Schütte gjorte Iagttagelse, at der engang er
udgaaet en Erobring fra de sjællandske Kyster, hvor
-inge ligger yderst ved Kysten med -lev indenfor, me
dens -løse ligger indenfor -lev, nærmere ved de store
Skove. I Skaane og Jylland samt paa Fyn kan man nu
spore denne sjællandske Paavirkning ved lange Kæder
af -lev, der ofte har deres Udgangspunkt i naturlige
Havne. I Jylland har vi netop i Aabenraa Fjord og
ved Aarhus de to vigtigste »Indfaldsporte«. Aarhusbygden er Jyllands største samlede Bygd og har
tættest -lev-Bosættelse. Det er da ganske morsomt, at
der netop omkring Kalundborg er en ret talrig Gruppe
-lev; der har altsaa ligesom den Dag i Dag været en
livlig Forbindelse mellem de to Bygder. Hvad Aarhusbygden angaar, maa i denne Forbindelse erindres,
at Kystforholdene i gammel Tid — i al Fald i Sten
alderen, men højst sandsynligt ogsaa i Folkevandrings
tiden — var ganske forskellige fra nu. Gennem Aar
hus Aa-Dalen strakte sig dengang en Fjord, der faldt
sammen med Brabrand Sø og gik helt ind til Skiby3).
Denne Fjords Bredder kan følges langs Bakkerne ved
Aaby og Viby mod Vest. Spor af denne Fjord fand
tes i de prægtige Fund, der blev gjort 1900 paa Rug
holm ved den østlige Ende af Brabrand Sø4).
9 Jeg bemærker, at jeg forbigaar alle moderne Navne som f.
Eks. Vesterkær, Sara ly st, Em i li ed al og lign.
2) Aarb. f. nord. Oldkyndighed og Hist. 1916.
8) Sml. Hist. Aarb. f. Aarhus Stift 1908, 6 f.
4) Th. Thomsen og Axel Jessen: Aarb. f. n. Oldk. 1906.
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—inge. Det cr naturligt at begynde med Navnene
paa -inge, da der blandt Forskerne er Enighed om,
at disse hører til det ældste Lag. Det har været store,
anselige Byer, ofte Kirkebyer, med stort Tilliggende,
ca. 70—90 Tdr. Hartkorn. Endelsen findes udbredt
over Danmark, Sverige og Tyskland og kom med
Anglerne og Sakserne til England, hvorved den kan
dateres saa nogenlunde til den romerske Jernalder
(ca. 1—300 Aar efter Chr.). H. V. Clausen mener dog,
den er meget ældre. Man har ofte tolket -inge-Navnene som Slægtsnavne, saaledes som i Knytlingcr =
Knuds Efterkommere, Ynglingerne = Yngvis Efter
kommere. De paagældende Byer betegner da Slæg
tens oprindelige Besiddelse. Men som oftest kendes
Stammenavnet ikke, og der er heller intet i Vejen for
med Johs. Steenstrup oftest at opfatte Forleddet i
Navne paa -inge som naturbetegnende Ord. Men selv
naar man holder paa denne Teori, maa man i samme
Aandedræt indrømme, at adskillige Navne ikke kan
tolkes, simpelthen fordi vi ikke kender det Sprogstof,
hvorfra Forleddene er taget.
Af Aarhusegnens Navne paa -inge kan først udskil
les nogle uægte, f. Eks. Storring (1396 Bind, 1610
Stourringh) og Lillering (Framlev Sogn. 1408 Lithe
Bind, 1313 Lidærind, 1263 Lille Ringsmarck). Grundnav
net er her Rind, og temmelig sent har man tilføjet Store
som Modsætning til Byen Li tlæ Rind i Nabosognet. Hvad
Rind betyder, er ikke klart; maaske foreligger der
Ordet Rind i Betydningen »Jordryg, høj Banke«1 .
Overgangen Rind > Ring kan da paralleliseres med
Brødrind > Brødring »Skorpe«-). Fruering er heller
ikke ægte -inge-Navn. Det skrives 1520 Ringh, 1610
Rinngh, 1664 Fruering, og cr vel da kaldt saaledes
for atter at holde det ude fra de to andre Ring’er,
og fordi Kirken var viet til Vor Frue. Heller ikke
Malling ser ud til at være ægte, hvis man kan tro
Formerne 1245 Malend og 1427 Malend; de er begge
O. Nielsen: Blandinger, ud g. af Cniv. Jub. danske Samf.
I, 242.
2) Frederiksborg Amts Stedn. 120.
1*
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Afskriftsformer, og 1470 skrives Malengh, saa Mulig
heden for en ægte -inge-Form er der.
Som nævnt kan intet el. kun faa Navne paa -inge
tolkes med Sikkerhed. Det følgende er da kun For
modninger: Norring (Foldby S., 1319 Noringh) kan
tænkes at indeholde Nord og Hørning Horn »Hjør
ne«, medens Halling maaskeindeholder Hald Skraaning, beslægtet med hælde. Men naar vi saa kommer
til Geding (Tiist S., 1664 Gieding), Tinning (Foldby
S., 1386 Tynnyngh og Tennigh) og Stilling, saa kan
jeg ikke foreslaa nogen Tolkning. Det samme gælder
m. H. t. Spørring, der 1306 skrives Spyrind og 1439
Spørynge, Lading, Skørring (Framlev H.) og del
vis Bering. Skørring skrives 1403 Skyringh og 1481
Beckskørring, 1335 Bæcheschyrring. Man kunde dog
maaske her tænke paa ældre dansk skyrdh, jysk skjør
»Skaar« (oldn. skurdr) anvendt om Kløfter i Bakker;
i saa Fald skal det sammenstilles med Skørbæk (Blovst
rød S., Lynge-Kronborg H.), men ikke med det falster
ske Skørringe, den er et ældre Skythring (1231), og
det kan ikke engang Mar. Kristensen tolke. Bering
skrives 1310 Biering, 1610 Biering og 1664 Bering.
Hverken her eller ved Skørring kender jeg den lokale
Udtale, som maaske kunde have hjulpet. Men det er
vel ikke umuligt, at det kunde være Ordet Bjerg, der
her foreligger; altsaa skulde det være = Bjerring.
Ligesom dette Bjerring (Middelsom H.), der i gammel
Tid skrives omtr. som Bering, nemlig 1355 Biring,
1494 Bering, af Johs. Steenslrup1) antages dannet af
de nærliggende store Bakker, f. Eks. Giisbjerg, saaledes kunde Bering ved Aarhus tænkes opkaldt efter de
anselige Bakker i Kolt Sogn, Bavnehøj, Langhøj og
Edslev Knude. Lemming faar mig til at tænke paa
Nordmanden Magnus Olsens Tolkning af de jydske
Enkeltnavne Lem som opstaaet af et ældre * hlaiwahaimar = Bakke-Hjem2), men om det kan indgaa
Forbindelse med Endelsen -ing(e), ved jeg ikke.
’) Indl. Studier (1909) 89.
-) Maal og Minne 1919, 14 f., men allerede Dr. O. Nielsen har
i Blandinger II, 26 været inde paa det samme.
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Ska a bling (Malling S., 1438 Skoblingh) er vel at
forstaa som Skovbølling, thi 1581 omtales en Gaard
Schovbølling i Sognet. Labing (Framlev S.) skrives
1385 Labingh, men 1336 Labum og 1427 Laban; maaske det da er et Navn paa -urn, men hvad det be
tyder, ved jeg ikke. Det samme gælder Virring
^Fruering S.) og Mesing; Johs. Koks Afledning (»Det
danske Folkespr. i Sønderj. 1867) af et Ord mes —
Maage, svarende til svensk mås, er højst usandsynlig.
Heller ikke G esing (Fruering S., 13Ô5 Gesing) kan
jeg tolke. I Tørring (Tulstrup S., Gjern H.) som ca.
1300 skrives Thyrningh, men 1610 Thørrinngh, kunde
man — ligesom maaske i Ta aning (Vor H.), der i
gi. Tid skrives Thørningh — formode det gi. Mands
navn Tyrne, Tørne, der kendes fra det middelalder
lige Skuespil om Hellig Knud Hertug. Det er vel en
n-Afledning af Tyr, jfr. det sønderjyske Herredsnavn
Tyrstrup, 1231 Thyurstrop. Her er der altsaa en Mu
lighed for at finde et Personnavn i Forbindelse med
-inge, men som det vil ses, er det ret enestaaende.
Maaske kan man dog i Alling (ved Tørring) gen
kende det fra Runesten kendte Mandsnavn Alle. Vis
sing (Venge S.) indeholder maaske Vese = Sump, det
Ord, der indgaar i Vesborg paa Samsø. Sorring
(Dallerup S.) skrives 1489 Sørringh, 1610 Sorrinngh;
Kok tænker sig en Afledning af sør = Snavs, svarende
til oldn. saurr, men det forbyder Udtalen. Jeksen
(Adslev S.) skrives 1409 Exenn, men i 17. Aarh.
Jexinge, og som et -inge-Navn opfatter H. V. Clausen
det efter hans Kort at dømme. Skerring (Egaa S.,
1242 Skieringh, 1446 Skærningh) maa vel staa i For
bindelse med det velkendte Strømnavn Skern; heri
ligger sikkert gemt Adjektivet skær, oldn. skirr = ren,
klar. Det stemmer godt med, at Skerring netop ligger
ved Udløbet af en lille Aa, og 1242 og 1489 nævnes
her en Vandmølle.
—lev. Med denne Endelse kommer vi ned i Folke
vandringstiden, ca. 300—500, da der blev vendt op og
ned paa alt. Medens Jorden tidligere havde været
Slægtens, gaar den nu over til at være Enkeltmands
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Eje ; vi kan regne med en stærk og selvraadig Klasse
af Stormænd, hvis Plads var i Kongens Hird. Som
allerede omtalt kan der paavises en stærk Bevægelse
fra Øst til Vest her i Danmark, men iøvrigt har En
delsen -lev og den dermed fulgte Kultur været ud
bredt over hele det gamle danske Omraade, altsaa
ogsaa i Skaane og helt ned til Ejderen. Ejendomme
ligt nok findes Endelsen i Nord-Thüringen, ved Saale
og i frankisk Bayern som -leben (Eisleben). Hvordan
den er kommet derned, vides ikke. Dr. Vilh. la Cour
har formodet1), at danske Kolonister er blevet for
trængt mod Syd af Slaverne, der jo i Folkevandrings
tiden væltede ind over Nordtyskland og tilgrænsende
Egne som en Flodbølge. Selve Ordet -lev betyder
noget som »Arvegods, hvad der nedarves, overladt
Gods«; det oldn. Verbum leifa betyder »at efterlade«.
Forleddet er næsten altid Personnavn af ældre ger
mansk Type, aldrig Navne, der er indkommet med
Kristendommen. Levbycrne har alle være store, paa
ca. 80—100 Tdr. Hartk.; i over Halvdelen af dem
ligger Sognekirker.
Det fornemste -lev i Aarhusegnen har været Aa rslev, der dengang laa i Bunden af Fjorden. Ældre
Forskere som Sig. Nygaard og Steenstrup har heri
set et Mandsnavn Awæirr, der kendes fra Runesten.
I de senere Aar er dog den Opfattelse flere Gange
fremkommet, at ikke alle Navne paa -lev indeholder
Personnavne, Saaledes har f. Eks. Sv. Aakjær i Aarslev med gode Grunde paavist Fællesnavnet Aar, et
ældgammelt Navn paa Kongens Ombudsmand, senere
kaldet Jarlen; Ordet betyder egentlig »Sendebud« og
er maaske beslægtet med Ærinde. En saadan konge
lig Aarmand har siddet i de 5—6 Aarslev’er her i
Landet; ligeledes indgaar Ordet i Stednavnet Aars i
Himmerland (Aarshøgh = Aarmandens Høj). Aarslev
ved Aarhus har været en Slags Central for alle de
omkringliggende -lev, som vi nu skal se paa-).
')Gesch. (1. schlesw. Volkes (1923) 141.
“) Her kan maaske erindres om, at Aarhus ikke hører her
hen, men kommer al* et ældre Aros = Aamunding.
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Se engang paa Kortet, hvorledes de ligger som en
hel Klump: Framlev (1310 Framleff, 14. Aarh. Framløff) og Harlev (ca. 1200 Hathelef, 1688 Harlef), der
begge indeholder nu ukendte Personnavne; mindst
det sidste, hvori vi genkender det fra Mytologien
kendte Navn oldn. Höör, Gen. Haöar; det er ikke
overleveret i gi. dansk, men har været skrevet Hathær.
Overgangen d>r i dette Stednavn kan jævnføres
med oldn. baömr overfor dansk Barm. Hørslev
(Framlev S., 1610 HørslølT), Edslev (Kolt S., 1610
Edtzløff), Adslev (1295 Addæslef, 1409 Aisleff, 1610
Adtzløff) indeholder alle glemte og uoverleverede
Navne, som det ikke kan nytte at forske meget efter.
Lettere er det med Ormslev, da Orm som Mands
navn jo er kendt nok. I En slev (1610 Ensløff) har
Nygaard i sin Afhandling i Hist. Tidsskr. 7. R. I, 82
lf. formodet Einiar), men om det kan stemme med
Udtalen, ved jeg ikke. In ger slev (Tiset S., 1347
Yngheslølf, 1519 IngesløfT, 1610 Ingisløff) har ret sent
faaet et r ind, som der ikke er historisk Hjemmel
for, specielt da Udtalen ogsaa er Engesløw. Følgelig
maa det vel snarest indeholde Mandsnavnet Inge, ikke
det sammensatte Ingvar. I Hørning S. ligger Fre
ge r s 1 e v. Stednavneudvalgets Samlinger udviser 1330
Freersløff, men det er Afskrift fra 1558, 1350 Frijtisløff, 1449 Freschouff (Afskr. 1611, men vel Skrivefejl)
og af senere Former 1610 Freiersløff og 1664 Fregersløff. Det kunde være et ældre Fridgerslev (Fridger =
Fred-Spyd); nu er det imidlertid ikke sjældent, at der
netop i -lev-Navne indsniger sig et r, som er uægte,
jfr. det nys nævnte Ingerslev og Fjenneslev paa Sjæl
land, i hvis Udtale man tit skal kunne høre et r:
Fjennerslev1). Hvis det er Tilfældet her, kunde der
maaske være Tale om Navnet Frede. Men snarest er
det vel et Navn * Frithar, af Frid+har = Kriger, jfr.
Gunnar, Steinar.
For lev i Skanderup S. ligger jo længere mod Vest
udenfor den nævnte »Klumpe. Det skrives 1377 Forluff, 1406 Forløft’, 1330 Førløff (de to sidste Afskrifter
3) H. Ussing: Hist. Aarb. f. Sorø Amt 1915, 15.
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fra 1600) og 1610 Fwolløff. Det ligger nær at tænke
paa Mandsnavnet Forne, som i det sjællandske For
lev ved Slagelse. Imod det taler dog de gamle For
mer; hvis man alligevel holder paa Forne, hvad jeg
tror man kan, maa Navnet altsaa opr. have heddet
* Fornælef. Efter at æ’et er kommet i ubetonet Sta
velse, har det været næsten uhørligt, og i * Fornlef
er n i Trekonsonantgruppen rnl da faldet bort, jfr. at
Baldorpsbrynnæ bliver til Baldorsbrun, det nuværende
Baldersbrønde1). — I Nærheden af Forlev, i Dover
S., laa tidligere Hjelmslev, der nu kun findes som
Herredsnavn og antagelig indeholder Mandsnavnet
Hjalmar. For endelig at tage et sydligt -lev med,
egentlig lidt udenfor Omraadet, er der Nølev (Hads
H., 1470 Nøddelølf) hvor Personnavnetikke kan paa
vises. Endelig Ri nd elev, det gi. Navn paa Gaarden
Sophienlund i Fruering S., der 1265 skrives Ringhløff, men ellers Rindeløff, allerede 1313.
Nord for »Klumpen« finder vi Elev i V. Lisbjerg
H. Nutidens Udtale med langt e stemmer med de gi.
Former: 1439 Ætheløff, 1431 Edeløffue (Afskr. 1624).
Sandsynligvis har der da eksisteret et Mandsnavn,
omtr. som Æthe, men ikke overleveret. Skjolde
lev (Lading S.) 1386 Skwldeløf, 1426 Skioldeleff. Den
ældste Form faar os til at tænke paa Skuldelev i
Horns H. paa Sjælland, der af flere Forskere er tolket
af Kvindenavnet Skuld, Rolf Krakes Søster, men ogsaa Navn paa en Valkyrie og en Norne. Nu har Steenstrup meget kraftigt hævdet, at kun Mandsnavne kan
danne Forled til -lev, men her kunde det virkelig
synes, at der er en Undtagelse, et af de meget faa
Navne, der er opnævnt efter en Kvinde, ja, maaske
en Gudinde2). Men noget sikkert kan ikke siges. Det
kan der heller ikke om Er slev (Galten S. og H.),
1448 Ersløff, men 1524 (iflg. Trap) Aarsløff, og saa er
det ikke godt at vide, hvad man skal gaa ud fra.
Betragter man Kortet, vil man se, at Levfolket i
Modsætning til andre Steder har boet fredeligt ved
x) Gunnar Knudsen i Festskr. t. Finnur Jönsson (1928) 464.
2) G. Schütte: Danske Studier 1920, 173, og med delvis Tilsiutning »Frederiksborg Amts Stednavne« S. 138 (G. Knudsen).
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Siden af den oprindelige Ingebefolkning; der er jo
lige saa mange -inge som -lev i Egnen, dog er en
Del -inge trængt ind i Landet mod Storskovene.
Havde de levet som Hund og Kat, var -inge sikkert
blevet trængt bort hvert og eet.
—um. Med denne Endelse kommer vi atter til en
Gruppe Navne, der den Dag i Dag ikke er færdigdiskuteret, og som rimeligvis er dannet ved Vikinge
tidens Begyndelse. Det, Striden drejer sig om, er hvad
-um betyder. Nogle mener, at -um skal förstaas som
et sammentrukket -heim = Hjem altsaa svarende til
tyske Stednavne som Hildesheim, Rüdesheim, engel
ske paa -ham: Birmingham, Durham, ja, selv franske
(Normannerne!): Ham, Etréham, Étineham. Dette
Ord heim har vel opr. i Stednavnene betydet: »Lands
by, Boplads«; denne Betydning har Ordet haims i
Gotisk, hvorimod Flertal betyder Agre. Andre, f. Eks.
Steenstrup og H. V. Clausen, hævder, at -um er Dativ
Flertal af et Ord; i Olddansk dannedes denne Kasus,
Hensynsfald, netop med -(i)um.
I Aarhusbygden er der kun faa Navne paa -um,
som forresten undertiden nok kan, volde Fortolkeren
Besvær, idet Forleddet vistnok ofte er et eller andet
gammelt Marknavn1); i al Fald er det i Reglen et Ord, der
sigter til Natur- eller Kulturforhold, ikke Personnavn.
Endelsen -um har vi nu kun i Udtryk som fordum,
stundom, i Løndom. I Stednavne vilde den Dativ let
komme ind, idet man jo betegnede Stedet efter Be
liggenheden »paa Aasene«, »i Engene«, »ved Lundene«,
altsaa med Præpositioner, der styrede Dativ. Saaledes
betyder vel Engom ved Vejle »i Engene«, og Madum
ved Aalborg det samme. Paralleler hertil i Aarhusegnen er følgende: Voldum (Galten H.) indeholder
trolig nok Ordet wal, svensk vall »græsbevokset Mark«
(oldn. völlr = Slette), men jeg kender desværre ikke
de gamle Former. Ligeledes vilde jeg tolke Hal
dum (Sabro H., 1338 Hallum) som »paa Skraaningerne«; samme Ord Hald = Skraaning (oldn. hallr)
H. V. Clausen anf. Skr. 176—178.
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formodede jeg i Halling, og det er jo kendt som En
keltnavn baade her i Jylland (Dollerup S.) og paa
Sjælland (Toverup S., Strø H.). Saa vidt jeg kan se af
Kortet, passer det ogsaa med de topografiske Forhold.
Borum (Framlev H.) skrives 1326 Bardhom, 1336
Barthum, 1490 Bordum, betyder maaske »vedKanterne«
(af Bygden?). Jeg antager da, at det er et Ord barth,
svarende til oldn. borö = Kant, Rand, vi har for os;
det kan sammenlignes med Barde i Vorgod S., der
er bleven tolket paa samme Maade1).
I et Par Navne er Endelsen -um reduceret blot til
et m: Sim i Dover S., 1610 Simb) er enten et ældre
Sæ-heim eller Sæ-um = ved Søerne; man tænke blot
paa Beliggenheden, og Tolkningen er ikke svær. Hem
ved den sydlige Bred af Mossø er vist et ældre Hø(j)heim (1328 Høm, 1610 Hømb). Nissum(gaard) ved
Gjesing er jeg meget usikker overfor, da jeg savner
gamle Former. Ordet Næs, som man kan skimte i det
vestlige Nissum, passer jo ikke her. Gram i Skanderup S. regnes af Clausen for et -um-Navn. I saa Fald
kunde maaske da Sv. Aakjærs Tolkning2) af det sønderjydske Gram anvendes her; han mener, at der her
foreligger et -heim, og Forleddet maaske graf = Grav,
Lavning, Hule.

—sted som Stednavneendelse betyder »Gaard, Bo
lig, Bebyggelse« og havde i ældre Tid Formen -stath.
Byer med denne Endelse er baade mindre og yngre
end -inge, -lev og -løse3), og den findes udbredt over
hele det gamle Danmark, i Sverige og i Norge og i
de norske Kolonier paa Island og i Skotland. Paa
Grundlag heraf har man ment at kunne datere Nav
nene paa -sted til en Periode fra Folkevandringens
Slutning til ind i Vikingetiden ica. 6.—9. Aarh.), altsaa omtrent samtidig med -um. I Forleddet ligger
som Regel et Personnavn gemt, og Endelsen selv kan
undertiden i Jydsk afslides til blot -st, f. Eks. Anst
) J. Abildtrup: »Vorgod Sogn« (1926).
2) Hist. Tidsskr. 9. R. V, 516.
s) Navne paa -løse behandles ikke i denne Artikel, da Endelsen
saa godt som ikke findes i Jylland.
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(Anstath), Gamst (Gamsted), Seest (Seested), Ikast
(Ikastath) og Skast (Skastath). Samme Fænomen har
vi maaske ogsaa i Aarhus-Egnen; jeg tænker her paa
Ti 1st, men det er paafaldende, at Endelsen -sted ikke
findes i de gi. Former: 1203 Tislæst. 1295 Tilest, 1320
Tisælet; de ser noget forskrevne ud. Endvidere er
der den lille By Hæst i Trige S. (1439 Hæærst, 1664
Herst), der jo ogsaa tidligt har mistet den originale
Endelse.
Ellers er Egnen fattig paa -sted, men de faa, der
er, bekræfter Clausens Iagttagelse, at -sted overalt er
afhængig af -lev, saaledes at -sted ligger mere til Si
den op mod Skovene1). Der er altsaa Tale om Ny
rydninger, om nye Folk, som allernaadigst af de mæg
tige -lev-Herrer har faaet Lov at slaa sig ned inde ad
Skovene til. Der er Kasted (ca. 1300 Kalstath, Hasle
H.), Ølsted (1284 Ølstath) og Elsted (1439 Ælstethæ), (V. Lisbjerg H.), Hvilsted (1440 Huilsted,
1610 Huillstedtt) og Flensted (Laasby S., Gern H.),
1341 Flinsted, 1610 Flendsted), som alle er vanskelige
at tolke. Maaske findes Navnet Karl i det første og
temmelig sikkert Ølwir i det andet.
—by: Ogsaa denne Endelse findes overalt i Norden
og desuden i England og Normandiet; af det sidste
Faktum kan der jo sluttes, at Navnetypen har været
i levende Anvendelse i 9.—10. Aarh. Forleddet er
enten et naturbetegnende Ord el. et Ord, der sigter
til kulturelle Genstande2); gennemgaaende er -byNavne de mest gennemsigtige og ret lette at tyde.
Saaledes tolker vi A aby, Ly ng by (Hasle H.), Sand by,
Hinnerup Broby (Haldum S.)„ Skovby, Østerby
(Tranbjerg S.) alle sig selv. Ogsaa Vejlby er simpelt
nok; det hed tidligere Wethælby og er afledt af
wæthel ■= Vadested, lavvandet Sted, det samme som
findes i Vejle og Vedel. Haarby (Venge S.) skrives
9 H. V. Clausen anf. Skr. S. 170.
2) Der ses her bort fra de Navne paa -by i Sydslesvig, der hal
et Personnavn som Forled. Jfr. Mar. Kristensen i Nainn och
Bygd II, 46 tf.
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1264 Horby og indeholder harg = Stendynge, helligt
Sted. Det er altsaa et Minde om en Oldtidshelligdom,
hvilket ogsaa afspejles i andre Navne fra samme Sogn:
Frisagre, Friis Enge (begge Marknavne) og Lejrehøj1);
desuden har der ved Søballe i gi. Dage været en Hel
ligkilde2). Foldby (Sabro H., 1306 Folby, 1423 Fuolby)
kommer maaske af Fold = Indhegning. Uklart er
Ski by (Harlev S., 13. Aarh. Skyby, 1610 Schibye).
Der er en Mulighed for, at det er samme Navn som
det, der nu hedder Skejby, der 1375 skrives Skeyby
og 1688 Schibye. Navnet er tidligere af Oluf Nielsen3)
tolket som et oprindeligt * Skithby af et Ord, der
svarer til oldn. skiö »et af de Stykker, hvori en Stok
kløves«, sml. tysk Scheit = Brændestykke; altsaa
skulde det betyde en By, der var indhegnet med saadanne skiö. Viby er jo et almindeligt Navn i vort
Land. Det Viby ved Aarhus, som det her drejer sig
om, skrives 1231 Withby, 1444 Wedbye. Den almin
delige og traditionelle Opfattelse gaar ud paa, at Nav
net indeholder Vi = Helligdom (jfr. Viborg af Vibjerg
og Odense af Odins Vi), og det er der sikkert intet i
Vejen for stadig at antage. Rigtignok har de gamle
Former givet Anledning til, at man har ment at finde
Ordet Ved (ældre with) = Skov, heri, men det har
allerede Mar. Kristensen protesteret imod med Hen
visning til, at Udtalen forbyder det4). Et Withby vilde
i Nutidens Udtale give Vejby. H. V. Clausen mener
endog, at -by i de fleste Viby’er er uægte, og at man
altsaa ligefrem bør stryge det5). Det centrale for ham
er det vigtige Ord Vi = Helligdom, og han gør op
mærksom paa, at de fleste danske Viby’er ligger som
den ved Aarhus: ved Udløbet af en Fjord, hvorigen
nem Kolonisation eller Erobring er sket. Der ligger
et ved Kertinge Nor paa Fyn og et i Vends H. ved
Gamborg Fjord og endelig et i Drigstrup S., Bjerge
H. ogsaa paa Fyn. Kun det sjællandske Viby er Und0 Vilh. la Cour: Danske Studier 1924, 16.
2) Trap 4VII, 295.
8) Univ. Jub. Bland. II, 33 f.
4) Fortid og Nutid, I, 123.
6) Anf. Skr. 192.
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tagelsen, det ligger midt inde i Landet. Sjælland var
jo heller intet erobret Land. Clausens Iagttagelse er
interessant, men alligevel synes det mig uforsigtigt at
se helt bort fra -by, naar det er saa tidligt overleveret.
—torp: Langt den almindeligste Stednavneendelse
i Danmark er -torp, der dog i Tidens Løb er ændret
til -trup, -drup, -rup. Der har været stor Uenighed
mellem Forskerne om Ordets Etymologi og Betyd
ningsudvikling1), men jeg følger her Sv. Aakjærs Frem
stilling, der synes mig den mest træffende2). Han
slutter sig til S. Bugges gamle Teori, at torp er be
slægtet med lat. turba; Grundbetydning er da »Skare,
Flok« ; i ældgammel Tid har man tidlig anlagt Gaarde
i Udmarkerne, hvor Skarer af Trælle arbejdede under
Ledelse af en »Bryde« (jfr. Stednavnene Bryrup, Brø
rup < Brydetorp). Et Medlem af et saadant »Sjak«
kaldtes en »Tørper«, hvilket ved Dissimilation bliver
til Tølper. I saa Fald er vel det Personnavn, som
altid gaar forud i et -torp-Navn, Ejerens Navn. Næste
Stadium bliver da Betydningsovergang fra »Skare« til
»Gaard« og »Landsby«. I al Fald maa det altid be
tegne en Lokalitet, der er udflyttet fra Hovedbyen,
Adelbyen. Følgelig har det været smaa Byer, kun 30
—60 Tdr. Hk., og kun sjældent Kirkebyer. Vi er nu
kommet ned i Tiden efter c. 800, og der er i de føl
gende Aarhundreder udført et enormt Bydningsarbejde rundt om i Landet. I Modsætning til de
fornemme Stormænd i -lev-Perioden har -torp-Mændene været nogle vældige Slidere, der ikke har haft
de andres Kultur, men nok saa mange Kræfter til det
grove Arbejde. Stormændene saa ned paa dem (jfr.
Skældsordet Tølper), men det er trods alt dem, der
har gjort det største Arbejde med at rydde Land. For
vandlingen fra Krigerfolk til fredeligt Bondefolk1) er
ved at fuldbyrdes.
De Personnavne, vi finder i torp-Navnene, er fra
9 Se »Frederiksborg Amts Stednavne«, S. XVIII.
2) Salmonsen, 2. Udg. Art. »Landsby« (XV, 372) og »Frem«, Ar
tiklen »Vore yngre Landsbynavne« (A, I, 411 f).
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Vikingetiden eller den tidlige Middelalder; nogle gan
ske unge er endog sammensatte med kristne Navne.
I enkelte Tilfælde kan man træffe Naturnavne: Sørup,
Skovrup, Ordrup (Ore = Overdrev). Vedkommende
Personnavn er ikke altid let at genkende, hvorfor
man tit maa lade Navnene henstaa utolkede. For
øvrigt er adskillige af Navnene tydelig nok »Kortfor
mer« eller Kæleformer af længere Navne. Da der er
saa mange -torp-Navne, tager jeg dem alfabetisk.
Aastrup (Skødstrup S.Ajstrup (Malling S., 1311
Adhelstorp) ser ud til at komme af Adils (<Ad-gisl),
hvor andet Led Gisl Spyd. Aldrup i Tiset S. og i
Blegind S. indeholder mulig Mandsnavnet Alf2), men det
stemmer ikke med Udtalen og Lydhistorien3). Bat
trup (Tiset S., 1484 og 1519 Barthrop, 1610 Battrup)
kunde indeholde Bard = Stridsøkse, altsaa et Exempel
paa det ret almindelige at give Navne, der mindede
om Vaaben. Andre Exempler i det følgende. Bendstrup (Todbjerg S., 1446 Benstrup) af det kristne
Navn Bent (<Benedikt); det er altsaa et sent Navn.
Bjedstrup (Dover S., 1664 Biestrup) tør jeg ikke ud
tale mig om, men Bjertrup (Hørning S., 1610 Biartrup) udtalt med langt a leder Tanken hen paa
Mandsn. Bjarke4). Sikkert er det derimod, at B j østrup i Tranbjerg S. (1610 Biørstrup) indeholder
Bjørn ; det samme gælder Bjøstrup ved Rønde. Bran dstrup i Hjortshøj S. (1420 Brantstrop) ser ud til at
indeholde et Mandsnavn Brand = Sværd, jfr. Folke
visens »han drog ud den brune Brand«, medens
B rends trup i Tiist S. efter de gamle Former at
dømme maa være ældre Bræmes-thorp. Bræmme er
en Afledning af det Bram, der indgaar i Slægtsnavnet
Bramsen. Bør up (Tranbjerg S.) kommer af Mandsn.
Bo (1242 Botrop).
Drammelstrup (Astrup S., 1499 Dramelstrup)
’)
2)
3)
4)

H. Ussing: Hist. Aarb. f. Sorø Amt 1915, S. 22 f.
Steenstrup: Mænds og Kvinders Navne 92.
Danske Studier 1917, 92.
Chr. Heilskov: Aarb. f. Aarhus Stift 1929, S. 70, nævner
et Mandsnavn Bjare i Forbindelse med Bjertrup. men det er
ligesaa usikkert.
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sammenstiller jeg med Drammelstrup i Tirstrup S.,
Sønder Djurs H., der 1203 skrives Dragmosthorp. Det
frister en til i Forleddet at finde Ordene Mose og
Drag; det sidste kan netop (foruden »smal Landtange <,
jfr. Draaby, Dragsmur) betyde Strækning i Alminde
lighed, Strøg1), spec. Vandstrækning2). Det kan nogen
lunde passe paa Stedet, idet der midt gennem Astrup
Sogn gaar en Lavning med Mose- og Engstrækninger3).
Den lille By Dørup i Hørning S. (1610 Dyrrup)
maaske af Dyre. Faar up (Sabro H.) savner jeg i
ældre Former end 1610 Faarup; men det er meget
muligt, at Dr. Vilh. la Cour har Ret, naar han i sin
indholdsrige Afhandling »Oldtidsveje og Stednavne 4•
her finder et gi. Ord far, der kan jævnføres med det
tyske Furt (Erfurt, Frankfurt); det betyder noget som
Passage over en Sump ell. fugtigt Sted. Altsaa skulde
der heller ikke her være Tale om Personnavn. F a jstrup (Lading S., 1327 Fadistorp) er uvist; Fastrup
i Vitved S. (1316 Farstrup) kunde nok indeholde Fa
der5). Vil man indvende, at det intet Personnavn er,
vil jeg henvise til, at det tidligere har været alminde
ligt at bruge Slægtskabsbetegnelser som Personnavne,
f. Eks. endnu i 18. Aarh. Biskop Broder Brorson.
Fløjstrup (Beder S.) hed 1610 Fløustrup, et Navn,
der er ret uforklarligt; Forfatterne af Frederiksborgbogen har ikke anden Forklaring end et ukendt
Mandsn. * Fløgh, svarende til oldn. Flaugr. Gjelle
rup (Brabrand S., 1299 Gyældthorp) uvist. Om Grottrup (Todbjerg S.), hvortil jeg ikke kender de gi.
Former, indeholder Gryd = Grus, Sten (oldn. grjoti,
tør jeg ikke afgøre, men Muligheden er der ubetinget.
Gundestrup (Tranbjerg S ), 1610 Gundistrup, vel af
Mandsnavnet Gunne. H a a r u p (Todbjerg S.) uvist — cr
detHade-thorp? Hinnerup og Hinnedrup(Tulstrup
S.) er vist samme Navn; det første skrives i 14. Aarh.
9 Ordb. o. d. danske Sprog III, 889.
2) Smst. 888 og Frederiksb. Amts Stedn. 51.
3) Trap 4VII, 237. Navnet altsaa mulig en Parallel til Sørup,
Skovrup.
4) Fortid og Nutid IV, 58.
5) Saaledes la Cour auf. St. 54.
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Hyndrup, Hyndthorp, det andet 1299 Hindthorp, 1320
Hindørp. Men hvad er Forleddet? I Iller up (Dover S.,
1328 Egetorp, 1317 Egellorp) kunde man formode enten
Mandsnavnet Eki, Ege eller Egil; men begge Formerne
er Afskrifter, saa det er et Spørgsmaal, hvor megen
Vægt der kan tillægges dem. Jegstrup (Tranbjerg S.) af
Mandsnavnet Jege. Kat trup (Enslev S., 1207 Cattorp)
vel af Dyrenavnet Kat, anvendt som Tilnavn. Kunnerup (Ormslev S.) vel af et ikke overleveret * Kun
dar, et Navn der er dannet i Overensstemmelse med
andre Navne fra Vikingetiden Kund = berømt, -arr
<-har = Kriger (jfr. tysk Gunther). Kvotrup (Faarup S., 1610, 1664 Quortrup) uvist. I Lystrup (Elsted
S., noget i Egaa S., 1300 Liufstorp, 1374 Liustrup,
1610 Lystrup), Mollerup (Lisbjerg S.), Mundel
strup (1610 Mondelstrup), Mustrup (Tiset S.), Obstrup (Maarslet S.) og Panner up (Trige S.) kan jeg
ingen Navne finde. Det er derimod let i Pederstrup,
Tulstrup S. at finde Peder. Det skrives 1470 Pæderstrop
og 1610 — ægte jysk — Pierstrup. Navnet maa altsaa ligesom Bendstrup være fra kristen Tid. I Ri s trup
(Sabro S., 1400 Restrup, 1485 Ristorp. 1664 Rixstrupgaard) ser jeg Mandsn. Rig (= mægtig), eg. Tilnavn,
jfr. Asser Rig, men ogsaa Slægtsnavn1).
Mens jeg intet kan sige om Saastrup (Elsted S.)
og Seldrup (Beder S.), mener jeg med stor Sand
synlighed i Skaarup (Fruering S., 1610 Skarrup) at
turde finde Navnet Skarde, der er vel overleveret.
Ska n der up hed 1284 Skandthorp og nævnes alle
rede 1231 i Valdemars Jordebog som kgl. Gods; alle
rede paa den Tid var der en Skandthorpsborg, deraf
Købstadens Navn. Det paagældende Personnavn kan
jeg ikke finde. Skødstrup (1245 Skefstorp, 1428
Skiæfslorp, 1446 Skipstrup, 1490 Skøfstrup) mulig af
det Personnavn Skew, som Oluf Nielsen nævner i
»Olddanske Personnavne« S. 85. Snastrup i Fram9 Hr. Bibliotekar Haugsted gør mig opmærksom paa, at der
muligvis foreligger Ordet Ris (=Skov), som vi senere vil
træffe. Gaarden er sikkert anlagt ved Rydning af noget af
den Skovstrækning, hvoraf meget er tilbage. Jfr. Navne som
Risgaarde, Nørre ri s [Korrekturnote].
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lev S , der 1398 skrives Snalstrup, men baade 1610 og
1664 som nu er bleven sammenstillet med Snostrup
paa Sjælland1), og der er i den Forbindelse henvist
til et Tilnavn, svarende til oldn. Snåldr, som ogsaa
er paavist i norske Stednavne. Snovdrup, Starup
og Synnedrup i Malling S. saa vel som Stau trup,
S tuds trup (Skødstrup S.), Svejstrup (Lyngaa S.,
Dover S.) maa alle indeholde nu ukendte Navne.
Ligeledes Taastr up (Harlev S., Ten dr up (Hornslet
S., 1610 Therendrup, 1664 Tendrup), Testrup
(Maarslet S., 1610 Thestrup). Et i ældre Dansk godt
kendt Mandsnavn Tobbe findes i Tod der up, Bra
brand S., hvilket ses af Formen 1664 Thobdrup, hvis
da den er ægte; i og for sig kunde Todde, der ogsaa
kendes, nok komme i Betragtning. Begge er saakaldte
»hypokoristiske« Navne, d. v. s. Kæleformer, forkortede
af længere Navne; Tobbe er rimeligvis dannet af
Torbjørn, senere Torben. Tu Istrup (Ning H.) af et
Mandsn. Thulv, hvortil der ogsaa er tilsvarende i
Oldn., snarere end af Fællesnavnet Thul, Betegnelse
for en Herredshøvding, Lovsigemand paa Herreds
tinget; det er jo dog mest Personnavne, vi finder i
-torp-Navnene; men umuligt var det naturligvis ikke,
at en -torp i Herredet opkaldtes efter Thulen, jfr. det
nærliggende Tu Ishøj i Holme Bakker (se under
Navnene paa -høj). I Vorm strup (Malling S.) har vi
Navnet Orm; Yderup (Lyngby) hed 1423 Ygdrup,
1432 ligdrup, Formen Yderup først 1664. Hvilket Navn
vi skal søge her, er uvist. Endelig har vi torp i
Viby Terp; Terp er nemlig blot = torp. Allerede
1248 skrives Wiueterp, men 1300 Wiwælthorp. End
videre kan nævnes Lisbjerg Terp.
Vi gaar nu over til at omtale en Del af de mange
Navne, der fører os til at tænke paa Naturen, altsaa
Navne, der antyder visse Ejendommeligheder i Land
skabet; og derefter kommer saa Navne, der direkte
vidner om Menneskevirke, f. Eks. Rydninger i Skov
land.
l) Frederiksb. Amts Stedn. 123.
2
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Med Endelsen -toft har vi ingen Navne i det her
behandlede Omraade; med det let forstaaelige -ager
har vi Hasselager, 1664 Hasle Agger, maaske Hasselhøjager (se nedenfor) og Svinsager (Fruering
S., 1319 Suinszagger), hvis Forstavelse enten indehol
der Dyrenavnet Svin eller ogsaa viser hen til Svidning,
altsaa at Hede eller Skov er bleven afsvedet, jfr. Svinninge.
Med -balle, der betyder »et ophøjet, hævet Stykke
Jord«, men ogsaa kan bruges i mere almindelig Be
tydning: Afdeling af en By (f. Eks. Kirkeballe) eller
af en Bymark, f. Eks. Bugballe, har vi H a vreballe(gaard), nu Marselisborg, Hesselballe (Hjortshøj S.,
1323 Hæssælbaligh), Høj balle (Maarslet S.), Lang
balle (smst.), Lyngballegaard (Lading S., 1323
Lywngbalugh), Møl balle (Søften S.), Bo kb a Ile
(Mølle i Beder S., 1610 Bockbale mølej og Søballe
(Venge S., 1607 Søballj). Undertiden synes Forleddet
altsaa at være tydelige Naturnavne.
Andre ellers almindelige Endelser forekommer i
Omraadet kun sporadisk, f. Eks. -bølle (Kankbølle),
-bo (Aabo i Ormslev S.), -tved: Vitved (Hjelmslev
H.), der 1610 skrives Wittued og udtales omtrent Vedvæj (ikke blødt d). Deraf kan vel snarest sluttes til
et Vid-tved, hvor Vid betyder Skov og Tved »afskaaret, afhugget Stykke« her spec, »afsondret Stykke
Land«. Chr. Heilskov har1) antydet, at det kunde
förstaas som Vi-tved, hvor Vi betyder Helligdom og
henvist til, at der netop i Nærheden laa en Hellesø.
-slet er vel sagtens kun Ordet Slette, »jævn Stræk
ning«; det findes i Hornslet, hvor Horn er uklart,
da det ellers bruges om et i Havet fremspringende
Stykke Land, et Næs. Endvidere i Maarslet (1360
Mordslet), der indeholder et Ord Maar = Skov, som
ogsaa indgaar i svenske Stednavne som Kolmorden
og Ødmorden og i det sjællandske Maarum. Baade
Hornslet og Maarslet betragtes af Clausen2) som gamle
Rydninger i Storskove. Mulig kan da Horn have be
tegnet et Stykke Land, der strakte sig ind i Skoven.
Om Stavslet i Harlev S. ved jeg intet.
J) Hist. Aarb. for Aarhus Stift 1925, S. 58.
2) Anf. Skr. S. 60.
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Med den gamle Endelse -tun »indhegnet Plads nær
ved Huset« er Søften dannet. Det skrives 1439 Søwtun, saa Sagen er klar nok. Ordet svarer forresten til
det tyske zaun og det engelske town. Ligeledes Galten,
hvori Sv. Aakjær1) ser et Galg-tun = Tun med Stav
gærde; Grundbetydningen af Galge er netop »Stang«;
endvidere Vitten, hvortil jeg dog kun har den ret
intetsigende Form 1343 Wittin. Maaske hører ogsaa
Løgten herhen, men jeg ved intet derom2)
Endelig et Par enkeltstaaende Navne. Hum mel
ure i Lading S. Der er efter Formen 1531 Hummelorde og 1664 Hommeluhr næppe Tvivl om, at vi her
har Endelsen -ore = Udmark (jfr. Overdrev3). Hele
Navnet minder iøvrigt om den Tid, da Humledyrk
ningen især var knyttet til Klostrene; der skal have
ligget et Benediktinerkloster i Sabro Sogn4). Skiden
pyt (Holme S.) ser jo ikke saa kønt ud, og nu hedder
det pænere Højbjerg. Maaske er det ret uskyldigt, idet
Udtalen [sgi.pøt] kunde tyde paa, at det indeholder det
Ord Skid - Træstykke, Gærdestav, som vi saa i Skiby,
Skejby, — hvis da Navnet overhovedet er gammelt!5
Vi gaar derefter over til Navne, der vidner om
tidligere Skovbevoksning og Rydning deraf. Det er
ikke saa mange, da Aarhusbygden jo tidlig er blevet
beboet, og det er en Selvfølge, at der maa forbigaas
Skovnavne i snævreste Forstand, f. Eks. Nørreskov,
Bøgeskov, Hestehave, Søskov. Storskov, He
deskov, Kirkeskoven, der ofte er ligetil. Desuden
holder vi os jo her væsentlig til Bebyggelsesnavne
simpelthen af Pladshensyn. I Rod skov (Hornslet S.,
1429 Rudschouff) er Forleddet nok det Rud, der be
tyder »Rydning«. Usammensat har vi det i Rode i
9 Danske Studier 1922, 35.
2) Dr. V. la Cour har i en Artikel i »Jyllandsposten« 11. Febr.
1930 undersøgt en lang Række Navne, der indeholder Løg-,
Løj- el Løv i Bet. »fredhelligt Sted, hvor Ting holdes«. Jeg
savner Midler til at afgøre, om Løg ten er saa gammelt, at
det ev. kunde være Tingsted i gammel Tid.
3) Se Frederiksborg Amts Stedn. S. XV.
4) Se V. Brøndal: Danske Studier 1915, 194.
s) Herhen hører maaske ogsaa Skivholme (Framlev H.), 1304
Skydhæ, D. Atl. Skyholm.
2*
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Skørring S., Framlev H. (1664 Ruodgaard). Eske rod
i Hornslet S. har stadig i Udtalen det o, som de gamle
Former viser: 1446 Escherudt, 1610 Eskerod, altsaa
med ægte jydsk o, udtalt Æskirued. Endelsen -rød
med ø er kun østdansk og o vestdansk, hvorfor man
altsaa bør sige og skrive Eskerod og ikke -rød. End
videre findes Ordet vist i Røjgaard (HvilstedS., 1610
Rudgaardt) og Skovs rod (Tulstrup S., 1333 Skoffs
Ruude). Endelsen -holt = Skov har vi i Ravnholt
(Tiset S.), Pedholt (Malling S., 1610 Pedoltt) og Se
galt i Skødstrup S. Det sidste er af Gunnar Knud
sen1) sat i Forbindelse med det jydske Seg »Orne,
gildet som Voksen«. Navnet skrives 1336 Sæghalt og
udtales Sægelt med blødt g og ubetonet e. Betydnin
gen »Orneskov« kunde godt passe, da man jo i gam
mel Tid havde Svinene gaaende i Skovene. Ogsaa
Ordet Ris betyder Skov, eg. Kvist, Gren, og forekom
mer ofte i Marknavne. Her f. Eks. i Nørreris Skov
(Foldby S.) og Risgaarde smst. (1585 Norengrise)
samt Mellemris (1688 Mellerrisz) og Øs terris (1688
Osterrysz). — Skabelund (Hundslund S.) ser ud til
at være et gi. Skovbølling (1610 Sckobelingh, 1688
Schabling). Det skulde altsaa være det samme som
Skaabling i Malling. Saaledes er ogsaa Udtalen, hvilket
støtter Forklaringen.
Af Navne paa -høj findes nogle Stykker i Omraadet. Dr. Mar. Kristensen har søgt2) at opstille tre
Klasser af -høj, nemlig a) de, hvis Forled betegner
Naturforhold eller Menneskevirke, eventuelt ogsaa et
Gudenavn. Denne Klasse er ældre end den historiske
Tid; b) de, hvis Forled er Personnavn med Genitivs-s (Vikingetiden), c) Den yngste Klasse har
mere tilfældigt Præg, idet Bynavnene nemlig sim
pelthen er opkaldt efter en eller anden Kæmpe
høj paa Bymarken. Til Klasse a hører her Hasle
(1203 Hasløch, 1299 Hasløff). Som det vil ses, er Nav
net tidlig blevet omtydet, men den ældste Form er
utvivlsomt den primære; ff betegner blot en w-Lyd.
Ordet Høj hed nemlig i Olddansk håugr; ca. Aar 1000
’) Nama och Bygd XIV (1926), 141.
2) Fortid og Nutid I, 115 f.
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bliver åu til ø, og i Løbet af Middelalderen bliver gh
til j el. w: høgh udtales i Jydsk som høw, og man
hehøver, da ff kan betegne w, ikke at ty til Forklarin
gen om Forvekslingen med -lev. Forleddet er natur
ligvis Hassel, ligesom vi i Egaa (1310 Ego, 1313 Eku,
1320 Ekhøgh) har Eg og i Lynga a (nordpaa i Byg
den i Sabro H.) Lyng. Der skrives 1277 Liunghøgh,
1386 Lynghw og Lyngu. Endelig hører vel herhen
Lin a a (Todbjerg S.): 1427 Lene, 1446 Lyndu, 1610
Lindow, selvf. med Trænavnet Lind. (Linaa i Gjern
H. er samme Navn).
Til Klasse b (med Personnavnene^ hører Hjorts
høj (1262 Hiortzhouff), skønt jeg egentlig ikke synes,
at Udtalen paa Stedet (Hjosøw med langt o) støtter
Forklaringen. Sjelle i Framlev H. regnes med Rette
for et -høj-Navn (1326 Selegh, 1340 Siælugh), men det
kan næppe være rigtigt deri at finde det kendte olddanske Mandsnavn Sølve, der indgaar i Stednavne
som Søllerup og Søllerød, saaledes som Johs. Kok
har gjort. — De følgende Navne er for et Nutidsøje
ikke lette at tolke, men naar man saa kigger bagved
det moderne Ydre og undersøger de gamle Former,
klares i al Fald noget: Trige (1439 Thryggy) udtales
Trigi, hvilket tyder paa, at der har været et 2. Sam
mensætningsled, der er stærkt reduceret (Paralleler:
Agri, Aversi (Awærshøgh) og det skaanske Oxie (Osshøghæ), og det er sandsynligt, at det er -høj. Men da
Forleddet ofte er et Naturnavn, et gammelt Ord, lader
det sig ofte vanskelig tolke. True (Brabrands*, 1427
Thrwæ) kunde maaske indeholde Trug, og hentyde
til en eller anden Ejendommelighed ved Landskabet,
men det er usikkert. Vorre (Skødstrup S., 1245
Wortu, 1485 Wordow) maaske af Varde = Stendynge
til Mærke eller Udsigt. Balle (Todbjerg S.) viser sig
gennem 1446 Balloff ogsaa som et -høj-Navn. Navne
leddet balle er tidligere omtalt i Betydningen »et op
højet, hævet Stykke Land«. Denne Tolkning her,
hvor vi aabenbart har et Balg-høj for os, støttes af,
at der den Dag i Dag syd for Byen ligger en Høj
Ballehøj; hvis dette Navn er gammelt, har vi her et
smukt Eksempel paa Klasse 3.
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Et Par Naturnavne — som ellers maa forbigaas i
denne Artikel — kan maaske omtales i denne For
bindelse. Jeg har tidligere (S. 6) i Anledning af
Navnet Aarslev nævnt Aar’en, den kongelige Ombuds
mand, svarende til det senere Begreb Jarl. Ligesom
det første rimeligvis afspejles i en Del Navne, saaledes
vistnok ogsaa det sidste. Dette har navnlig Sv. Aakjær
paavist1). Ordet Jarl blev i senere Dansk til Jærl ved
den saakaldte fremadvirkende i-Omlyd, og dette
kunde i Forbindelsen Jærls- atter udvikle sig enten
til Jers- eller Jels-. Eksempler: Jels i Sønderjylland
er et ældre Jarlsø, Jersore paa Fyn ældre Jarls-Ore,
Jarlens Overdrev el. Udmark, Jerlev og Jerslev er
ældre Jarlelev og Jarlslev. Ude ved Skaade i de væl
dige Holme Bjerge ligger den prægtige Bakke Je Is
høj, der altsaa maa tolkes som Jarlens Høj. Lige i
Nærheden ligger den allerede nævnte Tulshøj, der
minder om den hedenske Herse eller Herredshøvding
Thulen. Forøvrigt var det maaske berettiget i Skaade
ogsaa at se Endelsen -høj; det skrives 1341 Skodæ,
Scothæ, 1610 Skaade, 1664 Schade, Udtale omtr. [sgo i]
(se foran om Trige, S. 21). Sv. Aakjær har sam
menstillet Navnet med svensk skåda = at skue og
tolket det som Udkigshøj. For Fuldstændigheds Skyld
kan nævnes, at man ogsaa har antaget Ordet -with
-- Skov som Endelse i Navnet2).
I en vigtig Egn som Aarhusbygden maa vi vente at
finde en Del Vidnesbyrd i Stednavnene om hedensk
Gudedyrkelse, og det er da ogsaa Tilfældet, ikke saa
meget i Bebyggelsesnavnene som i Naturnavnene og
spec. Marknavnene; men disse er ofte ikke overleve
rede fra gammel Tid, saa Spørgsmaalet er meget
vanskeligt. Jeg medtager da kun nogle faa.
Viby er allerede omtalt (S. 12). Tis et skrives
1418 Tiswith og endnu 1524 Tiiswedt og indeholder
altsaa Endelsen with = Skov. I Nærheden ligger
Solbjerg Sø, og der er derfor nogen Grund til at
tolke Tiset som en Helligdom for Guden Ti el. Tyr.
’) Flere Steder, f. Eks. Sorø Amtstidende 22. Nov. 1924.
") Jens Jensen, Saml. t. jydsk Hist, og Top. 3. R. II.
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Dr. G. Schütte har1) henledt Opmærksomheden paa,
at der flere Steder i Landet er Følgeskab mellem
Navne paa Sol- og Himmelguden Ty. Torrild (1362
Thorrill, 1405 Thoryld) er maaske et Thor-holt. Valby
er næppe noget Minde om Ordet Val »de faldne«,
men indeholder snarest blot val = græsbevokset Mark.
MedTvivl ser jeg i H ørret (Maarslet S.), der 1610 skrives
Hørrett, Endelsen -with = Skov og Forleddet Hørg,
Harg = Stendynge, helligt Sted. Det sidste er vist
temmelig sikkert.
Endelig til sidst en Del Navne, som staar udenfor
de hidtil behandlede Kategorier: Lisbjerg er et gam
melt Lilhæsbiarg, Li(de) = Skrænten af en langstrakt
Bakke. Gru nd før skrives 1374 Grundfer, 1427 Grunfær og 1486 Grwnffær og udtales Gronfe; Endelsen
-før er aabenbart Forvanskning. Jeg formoder, at
Navnet skal sammenstilles med de Navne paa- far,
som Dr. Vilh. la Cour har behandlet2). Jeg tænker
mig altsaa, at der her ved Grundfør har været et far,
et Overgangssted, nemlig over den nærliggende Lilleaa.
Om Grund- da betyder noget i Retning af »lavtlig
gende« skal jeg lade være usagt, men jeg kunde tænke
mig det. Hadsten hed 1432 Halstiern; der har vel
da, som Steenstrup formoder3), engang eksisteret et
Ord tjærn, svarende til svensk og norsk tjärn = Sø,
Vandhul. Til Baskiær (Borum S.) savner jeg gamle
Former; Steenstrup tolker det som et Bastkjær4) og
mener, at Bast var Navnet paa et bestemt Træ el. en
bestemt Buskvækst, hvoraf man tog Bast5). Sammen
sat med-kær har vi Krekær (Mailings., 1406 Kræuekiær, 1421 Kraueker) og Løj en kær (Astrup S., 1316
Lotenkier, 1610 Løienkier) af laadden = bevokset, der
forekommer i adskillige Stednavne, f. Eks. paa Samsø6).
Høver i Storring S. (1505 Høffuer, 1524 Høffwerdt)
ser ud til at indeholde verd = Strækning ved Vand
Festskr. t. E. Tang Kristensen, S. 154 og oftere.
Fortid og Nutid IV, 38-69.
Indl. Stud. 109.
Smst. 83 f.
En anden Oprindelse til Bast-Navne — formodet af Prof. V.
Brøndal — omtales af Sv. Aakjær: Turistf. Aarb. 1926, 135.
9 Samsøs Stednavne, S. 18 og 60.
9
9
9
9
9
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(sml. tyske Navne som Werth, Wörth og Werder og
herhjemme Bagsværd, Toksværd). Maaske kunde der
da tænkes paa den udtørrede Gammelgaard Sø i Nær
heden. Jeg gætter paa samme Endelse i Dover (1328
Douer), som jeg ellers ikke kan tolke. Holme for
klares vel bedst ud fra Feilbergs Oplysning (Jydsk
Ordb.), at Holm kan betyde »et Stykke Agermark,
om Sommeren omgivet af Eng, om Vinteren af Vand,
et lille Stykke Markjord, omgivet af Grøfter og Vand
paa alle Sider«. Beder adskiller sig ved sin gamle
Form 1267 Bitreth tydeligt fra de lige nævnte Navne
paa -er. Det indeholder bid = Græsgang og et gi.
Ord reth, ræth = Kvægfold, maa vel altsaa betyde
noget som »Kvægfolden paa Græsmarken«. Odder,
ældre Oddereth, ligeledes: Kvægfolden paa Odden;
man kunde ogsaa fristes til at antage samme Endelse
i det ovennævnte Hør ret. Norsminde og de nær
liggende Smaabyer Store- og Lillenor såmt Norslund
er dannet af Nor = Fjord, der er forbundet med
Havet med et smalt Løb; Minde = Munding. Vrold
i Skanderup S. er et ældre Wraghældæ (saaledes
Valdemars Jordebog 1231), maaske Helde = Skraaning, Hvolbæk i Fruering S. (1610 Huolbeckh) kom
mer enten af Hul — den gl. Form er jo den ægte
jydske Udtale af dette Ord — eller Hol = lang Sænk
ning i Terrænet med bratte Skrænter. Det skulde alt
saa egentlig være samme Ord som Holbæk1). Ble gi nd
ved Solbjerg Sø ser næsten ud til at være et -ingeNavn. (1347 Bleghyng), og Steenstrup finder her som
Forled Blege, der i Jylland betyder ikke blot Kalksten,
men ogsaa Flintesten, samlede ud af Mergelen, Kalk
underlag under Muldjorden (Feilberg)2). Jau ngyde
(Tulstrup S.) skrives 1375 paa samme Maade og inde
holder vel Præpositionen jævn = ved Siden af. I
Kilsgaard (samme Sogn, 1469 Kielsgaard) gætter jeg
*) Se om denne Formodning Dr. Sofus Larsen: Aarb. f. n. Oldk.
1925, 178.
*) Steenstrup: Indl. Stud. 89. Ordb. o. d. da. Spr. II, 790. Hvor
forsigtig man skal være med at fæste Lid til alle Former af
et Nævn, ses af, at dette Navn ogsaa skrives Blekwild 1282,
hvilket har givet Anl. til en Teori om wild - Vejle, Over
fartssted (se herom Aarb. f. Aarhus Stift 1927, 47).
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paa Kil = spidst, smalt Jordstykke. Slæt betyder vel
sagtens ganske simpelt Slette, og Ask (Astrup S.)
»Samling af Asketræer«. Brabrand har givet An
ledning til adskillig Tvivl. Jeg nævner først nogle gamle
Former: 1340 Brabrun, 1425 Brabannd, 1470 Brabrandh. Udtalen [brå’bin], J. Jensen har i sin oftere
citerede Afhandling1) antaget, at Efterleddet er brun
= skarp Kant, Skrænt, hvilket kunde passe med Byens
Beliggenhed ved Foden af stejle Bakkeskrænter paa
Nordsiden af Brabrand Sø. Imidlertid har mag. art.
Kr. Hald fremsat den Formodning, at Efterleddet er
et gl.dansk bruni = afsvedet Land og Forleddet et
ellers ukendt * Bra, et glt. Navn paa Søen, en Paral
lel til det svenske Sønavn Bråen2). Han gør opmærk
som paa, at der er sket en mærkelig Overgang brun
>-brand, der bl. a. er støttet af, at de to Ord havde
samme Betydning. Han behandler iøvrigt Navnet
sammen med Stabrand i Nødager S., SønderDjurs H.
Følgende Navne kan jeg ikke gøre noget ved: Sabro
(1207 Saebroch, 1236 Sauebrock — er det Ordet Bro?),
Herskind, Stjær (1326 Styærdhæ), Klank (Galten
S.'i, Fulden (Beder S., 1335 Fullen), Pøl (1610 Pøell,
1688 Pollerbye), Hinge (GaltenS.), Skrald (HornsletS.)

Af det foregaaende vil det ses, at der er meget at
gøre ved Stednavnene selv i et saa relativt lille Omraade som »Aarhusbygden«. Jeg gentager, at denne
Oversigt langt fra er fuldstændig, bl. a. er saa godt
som kun Bebyggelsesnavne medtaget, og den endelige
Behandling af Navnene kan kun Stednavneudvalgets
Embedsmænd give. Jeg skal sluttelig minde om, at
der, da »Danske Studier« 1904 begyndte at udkomme,
meddeltes, at man kunde vente en Afhandling af
Johan Ottosen om Stednavne i Aarhus Amt. Mon
nogen ved Besked om, hvad der er blevet af denne
aldrig trykte Undersøgelse?
') Saml. t. jydsk Hist, og Top. 3. R. II, 316 f.
2) Danske Folkemaal III (1929), 70-73.

Kirker og Præster 1532-1700.
Af Vilhelm Marstrand.

pørgsmaalet om de tidligste lutherske præster i
S
Horsens har 2 Gange været ret udførligt behand
let i »Aarhus Stifts Aarbøger«: af Johs. Malling i

»Har der eksisteret en Frue kirke i Horsens«. IV (1911),
37—49, og af Hans Kau i »Peder Borgsmed«. Den
første evangeliske prædikant i Horsens. XXII (1929),
106—119.
Til de der givne oplysninger kan for de efter Peder
Borgsmed følgende præsters vedkommende yderligere
henvises til O. Fabricius »Horsens kjøbstads be
skrivelse og historie« 1879.
Hverken Fabricius eller de 2 hernævnte forfattere
har bragt klarhed i spørgsmaalet, ti de oplysninger,
som gengives, er indbyrdes modstridende. De kan
følgelig ikke alle være rigtige, og opgaven maa da i
første linie gaa ud paa at bestemme, hvilke af de
foreliggende oplysninger det er som skal udskydes
Kongebrevene taler stadigt om byens sognepræst og
byens sognekirke. Det er i positiv uoverensstemmelse
hermed, at man træffer opgivet: Peder Borgsmed,
der først døde 1572, som den, der indførte reforma
tionen, og allerede var her 1530, samtidigt med, at
Hans Madsen i 1532 af kongen skal have faaet
overladt Graabrødrekloster som sognekirke, og med
at Peder Storm nævnes som byens sognepræst i
1537.
Uoverensstemmelserne kan ikke hæves ved, som
Malling foreslog, at henføre de 3 hernævnte præster
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til hver sin kirke, ti det ikke blot strider mod konge
brevenes ordlyd, men lader sig ikke indpasse med
det, som vides om de følgende præster. Det kan hel
ler ikke ske ved den ældre opfattelse, som bestemt
er modsagt af H. F. Rørdam1), men som genoptages
af K a u, at Peder Borgsmed og Peder Storm er sam
me person. Ti selv om man til støtte for denne op
fattelse kan anføre, at Peder Borgsmeds far hed
Claus Storm og var smed i Emborg, hvoraf til
navnet Emborgsmed eller Borgsmed, saa taler her
imod ikke blot, at man kan finde dem indskrevet
hver for sig i Rostock, henholdsvis 1516 og 1514, men
der haves yderligere kongebrev af 21/i 1548, hvori det
hedder2)
Anne, hr. Hermans efterleverske, fik brev ad gratiam paa
en præstegaard i Horsens, som hendes husbonde undte
hende, dog mod sædvanlig aarlig tynge og tjeneste.

Og til trods for det noget usædvanlige forhold som
ligger til grund for dette brev, at han og ikke kongen
undte hende denne gaard, saa kan brevet vanskeligt
opfattes anderledes, end at ogsaa nævnte hr. Her
man har været sognepræst i Horsens. Men isaafald
bliver forvirringen blot yderligere stor.
Det første holdepunkt man kan skaffe sig for en
rigtig opfattelse, er, at ovennævnte oplysning, at Hans
Madsen blev præst i 1532 ikke kan tillægges nogen
værdi. Ved brev af 17/n 1532 overlader kongen byen
Graabrødrekloster til sognekirke, men i brevet næv
nes præstens navn ikke. Det findes først anført i
Pontoppidans referat i »Annales 2 (1744), 868, og
han arbejdede nu engang ikke nøjagtigere, end at har
han haft liggende foran sig en præsterække begyn
dende med dette navn, saa har han ganske roligt
indført det3).
I den fyenske biskop Jakob Madsen Vejles
D Biogr. Lex. II (1888), 525 og Kirk. Saml. 26 (1811-13), 156.
2) Danske Kancelliregistranter 1535—1550 (1881 — 82), 377.
8) Som første præst i Horsens opføres Hans Madsen i Poul
son (1674—1736)s fortegnelse i Catalogus ... pastorum dioeceos
Arhusiensis (1727), 37 — jvnf. Fabricius (1879), 91.
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(1538—1606) visitatsbog er indført, at Hans Madsen
i 1573 kom fra Bregninge paa Taasinge til Horsens,
som følge af Bregninge præstegaards brand1).
Da dette passer ganske fortræffeligt med den op
givne dato 18/i2 15722) for Peder Borgsmeds død,
saa kan der ikke være fjærneste tvivl om, at Hans
Madsen ikke har været her i 1532, men først fra
1573. Han nævnes i de følgende aar gentagne gange
i kongebreve som byens »sognepræst«.
Saa det maa Peder Borgsmed følgelig ogsaa
have været. Men intet tvinger os til at antage, at han
er blevet det før efter hr. Hermans død i 1548. Ser
man nemlig det brev3) efter, som bogtrykker Johan
Vingaard i Viborg 8/n 1530 skrev til ham, saa staar
der, at han da havde »en lille og dog god Christi
hjord i Horsens«. I anvendelsen af ordet lille ligger
afgjort, at han ikke var sognepræst, men blot refor
mator. Det der sker 17/n 1532 er da, at klosterkirken
overlades de luthersksindede borgere til regelmæssig
gudstjeneste ved ham, hvilket atter var en direkte
følge af, at der da ikke forelaa nogen nødvendighed,
for at byens egenlige sognepræst sluttede sig til de
lutherske.
Efter afslutningen af »grevens fejde« i juli 1536 laa
forholdene helt anderledes. Først fængsledes som be
kendt de katolske bisper, 15/io sammentraadte rigs
dagen i København og 19/io indkaldtes rnænd fra
kapitlerne til at tiltræde den ny tingenes orden, og
11/n samme aar indbyder kongen med rigsraadets
samtykke en del lærde mænd at mødes i Odense til
nytaar 1537 for at udarbejde den ny kirkeordinans.
Gennem den blev den lutherske kirke officielt aner
kendt som rigets religion. Det medførte, at hist og
her maatte en katolsk præst trække sig tilbage for at
afløses af en luthersk, men reglen var, at den hid
tidige sognepræst antog den ny lære og forblev i
embedet.
') Visitatsbog, udg. af A. Crone (1853), 230.
2)\Vorm: »Lexicon over lærde mænd« I (1771), 137.
’) Trvkt Danske Magazin I (1745), 158 — jvnf. Fabricius (1879),
89 — og Aarbøger XXII, (1929). 112.
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Og saaledes er det ogsaa gaaet i Horsens. Ti blandt
dem, der tilkaldtes til udarbejdelsen af den ny kirke
ordinans, træffer man1):
Hrr Peder Storm aff Haarssens

hvis navn ogsaa findes under den i december 1537
paa latin trykte ordinans.
At identificere ham med førnævnte Peder Borgsmed
er der ingen grund til. Det er langt rimeligere at tro,
at han er død kort efter, og efterfulgt af den Her
man, som døde 1548. Og naar man i Rostock 20/4
1514 træffer imm.en »Petrus Storm de Horsnisse«, saa er
det naturligvis ham, og tidspunktet taler da for, at
han er blevet præst omkring 1520, altsaa katolsk. Den
2 aar senere 22/io 1516 imm. »Petrus Borgsmid de
Arusia« — hvis fødested Ry var et landsogn i Aarhus
stift — er derimod blevet reformator; han har 1530 en
menighed i Horsens, og faar 17/n 1532 Graabrødre
kloster overladt til sognekirke og bolig.
Og efter Hermans død forenes saa begge kirker til
ét kald. Lige til 1790 holdtes der afvekslende guds
tjeneste i begge kirker, men sognet var ét. Det var
de samme borgere, som havde stolestader i begge
kirker, og gennem en bevaret kopi af en gammel
kirkebog kan denne ordning ses at have eksisteret
ihvertfald i 15652), hvilket aar en endnu i en gammel
afskrift bevaret »kirkebog« indrettedes.
I 1790 ophørte denne ordning. Klosterkirken ind
rettedes til ligkapel, og den anden større kirke »St.
Ibs kirke« blev enekirke, samtidigt med, at den fik
sit nuværende navn »Frelserens kirke«.
Det vilde iogforsig være naturligt al tro, at det var
denne kirke, som var byens hovedkirke i katolsk tid.
’) Kirk. Saml. 2 (1853-56), 587.
2)Fabricius: Horsens (1879), 50. At kirkebogen indrettedes
i 1565 hænger maaske sammen med, at Eiler Harden
berg (c2 1500—1565), der var en af medunderskriverne af
kirkeordinansen 1537, salmeforfatter, rigshofmester fra 1559,
i 1565 afskedigedes i unaade, hvorefter han døde paa Mattrup
samme aar, og derfra begravedes i klosterkirken i Horsens.
(Jvnf. Fabricius s. 67).

30

Vilhelm Marstrand :

Det har dog næppe været tilfældet. Efter en stor
brand fik byen 28/g 1540 sine privilegier stadfæstet, 4
aars fritagelse for skat paa grund af branden, lov til
at nedbryde »den gamle kirke som kaldes Vor Frue
kirke og nyde kalk, sten, klokker, tømmer og anden
del til hjælp til at opbygge deres sognekirke med«,
samt tilladelse til at købe tømmer i omegnen til byens
genopførelse1).
Disse tilladelser viser, at der da har eksisteret en
Vor Frue kirke i Horsens. Det gaar nemlig ikke
an med Fabricius at mene, at hermed i virkeligheden
blot er ment den samme kirke, som senere kaldes
St. Ibs og i vore dage Frelserens kirke, blot fordi
der ingen spor er truffet af denne kirke. Ti af et
pavebrev 1480 vides, at St. Ibs kirke var et kapel
bygget af St. Hans kloster, og det bestemtes da, at
den blev sognekirke for dem der tidligere havde søgt
St. Hans klosters kirke2).
Og c. /s 1532, altsaa fra 1540, rejses tiltale mod3)
kircke werge tiill sancti Jeps kircke i Horszens foren gaard,
som gamble Nis Hollenszenn gaff till samme sancti Jeps
kircke for en daglig mesze att skulle holdis, och samme
mesze i lang tiid icke holdett er.

St. Ibs kan følgelig ikke være noget nyt navn for
Vor Frue. Af den sidste oplysning ses tillige, at re
formationen i 1532 havde godt fat i Horsens. Som
følge heraf havde munkene i Graabrødrekloster ned
brudt adskillige bygninger og solgt tømmeret. Dette
og anden uskikkelighed gav kongen anledning til 17/u
1532 at fratage dem klostret, som blev givet til byen,
kirken til sognekirke og bygningerne til bolig for
»theris predicantter« og til skole og hospital4).
Men dette forhold har naturligvis ikke ændret, at
Peder Storm vedblev at være præst for sin menig
hed. Om den hørte til Vor Frue eller St. Ibs er ikke
overleveret, men sandsynligheden taler for det sidste.
9
2)
8)
4)

Kane. Reg. 1535—50 (1881—1882), 128—129.
Aarbøger (1911), 39 — jvnf. Trap V8, 585.
Frederik I’s Registranter (1879), 464.
Sstds., 337-338.
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Han havde studeret i Rostock, kunde følgelig let gøre
sig fortrolig med reformationstankerne, og har sikkert
længe set, hvorhen det bar. Det kan forklare, at der
i 1532 ikke læstes messer ved St Ibs, og at han sidst
i 1536 blev anmodet om at medvirke ved udfærdigel
sen af kirkeordinansen. Han gik saa roligt over i
den ny ordning, men samtidigt med at kronen ind
drog det rige St. Hans kloster, har den simpelthen
lukket Vor Frue. Følgelig var der ikke noget i vejen
for i 1540 at give borgerne tilladelse til at nedrive
den, og anvende den til udbedring af St. Ibs, som der
ved blev byens sognekirke. Og hermed stemmer, at den
smukke granitportal, der nu smykker Frelserens kirke
utvivlsomt oprindelig har tilhørt Vor Frue. Ti den
stammer efter stilen fra tiden noget før 1200, og i saa
tidlig tid kan St. Ibs kapel ikke være opstaaet. Portalen
kan kun være flyttet til St Ibs kort efter 1540.
Omtrent ved samme tid maa Peder Storm være
død. Det vilde nu maaske have været rimeligt, om
stillingen var overgaaet til Peder Borgsmed ved
Graabrødre. Men 2 ting kan have virket imod. Den
omstændighed, at reformationen tidligt var prædiket
i begge kirker, har naturligvis fremkaldt ønsker om
at bevare dem begge, og har Peder Storm efterladt
sig enke, saa var det naturligt, om hun blev pensio
neret gennem giftermaal med efterfølgeren. Derfor
bliver Herman præst, og ægter hende, hvilket tilmed
kan forklare, at han kunde give hende en præstegaard,
nemlig den nedlagte Frue kirkes. Kongen behøvede
da kun at bekræfte denne gave, for at sognet ved
Hermans død i 1548 uden vanskelighed kunde sam
menlægges med Graabrødre, hvis menighed som følge
af den i 1532 trufne ordning utvivlsomt ikke udgjorde
noget geografisk afgrænset sogn.
Peder Borgsmed blev da hele byens sognepræst.
Men den ærbødighed borgerne nærede for reforma
tionsarbejdet gjorde, at han skiftevis maatte præke i
begge kirker. Herved er dette mærkelige forhold na
turligt forklaret. Ligesom det da ogsaa er naturligt,
at der af den eksisterende løn til 2 præster afsaas til
strækkeligt til oprettelsen af et residerende kapellani.
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Vi kender ganske vist ingen kapellan ved navn før c.
1586, men da der ikke fra den følgende tid vides no
get om kapellaniets oprettelse, saa taler alt for, at det
er oprettet ved denne lejlighed.
I Graabrødre kloster var det ifølge kongebrevet af
1532 meningen at fortsætte hospitalet. Indtægterne har
dog øjensynligt været for smaa, og ved kongebrev af
12/n 1541 henlagdes Randers og Horsens Helliggestehuse og hospitaler til det større hospital i Aarhus1).
Denne ordning tiltalte dog ikke befolkningen, og 8/r>
1560 genoprettedes hospitalet i Horsens2) i den gamle
St. Jørgensgaard3). Det fik i den følgende tid adskil
lige gaver, herunder 21/4 1569 Torsted kirke, der
fra gammel tid havde henligget til St. Jørgensgaard
(stadfæstet 1492, 1502, 1514 og 1524), med kronens
indtægter af sognet. Hospitalet fik ret til at kalde
præsten, som tillige skulde gøre tjeneste i hospitalet4).
Herefter var der altsaa efter 1569 3 præster i Hor
sens, sognepræsten og den residerende kapellan samt
hospitalspræsten. Og nøjagtigt dette forhold findes i
den liste, som biskop Jens G jødesen (1550—1626)
skrev, efter at det 10/i2 1618 var paalagt ham at ind
sende 1 rdr fra hver af stiftets præster i paasken 16205).
Nim herred
Dns M. Johan. Canutius de Horsens............... 1 daler

Dns Gothardus Petri, sacellanus de Horsens.. 1 daler
Dns Matthias Nicolai nosocom. de Horsens... 1 daler

Der er følgelig god grund til at antage, at de kirke
lige forhold i Horsens har udviklet sig som her skildret,
saaledes at man for den lutherske tid kan opstille
følgende præsterækker6):
x)
2)
8)
4)
5)
6)

Danske Kancelliregistranter 1535—50 (1881—82), 207.
Kane. Brevb. 1556-60 (1887-88), 400.
Fabricius: Horsens (1879), 67—168, 176.
Kane. Brevb. 1566—70 (1896), 447.
Kirk. Saml. 10 (1877-80), 755.
Angaaende de anvendte betegnelser c, c2, c3 og datoernes an
bringelse henholdsvis foran og efter aarstal se slutnoten,
note 6 side 39.
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Horsens
Købstad i Nim herred, Løver syssel, Aarhus stift.

A Sognepræster:
a Graabrødre eller Klosterkirken 1532—48.

17/n 1532 overlod kongen Graabrødrekloster til de
lutherske. 1548 maa klosterkirken være annekteret til
St. Ibs, og nævnes udtrykkeligt som saadan i 1565.
0 1532—1548 Peder Borgsmed. Født c8 1495 i Emborg i Ry sogn,
søn af Cl a vs Storm, smed i Emborg, og derfor kaldet
Borgsmed, (vistnok for at undgaa forveksling med b nr. 1,
som formentlig er hans fætter). 22/10 1516 imm. i Rostock.
Hjalp Hans Tavsen (1494—156D, der °/n 1516 imm. i
Rostock, og som c. 1525—1536 gennemførte reformationen
i Danmark, samlede sig en menighed i Horsens, og udgav
1530 en oversættelse af et af reformationsskrifterne. Skrev
salmer, hvoraf kun en bordbøn er bevaret, til hvilken han
selv satte noder. 1548 tillige sognepræst ved St. Ibs — se
nedenfor c nr. 3.
b St. Ibs kirke 1536—1548.

Kirken var oprindelig kapel under St. Hans kloster.
1480 sognekirke for den under St. Hans klosters kirke
tidligere hørende menighed. Reformationen officielt
indført 1536. 1540 ff. udvidet ved hjælp af materialer
fra hovedkirken i katolsk tid, Vor Frue. Den katolske
præst forblev i embedet. Og 1575 blev Vor Frue
kirkegaard udlagt til torv, umiddelbart nord for St.
Ibs kirke.
1 (1536) -c2 1540 Peder Storm. Født c3 1490 i Horsens, 20/4 1514
imm. i Rostock, c2 1520 (katolsk) sognepræst her, 1536 del
tager i arbejdet paa den ny ordinans, som han 1537 med
underskrev, død c2 1540.
2 Co 1540—1548 Herman .
Født c3 1510 ..
Gift c2
1541 Anne .............. (formentlig Peder Storms enke), som
21/i 1548 fik kgl. stadfæstelse paa at nyde den præstegaard
i Horsens, han havde overladt hende, mod sædvanlig tynge.
c St. Ibs og Klosterkirken 1548—1790.

Der holdtes gudstjeneste i begge kirker, men der
var kun et sogn og det var de samme borgere, som
3
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havde stolestader i begge kirker. 1790 ophørte guds
tjenesten i Klosterkirken, som dog endnu bruges ved
begravelser, og St. Ibs fik navnet Frelserens kirke.
3 1548—1572 Peder Borgsmed. 1532 sognepræst i Graabrødre, se
ovenfor. 1548 tillige her. Død 1S/V2 1572 i Horsens1). Gift 1)
...................... 2) ...................... Af børnene kendes en søn,
vist af 2det ægteskab.
1 Claus Pedersen Borg s med, gift før 1611 i Viborg2).
4 1573—c2 1598 Hans Madsen. Født c2 1545, c2 1570 sognepræst
i Bregninge, Sunds herred, Fyen, hvor præstegaarden
brændte, hvorefter han 1573 kom til Horsens, 16/n 1578 af
gift til Tolstrup, nævnes 1582 og 1586. Søger om hjælp til
byen, som tilstaas i kongebrev 20/5 1592. 24/4 1595 hele Tol
strup kongetiende. Formentlig gift 1) med enken efter eller
en datter af nr. 1. 2) 2/fi 1585 trolovet i Ribe Elisabeth
Hansdatter Tavsen, født c2 1550, datter af reformatoren
biskop i Ribe Hans Tavsen (1494—1561). (Hun gift 1)
........................... med hvem sønnen sgpr. i Løsning Hans
Tavsen c2 1575 c2 1628, og 3) c2 1599 Horsens Anders
Madsen (Pors), købmand i Horsens før 1556, borgmester
fra før 1578 til før 1591, død 75 16018), med hvem stifsønnerne mag. Mads Andersen Pors (c2 1557—1618) rektor
i Ribe og Anders Andersen Pors, 7/3 1621 nævnt som
borger i Ribe).
5 c2 1598—c2 1615 Rasmus Søfrensen Dall. Født c3 1550, før
1586 residerende kapellan her, 17/8 1586 for brandskade Ørridslev kongetiende, c2 1598 sgpr., % 1609 overenskomst
med kapellan nr. 2 om indtægternes fordeling. Børn af
ham er vel:
1 Hans Rasmussen Dall, født senest 1590 i Horsens,
”/i 1612 imm., /4 1613 imm. i Rostock, (J. E. D. Hothersnensis), og 1615 i ugen efter 15 trinit. (17/0) ordineret4),
vistnok til sgpr. i Skjolde, Bjerge herred, hvor han næv
nes 1618—205), og døde c2 1627.
?2 Ane R a s m u s d a 11 e r, født c2 1592 — se sgpr. nr. 66).
7) Worm: Lexicon over lærde mænd I (1771), 137.
2) Om hans efterslægt se Aarhus Amts Aarbøger XXII (1929),
119, og D. E. Rugaard: »Fremragende danske bønder før
og nu« (1871), 113.
8) Hegelunds optegnelser (1565—1613), jvnf. Kinch: »Ribe« II,
(1884), 238.
4) Kirk. Saml. 10, (1877—80), 750.
5) Sstds., s. 755.
6) Moderen til disse børn kunde være en datter af nr. 4, født
c2 1574 i Hans Madsens første Ægteskab. Herpaa kunde søn
nens navn tyde. Og er Ane Rasmusdatter hendes datter har
hun maaske heddet Maren og da været opkaldt i nr. 6’s dat
ter af dette navn.
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6 c2 1615—1620 M. Hans Knudsen Koldorph. Født c2 1580 i Kolle
rup, vist Kollerup i Tørrild herred pr. Jellinge, 1606 rektor
i Horsens, 80/5 ed for bispen1), 1B/io 1610 magister, nævnt
1616 som sognepræst, død af pest 1620. Gift c2 1616 Ane
Ras musdatter, antagelig datter af nr. 5, død af pest
1620, begge begr. i Klosterkirken. En datter kendes:
1 Maren Hansdater, født c2 1617 i Horsens, død 1672
sstds. Gilt c 1639 Niels Kallesen Høg, født c2 1610
...................... , død 1678, raadmand i Horsens og slots
skriver paa Stjernholm. (Fra dem nedstammer familierne
Rodenborg og Lichtenhjelm).
7 1621—1622 Søren Jensen Harthe. Født c3 1592 i Kolding præstegaard, vist. imm. før 1611, rektor Kolding. 4/i 1621 sgpr.
genbrev 4/1, ord. 24/12), død 1622 inden 15/0, vistnok ugift
8 1622—1628 M. Hans Samuelsen Schrøder3). Født c 1597 i
Haarlev, søn af sgpr. M Samuel Hansen Schrøder
(maaske fra Flensborg) og Katrine Hansdatter
Albertsen (af Sjællands bispestol)4),3/; 1613 imm. fra
Herlufsholm, c 1615 hører i Sorø, 4/5 1516 bacc., 1616 rektor
Aalborg, 20/6 1617 magister. Sgpr. 15/0 1622, genbrev og
overenskomst med kap. nr. 3 s. d., lover bispen at skaffe
testimonium inden Mikkelsdag5). 22/3 1626 ventebrev paa
første ledige kongetiende, 1628 resid. kap. Bergens domkirke,
1632 sgpr. sstds. og provst over Nordhordland, 1645 udgav
en ikke mere bevaret ligpr. om Jens Jensen Skive, død 17/7
1647. Gift 1) c 1622 Anne Jensdatter Block, død c
1630? og 2) 15/7 1632i København Frue Maren Hermans
datter, gift 2)1661 i Bergen borgmester Ove Jensen
(1601—1675).
Af begge ægteskaber kendes 8 børn, men der maa efter
navneopkaldelserne have været mindst 9. Af dem maa 1—
4 være af første ægteskab, 5—9 eller maaske kun 6—9 af
2det6).
1 Jens Hansen Schrøder (c 1624—1683), vist n/12 1645
imm. fra Aalborg (Johannes Johannis Norvegus). 5/51646
bacc. (Joannes Johannis Samuelius), 1652 sgpr. i Gloppen.
2 Samuel Hansen Schrøder, født c 1626, død lille,
antagelig i Bergen.
7) Kirk. Saml. 10 (1877-80), 747.
2) Kirk. Saml. 10 (1877-80), 752.
8) Jvnf. Fabricius: Horsens (1879), 96. Wad: Herlufsholm I
(1875), 14 & II (1882-87), 29.
4) Fabricius: Horsens (1879). 96, note 273, ifølge Hegelunds dag
bøger.
5) Kirk. Saml. 10 (1877-80), 753.
fl) I Lampe: »Bergens stifts biskoper og præster« I (1895),49
opføres i følgende orden: 9, 6, 5 og 8 som børn af 1ste ægte
skab, 7, 1, 3 og 4 som børn af 2det. Det kan umuligt være
rigtigt.
3*

36

Vilh el m Mars tran d :

3 Otte Hansen Schrøder (23/n 1628—1696 4/5), 25/ß 1646
imm. fra Bergen (O. J. Samuelius, 1648 kap. Voss, 1657
sgpr. Nykirken, Bergen.
4 Samuel Hansen Schrøder (25/io 1630—1706), i skole
i Malmø og Sorø, ’/1} 1651 imm. fra Bergen (S. J.), 1659
pers. kap. ved domkirken Bergen, 29/l0 1669 tillige geistlig
skifteforvalter til 2,/i 1688, 1673 magister, 1683 resid. kap.
sstds. (Han blev gift c 1659 med Cecilie O vesdatter, dat
ter af stiffaderen og Karen Mauritsdatter Bostede).
?5 Anne Hansdatter Schrøder ct 16331)—16..),gift 1650
8/7 Bergen Otto Jonsen 1625—1688, 2/12 1644 imm. fra
Bergen, 1648 kap. i Bergen, 26/6 1653 sgpr. i Askvold,
Søndfjord.
?6 Katrine H a n s d a 11 e r Schrøder2) c3 1635—16 ., gift
1) Søren Euch s og 2) c 1669 sgpr. i Indviken Absa
lon Jørgensen Beyer 1625—1670. (Han var med ko
nens broder nr. 1 n/i2 1645 imm. fra Bergen, og hans æld
ste datter Anne, født c 1656, ægtede i 1671 nedennævnte
nr. 8).
7 Herman Hansen S ch rø de r c2 1637—c3 1660, 8/B 1659
imm. fra Malmø (H. J. Bergensis), død som student.
8 Hans Hansen Schrøder c2 1639—1707, 19/0 1660imm.
fra Bergen (J. J. Bergensis), 16/5 1670 sgpr. Indviken, 1703
provst.
9 Peder Hansen Schrøder c2 1641 —1692,19/rt 1660 imm.
fra Bergen (P. J. Bergensis), 1667 sgpr. Manger, men kas
seret, ,0/9 1668 sgpr. Kid. (Ligesom broderen Samuel gift
med en datter af stiffaderen: Margrethe Ovesdatter, død
1685, enke efter sognepræst i Manger siden 1643 Jonas
Ellefs søn (Mångor)8) c2 1610—1666.
9 1629—1650 Golhardl (eller Gjord) Pedersen. Født c2 1590 i As
sens 7/g 1614 imm. (G. P. Assenius), 1617 kapellan i Hor
sens, genbrev 21 /4, ordineret i ugen efter s/5 16184), havde
stridigheder med nr. 7 og nr. 8, 1629 sgpr., genbrev 6/10.
1633 strid med byen om en gaards avl, før 1642 14/3 provst
i Nim herred, død 1650 før 1B/0. Gift c3 1620 Lene C le
rne nsdatter, født c3 1600 i Horsens, datter af raadmand
Clemens Olufsen og Sidsel Pedersdatter Bagge fra Ribe,
død c 1656, skiftedato 1656. En søn af dem er maaske:
1 Jørgen Go th ardsen, født i Horsens c2 1624, /6 1644
imm. fra Viborg.

9 Da hun har samme navn som faderens første kone, er hun
rimeligvis ældste barn i 2det ægteskab.
2) Opkaldt efter farmor.
’) Lampe: Bergen stifts o. s. v. I (1895), 354.
4) Kirk. Saml. 10 (1877—1880), 751. Kaldes her Gothardus Petri
f. Azenius.
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10 1650—1660 Povl Cle mensen Bruun. Født c2 1615, ,2/5
1636 imm. fra Aarhus. 14/3 1642 kap. i Horsens, 15/0 1650
sgpr., 5/i2 1650 klage over hans medvirken ved kap. valg,
(se nr. 6 og 7). 1651 klage fra borgm. Oluf Hansen Svane,
15/0 1651 medklage. Død 1660 (skifte). Gift c2 1642 Sofie
Poulsdatter, som overlevede ham, og vel 2) ægtede nr.
11. Børn af Bruun er vistnok:
1 Clemens Povlsen Brun, født c2 1643, 18/5 1663 imm.
fra Horsens, 24/5 1664 bacc., 7/9 1668 hører Ribe, 9/0 1670
sgpr. Højrup og Spandet, død der 1680.
2 Niels Povlsen Brun, født c2 1645, 19/5 1663 imm. fra
Horsens, 28/5 1664 bacc. Vs 1670 hører Ribe, 29/12 1669, ord.
1671 5/i, sgpr. Fårup, død der 25/5 1673.
11 1660—1695 M. Peder Rasmussen Rytter. Født c 1627 i Skjødstrup pgd. 21/i2 1646 imm. fra Viborg, 21/5 1650 bacc. hører
Aarhus, 29/3 1660 sgpr. Horsens, ord. 29/5 (i Viborg p. gr. af
sygdom), genbrev 4/0, 10R 1661 underskrev han arvehyldningen. 27/0 1661 magister. x/o 1666 klage over kap. nr. 9, 4/9
forligt, 1668 provst (1660: præstaull + 3 gds avl. 1687: 6 gds
avl). Udgav 2 ligpr. Død 6/i 1695, 68 aar gi. Gift 1) c 1660
(enken efter nr. 10?), 2) Kirsten Pedersdatter, som
synes bortflyttet 1723. Af begge ægteskaber 3 s. 9 d.

Herefter Wiberg nr. 9 ff.
B Kapellaner.
Det residerende kapellani er antagelig oprettet ved
sammenlægningen af St. Ibs og Klosterkirken i 1548.
Fra cb 1580 er rækken komplet.
1
2

3

4
5

6

c8 1580—c2 1598 Rasmus Søfrensen Dall, var her 1586, se sgpr.
c nr. 5.
c2 1598—1618 Kjeld Kristensen, født c3 1570, % 1609 overens
komst om indtægterne, 31/i 1615 nævnt som ejer af
nogle boder og en abildhave, 1617 opført som ejer
af 2 gaarde, død 1618 inden 21/4.
1618—1629 Gjord Pedersen, 1618 kap. genbrev 21/4 1629
genbrev 6/10, se sgpr. nr. 9.
1629—1642 Peder Madsen, født i Kolding c2 1600, 21/4 1621
imm. fra Helsingør skole, 1629 kap., genbrev 2/12.
1642—1650 Povl Clemmensen Brun, født c, 1615, 1636 imm.
fra Aarhus, 14/3 1642 kaldet, 15/e 1650 sgpr. — se nr. 10.
1650 Niels Jensen Bryde, født i Kallundborg 17/0 1623, */g
1644 imm. fra Kbh. (N. J. Galundanus), hører i
Horsens, 15/s 1650 kaldet, men valg kasseret, 1651
sgpr. Kold by, død der 14/6 1675.
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1650 Svend Kristensen Nim, født i Nim c2 1620, % 1640
imm. fra Aarhus, 12/5 1650 bacc., 15/0 1650 kaldet
samtidigt med nr. 6, men valg kasseret, 80/5 1652
sgpr. Nim, død der ls/4 1689.
1651—1660 Kristen Eriksen, vist født i Helsingborg c3 1620,
23/n 1639 imm. fra Helsingborg, 1646 18/3 ord. sgpr.
St Olufs i Skaane1), 24/6 1651 kaldet hertil. I prestbog
1660, nævnes »Sal. hr. Christens kone«.
1660—1684 Peder Jensen Munk, født c2 1630 i Sæby?2), %
1648 imm. fra Herlufsholm, 1660 kap., genbrev 20/4.
1666 strid med sgpr. nr. 11, begr. 1684 8/u (ældre
kbg). Gift 1) .......................... , begr. 1682 31/5 og 2)
kgl. bev. 2/8 1682 18/10 i Horsens Karen O vesdat
ter Pilgaard .....................

Herefter Wiberg nr. 4 ff.
C Hospitalspræster og sognepræster
i Torsted.
a Hospitalel i St. Jørgensgaard og Torsted 1536—1542.

Torsted, Hatting herred, var henlagt hertil i gammel
tid, bekræftet 1492, 1502, 1514 og 1524. Efter refor
mationen forfaldt hospitalet, og forenedes med Aarhus
1542. Ingen præster kendes.
b Torsted 1542—1569.

Ingen af præsterne kendes.
c Hospitalet og Torsted 1569—1803.

8/-> 1560 genoprettedes hospitalet i Horsens, og 21/4
1569 henlagdes Torsted paany hertil. Hospitalet fik
patronatsret, og præsten skulde tillige gøre tjeneste i
hospitalet.
1?

1569?—c2 1605? Oluf Mikkelsen, født c3 1540? 20/5 1576 2 pd
korn aarligt af Hatting-tiende, 4/7 1578 ombyttes
Skouby tiende, til denne atter bliver ledig, med en
afgift af Aarhus stifts korn, 2/7 1580 gentages denne
ordning, 85/i 1583 tillige nævnt som hospitalsfor
stander, ®/2 1587 Hatting tiende for et aar og der
efter atter 2 pd korn aarligt, maaske først død her
c2 1605.

’iCawallin IV (1857), 25. Kaldes her K. E. Helsingborg.
2) Vist ifølge genbrev — jvnf. Fabricius: Horsens (1879), 106.
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2? c.. 1605?—c 1637? Mads Nielsen, maaske født c2 1575 i Mariager,
hvor klostret havde gods, og lig den Matthias
Nicolai Mariagrius som 1599 fik kommunitetet.
Isaafald præst her c2 1605. Var her 1619—20, og
maaske først død c 1637.
3? c 1637?—1653? Anders Jensen Cellarius, født c2 1595 i Ran
ders, ,7/n 1617 imm., 1618 Vs1), ord. kap?) i Ring,
Tyrsting herred, c 1620 sgpr. sstds., hvorfra han
efter 18 aars forløb skal være kommet til Horsens,
altsaa c 1637. Vist død her 1653, idet han umuligt,
som det sædvanlig anføres kan være lig nr. 5. 1691
3/2 faar »sal. Bodil hr Anders«, der tiggede og
havde ophold i de fattiges boder bevilget fri jord3).
4
1653—c2 1667 Søfren Nielsen Bloch, født c2 1618, 7/5 1638
imm. fra Hillerød, 1644 17/5 ord. til kap. i Søfde,
Skaane4), 2% 1653 kaldet hertil. Nævnes 1660 som
ejer af en gaard i byen, og vist død c2 1667. Gift
Anne .............. , der i skattemandtal 1682 opføres
som hans enke, begr. 1690 6/io i Klosterkirken.
5 c2 1667 - 1687 Anders Jensen Loss, født c2 1640 i Horsens,
søn af Jens Loss, der 1635 er opført blandt skatte
yderne, °/io 1660 imm. fra Horsens c2 1667 præst
her, nævnes c 1670B). Begr. 1687 V12. Ingen livs
arvinger, ti 8O/io 1688 giver hans søster Else Jens
datter Loss arveafkald til efterfølgeren. 16/fl 1692 er
han i tingbogen omtalt som broder til Jakob Jen
sen Loss og Thomas Jensen Loss.
6
1687—1724 Elias Olufsen Svane, s/12 1687 sgpr. her.

Herefter Wiberg nr. 4 f.°)
’) »Postr. X trin. 1618«, idet X trin, er n/82) Kirk. Saml. 10 (1877-80), 751, 759.
3) Hun kan ikke være enke efter nr. 5, der blev arvet af sødskende,
og maa følgelig være enke her.
4) Gawallin V (1858), 427.
5) I Rigsarkivets præstekaldsbog som sognepræst i Tiested Hat
ting herred. Der nævnes ikke andre, saa Tiested er antage
lig fejl for Torsted — jvnf. Jydske Saml. 8 (1881—82), 359.

c) Med betegnelserne c, c2 og c3 er i ovenstaaende angivet den
nøjagtighed, hvormed det paagældende aar er bestemt.
c anvendes hvor aaret er udregnet paa grundlag af alders
opgivelse, ved død og folketælling eller paa anden maade.
Ved c2 kan fejlen løbe op til nogle aar til begge sider, ved c3
kan fejlen være noget større. Særlig anvendes c3 ved fødselsaar for en børneflok, naar ordenen af børnene ikke er sik
ker, hvorimod c2 er anvendt, naar rækkefølgen er givet.
løvrigt anvendes den regel, at datoer foran aarstallet er
fodsels-, døds- (og trolovelses-)dagen, mens datoer efter be
tegner henholdsvis daabs-, begravelses- og vielsesdagen.

Erich Gjørup Tauber.
Efter Miniaturinaleri tilhørende Underbibliotekar Carl Dunireicher.

E. G. Tauber:

En Skolemands Vandringer.
Fragmenter om Skole- og Selskabslivet
i Aarhuus 1805—18.
Ved Emanuel Sejr.

Indledning.
orfatteren af de her meddelte Erindringer, Erich
Gjørup Tauber, tilhørte en berømt Slægt af
Skolemænd. Faderen, Johan Henrik T.1), senest Rek
tor i Roskilde, var baade som Lærer og Administra
tor betydeligere end de fleste samtidige indenfor den
lærde Skole, og den ældre Broder, Emmanuel T.2), der
1805 ansattes som Konrektor ved Aarhus Katedral
skole, samtidig med at den yngre blev Adjunkt ved
Skolen, var fra 1811 en højt vurderet Rektor i Aal
borg.
Erich Tauber fødtes 1782 i Odense, blev Student
fra Roskilde 1800, indtraadte 1802 i det pædagogiske

F

0 Johan Henrik Tauber (1743—1816) var født i Aalborg. I
1773 blev han Rektor i Horsens, 1781 i Odense og 1787 i Ros
kilde. Hans Interesse var egentlig Theologien, men sin største
Indsats kom han til at gøre indenfor Skolen. Hans pæda
gogiske Anskuelser var i mange Henseender forud for Tidens;
han afskyede korporlige Straffe, lagde stor Vægt paa Udarbej
delser i Modersmaalet, og hele hans Syn paa den lærde
Skole, som han fremsatte i et Par Pjecer, fik ikke ringe Ind
flydelse paa Reformen 1805.
2) Emmanuel Tauber (1776—1847) fik i 1801 Universitetets
Guldmedaille for en filologisk Afhandling. Som Rektor ar
bejdede han Aalborg Katedralskole, der i 1811 havde daarligt
Ry, frem til stor Anseelse.
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Seminarium, men studerede samtidig Theologi og tog
theologisk Embedsexamen med Udmærkelse i 1804.
Ved den store Ændring af den lærde Skoles Forhold
i 1805 ansattes han som Adjunkt ved Aarhus Katedral
skole, hvor han 1814 fik Prædikat af Overlærer; og
1818 udnævntes han til Rektor i Kolding. 1822 blev
han Direktør for Sorø Akademi, men fik 1830 sin
Afsked »efter Ansøgning og formedelst svageligt Hel
bred« for dog allerede 1831 at blive Rektor i Frede
riksborg, en Stilling han igen opgav i 1835. I Virke
ligheden var det hans koleriske Temperament, som
kostede ham de to sidste Embeder. I Sorø stod han
i et meget spændt Forhold til flere af Lærerpersonalet,
især den stridbare Peder Hjort1); i Frederiksborg
var hans ubeherskede Optræden efter en Brand i 1834
medvirkende til hans Afsked.
Indtil sin Død i 1854 levede han derefter som Pri
vatmand i København, men foretog jævnlig Rejser
dels i Udlandet dels herhjemme, især i det ham saa
kære Jylland.
Hans Dygtighed som Pædagog var anerkendt. Han
nød desuden Anseelse baade som Theolog og Historiker
og fik tre Gange Tilbud om Docenturer, 1812 ved
Universitetet i Kristiania, 1808 og 1819 i København.
Dels af Hensyn til sit Helbred dels fordi han følte,
at hans Plads var i Skolen, afslog han dog Tilbudene.
At føre Dagbog og gøre Optegnelser var Skik inden
for Slægten. Faderen efterlod sig en Selvbiografi,
nærmest i Dagbogsform, paa ikke mindre end 14
’) Peder Hjort (1793—1871) fra 1822—49 Lektor ved Sorø
Akademi, men især kendt som den hidsige litterære Kritiker,
der snart nedsablede Baggesen, snart den Heibergske Æstetik,
Madvigs latinske Grammatik eller Svend Grundtvigs Folke
viseudgave. Hans positive Indsats var bl. a. den udmærkede
Læsebog »Den danske Børneven«, som tilligemed en tysk
Grammatik og andre Lærebøger, han udgav, i mange Aar
var meget benyttet i vore Skoler. Sine kritiske Afhandlinger
samlede han i et Par Bind, ligesom han 1867—69 udgav »Ud
valgte Breve fra Mænd og Kvinder til P. H.«, som paa Grund
af Taktløshed ved Udvælgelsen af Brevene vakte megen
Uvilje mod ham. I sine senere Aar kastede han sig med vanlig
Voldsomhed ind i det politiske Liv.
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digre Kvartbind, og Emmanuel Taubers Samlinger til
Aalborgs Personalhistorie er stadig værdifulde Kilde
skrifter for Forskeren.
Erich Tauber fulgte ogsaa paa dette Omraade Slægts
traditionen. Gennem hele sil lange, omskiftende
Liv har han flittigt gjort Optegnelser om alt, hvad
der vedrørte ham selv, Familien og de meget brogede
Interesser, han iøvrigt havde. Hans skriftlige Efter
ladenskaber tæller ikke mindre end 38 Numre (og
adskilligt flere Bind), som nu opbevares i Universi
tetsbiblioteket i København.
Hans Optegnelser er væsentlig af selvbiografisk Art.
Dog omtales alt, han kommer i Berøring med, meget
udførligt; det gælder saavel Ting som Personer. Ikke
blot de Skoler, han har virket ved, deres Perso
naler og Elever interesserer ham, men ogsaa Byernes
Historie behandles saa omfattende som Tid og Lej
lighed tillader. Og hvor som helst han har en per
sonlig Tilknytning, afsætter den sig Spor i hans Studier.
Randers, hvor hans Datter og Svigersøn boede, er i
den Anledning behandlet i et helt Bind af Optegnel
serne. Aalborg, Broderens By, har faaet sin Om
tale, osv.
Ifølge Sagens Natur er disse Optegnelser meget
spredte og tilfældige og egner sig kun undtagelsesvis
til Udgivelse i den foreliggende Form. Tauber havde
desuden, ligesom Faderen, ondt ved at koncentrere
sig om et bestemt Emne, og det er derfor ret begræn
set, hvad han i sin Levetid befordrede i Trykken. Det
anseligste Værk er hans Historia scholæ Cathedralis Arhusiensis (1817). Resten blev Tilløb i
Indbydelsesskrifter o. 1.
Det har imidlertid været hans Mening, at hans Ar
bejder engang skulde udgives. I 1840 gjorde han
Skridt til at sætte Udgivelsen i System ved en Hen
vendelse1) til tre tidligere Elever, Ove Thomsen2),
*) Nu i Universitetsbiblioteket i Kbh. (Additamenta 359. Fol.)
!)Ove Thomsen (1801—62) var født i Aarhus og havde der
været Taubers Elev. Efter en Del journalistisk Virksomhed
i Kbh. kom han 1834 til Odense, hvor han først var Redak-

44

E. G. Tauber:

F. Schjøtt1) og Carl Bagger2), dengang alle boende
i Odense. Han overlod dem de fleste af sine skrift
lige Optegnelser med en højtidelig Skrivelse, hvori det
hedder:
»Jeg har troet, at disse Optegnelser — ihvor uvigtige
de end med Hensyn til min egen personlige Ubetyde
lighed i sig selv ere — ikke desto mindre reviderede,
berigtigede, fuldstændiggjorte og forkortede ved Mænd
af saa bekjendte publicistiske Talenter, som Dem,
vilde i sin Tid kunne afgive ei uinteressante Bidrag
til Bedømmelsen af Fædrenelandets Institutioner og
Forfatninger, især det lærde Skolevæsens, i den givne
Tid, samt kaste noget Lys over enkelte mærkværdige
Samtidige, som have ved deres Personlighed indvirket
paa Forfatterens Livsforhold...
»De ansee denne Gave som et Bevis paa min Til
lid til Dem og paa den venskabelige Erindring, jeg
nærer om vore tidligere Forhold. Hvad De vil bruge
Optegnelserne til i Fremtiden (det vil sige efter min
Død; thi indtil den Tid ønsker jeg, at Gaven maa
blive en Hemmelighed imellem Dem og mig
og ikke komme nogen Uvedkommende for Øie) hvad
enten De engang i Tiden ville udgive samme i Tryk
ken heelt eller deelvis, uforandret eller forandret
(maaskee rigtigst det sidste), beriget med Forøgelser
og Rettelser, som Deres Lokal- eller Personal-Kundskab, tildeels fra Deres Skolegang af, tilbyder Dem
— eller De ville betragte Haandskrifterne som et
tør af »Hempels Avis«, senere Udgiver af »Fyns Avis«, som
han skaffede et vist Ry. Han var i flere Aar Borgerrepræsen
tationens Formand, blev 1844 Stænderdeputeret og senere
Medlem af Folketinget. Fra 1849 var han Postmester i Assens.
*) Peter Ulr. Frederik Schjøtt (1802—73), Taubers Elev
i Kolding. Blev 1835 Kapellan i Vissenbjerg, levede fra 1838
mest i Odense, redigerede »Fyensposten« 1839 og var be
skæftiget med andet litterært Arbejde. 1843 blev han Præst
paa Askø, 1851 i Skallerup i Vendsyssel. 1849 valgtes han til
Folketinget, hvor han sad i tre Samlinger.
2)Carl Bagger (1807—46) havde været Taubers Elev i Sorø,
og havde allerede der vundet hans Venskab. Baggers ulykke
lige Liv erjoiøvrigt velkendt. 1836 havde Venner skaffet ham
Redaktørposten ved »Fyns Stiftstidende«, og han levede der
efter sine sidste Aar i Odense.
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simpelt Depositum og i sin Tid see dem optagne i et
eller andet offentlig Bibliotheks Manuskriptsamlinger;
dette overlader jeg ganske til Deres indbyrdes nær
mere Aftale«.
I 1841 er Tauber i Odense for nærmere at for
handle med de tre Litterater om Bearbejdelsen af
Haandskrifterne, og han foreslaar her ligefrem at
stifte en Forening med det Formaal at samle og med
Tiden udgive Memoirer: »Jeg har længe næret den
Overbeviisning, at det er af stor Vigtighed betimelig
at samle Materialier til en Skildring af Tidsalderens
Retninger i det 19. Aarhundredes første Halvdel, samt
at belyse disse ved forskjellige almindelige eller
individuelle Erfaringer af historisk Charakteer. . .«
Foreningen konstituerede sig under Navn af » MemoireSelskabet«, og som Medlemmer indtraadte bl. a. Rektor
Blache1), Aarhus, Pastor Nyholm2), Nyborg,
Konsistorialraad Qvistgaard3), Aagerup, Overkrigs*) H. H. Blache (1787—1871), som senere omtales i Erindrin
gerne, var Student fra Aarhus Katedralskole, hvor han,
efter at have taget theologisk Embedsexamen, blev Adjunkt
1813. Han forblev ved Skolen hele sin Embedstid, blev 1824
Overlærer, 1833 Konrektor og 1838 Rektor. Han var en dyg
tig Skolemand og i Aarhus desuden højt vurderet paa Grund
af sine poetiske Evner, der fandt megen Anvendelse saavel
ved private som mere officielle Lejligheder. Han samlede
senere en Del af disse Poesier i et Bind »Arosia« (1862).
Marinemaleren Chr. B. var hans Søn.
s) Christopher Nyholm (1781 - 1859), især kendt for sine
Optegnelser fra Opholdet i Frankrig 1815—18 som Feltpræst
ved det danske Troppekorps. I »Memoire-Selskabets« For
handlingsprotokol meddeles 1842: »Forevistes 5 Stykker
Manuskripter af Postmester Captain Storch angaaende det
danske Armee-Contingents Ophold i Frankrig i Aarene 1815
—1818, som af Pastor Nyholm formeentligen agtedes benyt
tede til en Skizze om samme Gjenstand«. Her har vi vel
Begyndelsen til Pastor Nyholms Optegnelser, som dog først
udgaves i 1897 af hans Søn. Pastor N. havde gaaet i Roskilde
Skole sammen med T.
8) J‘ C. Qvistgaard (1781— 1850) blev 1811 Adjunkt ved Aar
hus Katedralskole, 1819 Overlærer og 1826 Rektor ved Slagelse
Skole, fra 1838 Præst i Aagerup. Han er mest kendt for sin
Deltagelse i den saakaldte vestsjællandske Fejde mellem P.
Fenger, H. Bastholm o. a., hvor Qvistgaards Indlæg var de
betydeligste fra rationalistisk Side.
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kommissær, Redaktør Elm q vi st1), Aarhus, og Carl
PI o ug2).
Foreningens første Opgave, Bearbejdelsen af de
Tauberske Manuskripter, synes imidlertid at have
voldt Vanskeligheder, skønt de tre Odense-Litterater er
meget interesserede. Carl Bagger finder i Optegnel
serne »snart Stof til en Novelle, snart Brudstykker,
der, hvis de offentliggjordes efter de Paagjeldendes
Død, vistnok af et stort Publikum vilde blive læste
med Begjærlighed i hvilkensomhelst Form, de end
fremsattes, snart Memoirer, der i den Grad røbe de
res rigtbegavede Forfatters rene Hjerte og Sindelag,
at det næsten vilde være en Brøde, at offentliggjøre
dem med Forandring, Forkortelse eller Tilsætning«.
Ove Thomsen mente, at en Fællesdisposition med
Hensyn til Bearbejdelsen ikke kunde lægges, før hver
af de tre Medlemmer havde gennemlæst Manuskrip
terne, og hertil sluttede Schjøtt sig.
Trods sin Udtalelse om, at de tre Herrer ganske
maa bestemme, hvad de vil gøre med Haandskrifterne,
presser Tauber imidlertid paa for at faa Bearbejdel
sen i Gang. Hvordan han egentlig har tænkt sig den
praktiseret synes ikke helt klart; men formodentlig
har han ønsket sine Optegnelser gennemgaaet og re
videret samt suppleret med Bearbejdernes og andres
Erindringer, saa de kunde ligge parat til Udgivelse
ved hans Død3).
Denne Plan blev dog aldrig praktiseret. Hver Gang
Tauber kommer til Odense, har de tre Venner Und
skyldninger for ikke at have foretaget sig noget, og i
1842 tager Carl Bagger Bladet fra Munden og yttrer
sin Bekymring for, at Arbejdet vil gaa i staa. »Han
meente, og han støttede sin Mening paa den Sætning,
at Ingen dog med Lyst i Grunden arbejdede, naar
’) A. F. El mq vist (1788—1868), Redaktør af »Aarhuus Stifts
tidende« og Udgiver af det meget udbredte Maanedsskrift
»Læsefrugter«, hvori Blicher offentliggjorde sine første Noveller.
2)Carl PI o ug (1813—1894). Taubers Kendskab til Ploug stam
mer sikkert fra Kolding, hvor Plougs Fader var Adjunkt.
s) Han har allerede 1841 givet flg. Udkast til en Titel: »En gam
mel Skolemands Vandringer, med Bidrag fra flere Samtidige,
efter Forfatterens Død udgivne af 3 af hans forhenværende
Disciple«.
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han ikke vidste, at han fik sin Løn for Arbejdet.
Men som den egentlige Løn for det forestaaende Ar
bejde maa betragtes det gode Omdømme, som man
haabede at kunne faae af Publikum. Men naar nu
Stifteren forbeholder sig, at Publikum ikke maa faae
Noget af os udleveret, før hans Død, da formeente
Bagger, at en slig Forholdsregel vilde lamme de tre,
oprindelig af Testator indsatte, littéraire Arvinger.
»Lob und Tadel muss ja sein!« siger Goethe i et be
rømt Digt, og han siger det vistnok med Føie. I det
Mindste tilstaar jeg, at de Smaaprodukter, som jeg i
en tidligere Periode af mit Liv har fremlagt for Pub
likum, maaskee meest ere fremkaldte ved en Lyst til
»at giøre mig bekjendt«, meest af Forfængelighed.
Siden den Tid er jeg bleven ældre i Aar, men ikke
bedre i Charakter; jeg har endnu den samme Tænkemaade, som dengang, og jeg anseer det for en vanske
lig Opgave, at ville bevæge 3 Mennesker til at udrette
noget Godt offentligt, naar ikke disse 3 i Ordets
bogstavelige Betydning tør vise sig offentligt. Hur
tigt, men energisk bør Man fremtræde i en saa god
Sag som denne; Buxefiserier behøves der ikke, og de
ere overflødige her. Og saa kommer den Ting til:
Etatsraad Tauber vil maaske i mange Aar kunne be
tragte Thomsens, Schjøtts og min Grav«1).
Efter disse aabenhjertige Udtalelser af Forfatteren til
»Øieblikkets Børn«, hvortil Schjøtt sluttede sig, synes
Planerne om en Bearbejdelse at være opgivet. Om
en hurtig Udgivelse af Erindringerne blev der heller
ikke Tale, da Tauber fastholdt sin Fordring om
Hemmeligholdelse af Arbejderne indtil efter hans Død.
Endnu i 1846 existerede »Memoire-Selskabet«, men
de Tauberske Manuskripter blev ikke udgivet efter
Forfatterens Død i 1854, og først efter en omtumlet
Tilværelse havnede de i 1911 i Universitetsbiblioteket i
København som Gave fra en af Bibliotekets Embedsmænd, en Datterdattersøn af E. G. Tauber, Under
bibliotekar Carl Dumreicher, som havde arvet sin Olde
faders Papirer.
De her meddelte Afsnit af Taubers Erindringer om’) Add. 359. Fol. Heri »Memoire-Selskabets« Forhandl, indtil 1846.
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fatter væsentlig hans Aarhus-Periode, begynder med
en Omtale af det pædagogiske Seminarium og dets
almægtige Chef, Moldenhawer, for derefter udførligt
at skildre Skoleforholdene i Aarhus, det gamles Un
dergang og det nyes Vækst, krydret med mange
friske Karakteristiker af Hovedpersonerne indenfor
Aarhus Katedralskole. Derpaa følger en næsten novel
listisk og ikke synderlig betydelig Beskrivelse af et
aristokratisk Middagsselskab, som dog har nogen In
teresse som Tidsbillede, et Exempel paa de sidste
Rester af Aanden fra før 1789. Og efter et Afsnit om
Taubers Deltagelse i Dilettantskuespilleriet indenfor
»Det forenede dramatiske Selskab i Aarhus«, afsluttes
med et Brev til Broderen Emmanuel Tauber om Af
skeden med Aarhus i 1818.
Med Undtagelse af dette sidste Brev er de gengivne
Afsnit samlet af Tauber selv som Bidrag til en Skil
dring af Aarhusperioden. Han kalder dem »En Skole
mands Vandringer«1) og betegner dem som »uddragne
og omarbejdede 1852 efter E. G. Taubers Dagbøger
og Familiebreve. (En forkortet Udgave, efter Conceptpapirer til den i »Memoire-Selskabet« 1839 [a: 1840]
deponerede2)«. Han har saaledes formodentlig selv
paabegyndt en Bearbejdelse af Erindringerne med
Offentliggørelse for Øje.
Ogsaa denne Gang har det dog knebet med Kon
centrationen. Enkelte Afsnit er vel afrundede og har
Holdning, men andre synes endnu skitsemæssige og
at betragte som Materialier til nærmere Udarbejdelse.
En Del Kapitler er her udeladt; men de medtagne er
gengivet ganske i Taubers Form, idet man maa give
Carl Bagger Ret i, at »det næsten vilde være en Brøde
at offentliggjøre dem med Forandring«.
Taubers Stil er det 18. Aarhundredes med lange,
ordrige Perioder og retorisk Sving, en Retorik som
end ikke aflægges i Brevene. Hans Mottoer og Ræ
sonnementer er prægede af Rationalismens Aand og
Add. 893. a. 4to
2) Den i »Memoire-Selskabet« deponerede Udgave af Erindrin
gerne maa være »Memoriae suburbanae II«. (Add. 233 b 8vo).
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de selskabelige Klubbers »gavne- og fornøje«-Filosofi.
Slægtstræk kan ogsaa paavises. Sammenligner man
hans Erindringer med Faderens, finder man hos begge
det kvikke Hoveds klare Fremstilling af Realiteterne
forenet med en lidt massiv Bravhed og Selvoptaget
hed og — navnlig hos Faderen — et til Tider temme
lig haandfast og fladbundet Syn paa Menneskene og
Tilværelsen. Særegen for Erich Tauber er hans Sans
for Humor, hans aabne Elskværdighed, hans Ivrighed
og impulsive Foretagsomhed, der røber det iltre
Temperament. Stedvis i Ordvalg og Tone kommer
en vis Forsorenhed frem, som dog nu og da savner
Umiddelbarhed og derfor kan virke anstrængt— lige
som Blichers Per Spillemands-Indlæg. I det hele taget
kan Taubers Prosa ofte minde om Blicher, hvor
denne ikke er paa Højde med sig selv.
Disse Erindringer kan vel som Helhed betragtet
ikke kaldes betydelige; men Tauber har set rigtigt,
naar han mener, at de »vilde i sin Tid kunne afgive
ei uinteressante Bidrag til Bedømmelsen af Fædrene
landets Institutioner og Forfatninger, især det lærde
Skolevæsens«. Naar Optegnelserne fortjener at beva
res, beror det dels paa Skildringerne af den store
Omvæltning indenfor den lærde Skole omkring 1805,
dels paa de forskellige Personkarakteristiker og de
lokalhistoriske Bidrag af Interesse for Aarhus.
Skoleordningen af 1805 kendes vel nøje gennem de
officielle Aktstykker, men af Skildringer som denne,
der giver et godt Billede af de praktiske Forhold og
Vanskeligheder, Reformens Gennemførelse medførte,
haves næppe nogen tilsvarende. Taubers Skildringer
danner desuden et værdifuldt Supplement til Rektor
Blaches Erindringer om Aarhus Katedralskole 1800—
061), og giver mange smaa levende Træk, som savnes
i Blaches officielt korrekte »Historiske Efterretninger
om Aarhuus Cathedralskole i Tidsrummet fra 1805 til
1836«-).
Det vil her ikke være nødvendigt at gaa nærmere
*) Hist. Tidsskrift IV. 3.
") Program 1836.
4
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ind paa Skolereformen af 1805. Hovedændringerne
kan i Korthed siges at være følgende: Den tidligere
saa nære Forbindelse mellem Skole og Kirke hævedes,
Lærerne udskiltes fra Gejstligheden som en Stand for
sig, Elevernes obligatoriske Sangopvartning i Byens
Kirker ophørte, det gamle Lektie-System, hvorefter
Hørerne underviste i alle Fag i hver sin »Lektie ,
afløstes af Klassesystemet med Faglærere, der førte
Eleverne op gennem alle Klasser i hver deres Fag.
Ændringerne i Undervisningsfagene var ikke mindre
indgribende: Hebraisk bortfaldt, men til Gengæld
indførtes særlig Undervisning i Modersmaalet, som
trods Paabudet i Skoleordningen af 1775 kun i ringe
Grad var blevet dyrket, samt i Tysk, Fransk og Mate
matik, Fag som hidtil slet ingen Pleje havde faaet.
løvrigt vil det af Taubers egne Skildringer tilstrække
lig tydeligt fremgaa, hvor stor Forskellen mellem
gammelt og nyt var1).
I
Afsked fra det pædagogiske Seminarium.
Da man allerede i 1797 forsøgsvis havde begyndt at refor
mere de lærde Skoler i København, Kristiania og Odense, navn
lig at give dem Faglærere i Stedet for de tidligere Lektiehørere,,
som underviste i alle Fag, maatte man snarest sørge for en
Lærer-Uddannelse passende for de paatænkte Reformer. 11799
oprettedes derfor det saakaldte pædagogiske Seminarium, hvis
Alumner efter eget Valg hørte Forelæsninger og deltog i Øvel
ser i en af dets fire Klasser, 1. Filologi, 2. Historie og Geografi,
3. Religionslære og Antropologi, 4. Matematik og Naturviden
skaber, mens de alle var forpligtede til at høre Forelæsninger
over Pædagogik og Metodik samt deltage i visse filologiske
Øvelser.
Seminariet gjorde imidlertid ikke Lykke, og Grunden synes
for en Del at have været den, som ogsaa skimtes hos Tauber:
Autoriteternes Utilbøjelighed til at lade Seminaristerne have
fortrinsvis Adgang til den lærde Skoles Embeder. Desuden var
Undervisningen uheldigt tilrettelagt, og Adgang til praktisk

9 Af Litteratur om Erich Tauber kan især henvises til Georg
Bruun: Seks Rektorer. 1927.
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Øvelse manglede. Tilgangen til Seminariet ebbede derfor efterhaanden ud, saa at man allerede 1810 maatte ophæve hele In
stitutionen af Mangel paa Elever. 1818 indførtes den gamle
Skoleembedsexamen af 1788 med enkelte Ændringer.

Jeg havde fuldendt mit Triennium i denne Institu
tion, som paa den Tid var traadt istedetfor den saakaldte »store Philologicum« eller Skole-EmbedsExamen, og paa samme Tid underkastet mig den
theologiske Embedsexamen, denne med Laudabilis et
qvidem egregie1), hin med Laudabilis.
Det var paa den Tid, at den store Skole-Reform i
det lærde Skolevæsen afløste de forældede og næsten
overalt vanslægtede Institutioner fra 1775. Seminariet
havde kun bestaaet i 6 Aar (fra 1799), og Staten havde
Trang til alle de der dannede Alumner, som vare
forberedte i de forskjellige, didaktiske Retninger.
Der opstod en Conflict imellem Overbestyrelsen og
Alumnerne, i det hin af oeconomiske Grunde ønskede
at benytte Lærerkræfterne for saa godt Kiøb, som
muligt, og disse forlangte den skriftlige Kapitulation,
som de ved Indtrædelsen havde underskrevet, respecteret, hvor det i en af Paragrapherne hed: »Dobbelt
Lærerfag dobbelt Lærerløn«.
Jeg var i Eftersommeren 1805, da denne Giæring
blandt Alumnerne forefaldt, allerede for nogle Maaneder siden, efter fuldendt Kursus, dimitteret, og altsaa
ubekjendt med Institutets indvortes Bevægelse. Vel
vidste jeg, at Overbestyrelsen (Hertugen2), Universite
tets Patron, og dennes indflydelsesrige Organ, Semi
nariets Director Moldenhawer3) ønskede at praktisere
’) 1. Karakter med Udmærkelse.
2) Frederik Christian af Augustenborg (1765—1814), gift
med en Søster til Frederik VI, spillede en betydelig Rolle
indenfor dansk Videnskab og Skolevæsen, dels som Patron
for Universitetet, dels som Medlem af en Række Kommis
sioner vedrørende Undervisningsforhold. Skolereformen af
1805 hvilede saaledes for en ikke ringe Del paa de »Ideer«,
Hertug Frederik Christian i 1795 offentliggjorde i »Minerva«.
3) Daniel Gotthilf M o 1 denhawer (1753—1823), som senere
omtales i et særligt Kapitel, var tysk af Fødsel, men blev
1777 Professor i Theologi ved Kiels Universitet og fra 1783
i København. Han stod i nært Forhold til Hertug Frederik
4*
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saa meget Lærerarbejde som g jørligt, over paa Skuldrene
af de under den Sidstnævntes Tilsyn dannede Alum
ner; men jeg tiltroede ikke den sidste det Jesuiterkneb, at han vilde gjøre dette Skridt uden forholds
mæssig Forøgelse af Lærernes Emolumenter [Embeds
indtægter].
Det overraskede mig derfor, at jeg en Eftermid
dag paa en Spadseretour i Haven ved Borchs Kol
legium, saae hele det lærde Kollegium af Semi
narister med min gamle Skoleven, Daniel Smith1),
i Spidsen, styrte ind ad Haveporten. Daniel svin
gede et Papir i Haanden, høit op imod Solen,
som om han paa homerisk Viis vilde paakalde Sol
guden til Vidne mod Tyrannernes Overgreb2) og ind
ledede derpaa med sin klangfulde Stemme en kort
Philippika, der gik ud paa en Opfordring til mig, at
underskrive den nylig oplæste Protest. Det var en
skjæbnesvanger Time. Der var ikke lang Tid til Be
tænkning. Godt Kammeratskab var altid af mig holdt
høit i Ære. Daniels Veltalenhed seirede snart over
mine Betænkeligheder. Jeg underskrev, og, da jeg af
Anciennitet var den ældste Alumne, kom mit Navn
til at staa i Spidsen for det Hele og gav mig tillige
Anseelse af at være Concipist. Man havde i Memori
alen med den djærveste Frimodighed, dog uden al
Ubeskedenhed, gjort opmærksom paa den formentlige
Krænkelse af Seminaristernes Rettigheder, samt be
mærket, at man haabede, at de øvrige lærde Skoler
Christian og fik stor Indflydelse paa Skolereformerne og
Universitetet, af hvis Direktion han blev Medlem. Fra 1788
til sin Død var M. desuden Overbibliotekar ved det kgl.
Bibliotek og kom her til at gøre sin største Indsats, idet han
baade som Administrator og praktisk Biblioteksmand er en
af de mest fremragende Chefer, Biblioteket nogensinde har
haft. At hans Karakter havde uheldige Sider, vil fremgaa
ogsaa af Taubers Karakteristik.
Daniel Peter Smith (1782 — 1864), Student fra Roskilde
ligesom Tauber; blev 1806 Adjunkt ved sin gamle Skole og
senere Overlærer, 1815 Præst i Saxkøbing, 1819 i Horslunde
og fra 1834 i Stege.
') 'HfXloç iT , ôç navr IcpoQçiç xai jiavi enaxovetg etc. (Tau
bers Anmærkning). Citat af Homers Iliade 3. Sang V. 277; i
Wilsters Oversættelse lyder Stedet: Helios, lysende Sol, som
alt baade skuer og hører.
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i Landet maatte forundes et lignende Lærer-Personale
med lignende Emolumenter som dette, som var bleven
Prøve-Skolerne i Kiøbenhavn, Odense og Christiania
til Deel, der hver for sig talte 5 Overlærere og 5 Ad
junkter, istedetfor at de senere reformerede Skoler
skulde nøies med 1 Overlærer og 4 Adjunkter, samt
lige med ringere Gage, hver for sig, end hine.
Imidlertid —, hvad enten det var grundet i Mangel
jaa finansielle Kræfter fra Statens Side, eller i Stivîed fra Overbestyrelsens Side, vor Plan nød ingen
7remme: Moldenhawer fnysede i Stilhed (som man
ortalte) over Seminaristernes dristige Paastande, men
forstod offentlig at simulere og afskedigede Deputa
tionen med den da gjældende Formel: »Jeg skal see,
hvad jeg kan gjøre«, men forstod paa samme lid
privatim, med Anvendelse af Cæsars Regel: »Divide
et impera«1), at faae Koalitionen brudt derved, at han
formaaede Nogle af de mere frygtsomme, som han
havde Haand og Hals [Ret] over, derved at de uden
for Atgangs-Examen i Seminariet, ingen anden Embeds-Examen havde underkastet sig, til at modtage
Lærerpladser paa de af ham bestemte ringere Vilkaar.
Det laae ikke i min Charakter ret længe at stampe
mod Brodden. Adjunkt-Gagen var dengang vel kun
300 Rdl. om Aaret. men disse 300 Rdl. vare endnu
det Samme, som 240 Sølv-Specier nu ere. Jeg kunde
jo indskrænke mig. Jeg higede efter at komme i
Virksomhed. Jeg nedlagde derfor mine Pretensioner
i Moldenhawers Haand, og vi syntes atter at være
bleven gode Venner. Dog, det var nok, i Begyndelsen
især, næppe gjensidigt Venskab, thi paa et vist lumsk
Smil, som jeg havde afluret ham, som Tegn paa, at
han var vred, og som han i nogen Tid efter Protestens
Indgivelse, stadig regelerede mig med, kunde jeg om
trent slutte mig til, hvorledes vi stode med hinanden.
Dog denne mærkelige Mand fortiener baade i sig
selv og formedelst den Vexelvirkning han stod i til
mig i de første 10 Aar af min Embedsbane, at om
tales endnu med nogle Ord.
0 Del og hersk!

54

E. G. Tauber.

Il
Daniel Gotthilf Moldenhawer,
mit Livs gode og onde Stjerne.
Utrumqve nostrum incredibili modo
consentit astrum.
Horats til Maecenas1).

Moldenhawer var en Chamæleon af høitflyvende
Genialitet og dybtdalende Sandselighed. Han gjennemskar, som en Komet, over i [o: i over] 20 Aar
min planetariske Bane, snart i Form af et truende
Riis, snart af en venlig lysende Stjerne, saa han vist
nok af mig kan tælles blandt et af mit Livs mærke
ligste Phænnomener. Han blev for mig i mange Til
fælde en Stadfæstelse af det salomoniske Bud: »Den
man elsker, den tugter man«, thi, saa mange Beviser
paa Godhed og Opmærksomhed for min Velfærd, paa
Tillid, ja paa overvurderende Tillid til mine Kræfters
og Forkundskabers Omfang, som han gav mig lige
fra min første Indtrædelse i det pædagogiske Semi
narium (1802) indtil den 3 dobbelte Vokation til
Kjøbenhavns og Christiania Universitet, som blev mig
paatvungen og gjentaget under forskjellige Løfter og
Trudsler i en Tid af 10 Aar (1808—1819); saa op
mærksom enkelte Tider, saa faderlig forsynlig for mit
Tarv ved f. Ex. uden Opfordring, at forøge mit Sti
pendium som Seminarist fra 60 til 80 Rdl. aarligt, 2
Gange at tilstaae mig af de smaa, saakaldte StøvleStipendier, hvorfor han var Ephorus — saa vilkaarligt trykkende var han imod mig, naar mine Ønsker
gik hans Planer imod eller jeg tillod mig mindste
Ret til frie Selvbestemmelses-Ret. Kort: Jeg var hans
Yndling, saalænge jeg frivillig underkastede mig ham,
men behandledes som Slave, naar jeg gjorde Mine
til at handle efter selvstændige Planer. 120 Aar af mit
Liv saae jeg mig saaledes behandlet som hans Luners
Spillebold og foruden, at denne Vilkaarlighed virkede
') Horats Oder II. 17. I L. Ove Kjærs Oversættelse:
Saa stemme vore Stjerner nu overens
Utroligt næsten....
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ubehageligt paa mit noget utaalmodige Temperament
(der var, som Horats siger »monitoribus asper«1), bi
drog den ikke lidet til at forstyrre min planmæssige
Uddannelse, i det den i mange Aar holdt mig i én
svævende Retning til 3 forskjellige Livsstillinger, nem
lig den at blive populær Theolog (Præst) lærd Theolog
(Professor) eller Philolog (Skolemand), saa jeg altsaa
med Grund maatte befrygte, at jeg ikke vilde blive
nogen af Delene saaledes tilgavns, som jeg kunde
ønske det.
Dog — Moldenhawer hviler nu alt i henved 30 Aar
(siden 1823) i Jordens Skjød. De ubehagelige Følelser,
som hin Behandling i sin Tid vakte i min Sjæl, have
forlængst givet Plads for de taknemlige Erindringer,
jeg i flere Henseender skylder hans Minde.
Jeg vil derfor indskrænke mig til at bemærke, at
jeg vistnok ikke uden Grund antog, at der var en
nexus causalis2) imellem Moldenhawers suur-søde
Mine mod mig i mine sidste Dage i Kjøbenhavn i
Aaret fem og den Maade, hvorpaa jeg endelig ved
kgl. Resolution d. 20. Decbr. 1805 blev udnævnt til
Lærer i Aarhuus Skole, i den falske Tro, som han
havde gjort sig om mig, at jeg var Forf. til Semina
risternes fornævnte Protest. Dette havde til Følge, at,
skjøndt jeg tidligere havde hans Løfte om, at blive
indstillet til Kongen (ligesom Thorup3) i Ribe og Frost4)
i Aalborg) til Ansættelse i Aarhuus under Navn af
Vicarius Conrectoris, blev jeg i den kglige Beskikkelse
benævnet ikke engang simpel Adjunct, men »2den Ad
junct«, en Titel, som hverken før eller siden er hørt
i Skolens Statistik. Dette Epitheton5) behagede mig
og paa den Tid saalidet, at jeg ikke undlod med
’) Irritabelt overfor Formynderskab.
2) Aarsagsforbindelse.
ÿ) Peter Nicolai Thorup (1780—1846) var fra 1814 Rektor
ved Ribe Katedralskole, hvis Historie han har skrevet.
4) Peter Nicolai Frost (1780—1845) blev 1806 Overlærer
ved Aalborg Katedralskole, men var fra 1811 Præst i Vorbasse, fra 181 4 i Ringkøbing og 1826 Stiftsprovst i Ribe. Han
udgav saavel historisk-topografiske som pædagogiske og
theologiske Værker.
*) Tilnavn.
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krænket Æresfølelse at lade min Patron mærke min
Misfornøielse derover. Men, han lod mig med et sar
kastisk Smil forstaae, at en kongelig Resolution lod
sig ikke omgjøre, og at dette epitheton vel ikke var
ornans1), men ei heller dedecorans2), og betydede ikke
andet, end at en gammel Adjunct, som i mange Aar
havde været ved Skolen, var bleven forbeholden sin
Anciennitet i Forhold til mig. Jeg var ung, — og
Verdens Krænkelser giede let af paa mit muntre Ung
domssind, som paa et Skjoldtag3).

’) hædrende.
2) vanærende.
Sit Forhold til Moldenhawer opsummerer Tauber (Add. 233
b) i følgende Punkter: 1797 gjorde jeg det første Bekjendtskab med M., da han opholdt sig i Roeskilde for paa det
Kongelige Bibliotheks Vegne at indlede en Handel om det
grevelige Holsteinske Bibliothek paa Lethraborg. Han lod til
allerede ved denne Ledighed at synes godt om mig og be
nyttede mig som sin Veiviser paa adskillige Vandringer i Byen.
1800, da jeg blev Student, var han Rector Universitatis,
meddelte mig som saadan Borgerskabsbrevet og paatog sig
efter min Anmodning at være min Privat-Præceptor.
1801 fandt jeg ham ved det grønne Bord i ConsistoriuniBygningen med Soldater-Rollen for sig og lod mig indskrive
af ham som Musketter i det 8. Compagni af Kronprindsens
Livkorps.
1802 dedicerede jeg ham en latinsk Afhandling for derved
at anbefale mig til at faae Klosterdaleren [o: Kommunitetet],
den jeg, som 3die Søn ved Universitetet af en uformuende
Fader, var høilig trængende til, og erholdt istedetfor dette af
ham en Opfordring til at concurrere med Brøndsted om en
ledig Plads i det pædagogiske Seminarium.
1804 i Efteraaret forundte han mig en philologisk Plads
paa Borchs Kollegium.
1805 nægtede han mig Tilladelse til at gjøre en Udenlandsreise og modsatte sig paa lignende Maade dette Ønske 1808,
skjønt det stærk understøttedes af Universitets-Directionens
ældre Medlem, Geheimeraad Malling.
1808 bevirkede han hos Kongen min første Vocation til
Kjøbenhavns Universitet som theologisk Docent.
1811 paatvang han mig Conrectoratsforretningerne ved
Aarhuus Skole uden Løn.
1812 bevirkede han hos Kongen imod mit Ønske en Voca
tion for mig som theologisk Docent ved Christiania Univer
sitet, dog at samme først skulde tiltrædes 1815.
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III
Bestemmelses-Grunde til at vælge Aarhuus By
og Skole til Skuepladsen for min første
Lærer-Virksomhed.
Reformen skulde indføres i alle Landets lærde
Skoler, senest i et Tidsrum af henved 2 Aar, og, da
der paa samme Tid førtes en stor Udryddelseskrig
mod de gamle Lærere, og Tidens Fordringer var stærk
skjærpede, var der stor Trang til brugbart Lærer
personale. Der var imidlertid visse Forløbere blandt
Skolerne, som skulde tage først, fordi de saa godt
som ansaaes for aldeles blottede for tilstrækkelig
Lærerhjælp, nemlig Aarhuus, Aalborg og Hel
singør. Moldenhawer gav mig Valget imellem An
sættelse ved en af disse tre, og j eg valgte Aarhuus.
Der var mange gamle Idee-Associationer, som gav
denne By og denne Skole Fortrinnet fremfor de
øvrige. Det var paa dette Sted, hvor min Moder
havde tilbragt flere af sine Ungdomsaar, og som ved
hendes Fortællinger havde vakt smukke Farvebilleder
i min levende, altid let fængelige og stærk produktive
Phantasie, hvadenten disse Billeder fremmanede kan
tede, men ærlige Jyder med godmodige Karaktertræk
og et oprigtigt Vennesind, eller de fremstillede mig
den brede Skolegang, hvori den gamle Bedstefader
Jens Worm1) (hvis Efterfølger jeg maaske kunde
1813. Forekommende Indbydelse til huuslige Besøg hos
ham. Tractement hjemme og paa hans Landsted. »Vi ville,
mens De er her i Byen, leve alle Dage sammen«.
1813. Atter Tilbud om Conrectoratet eller Erstatning der
for. ...
1814 bevirket under 13. August en kgl. Resolution, hvorved
mig tillagdes Prædikat af Overlærer uden Gage.
1814 fik M. sin Afsked fra Directeurposten for Universi
tetet, og fra den Tid bestod en privat-venskabelig Forbin
delse imellem os indtil hans Død....
(Tauber omtaler ikke den tredje Vocation til Universitetet,
der vel heller ikke kan skyldes Moldenhawer, som i 1819 ikke
længer var Universitetsdirektør).
l) Jens Worm (1716—1791), født i Aarhus som Søn af Lektor
Oluf W., blev 1740 Konrektor ved Aarhus Katedralskole, 1752
Rektor. I Videnskabernes Selskabs Skrifter udgav han 1777
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blive) bevægede sig fremad paa sin Vei til Mesterlectien med sin vaiende Alongeparyk, og sin sorte
Magister-Kappe til Skræk og Bævelse for alle tilstede
værende Peblinger. Det var. paa denne Skole, jeg
kunde ønske at bygge og boe, en Bygning, den eneste
i Beliggenhed i sit Slags, kneisende paa et Forbjerg
i Foeden af den store halvmaaneformige Bugt, der
ydede de skjønneste Sø-Udsigter over Øerne Samsøe
og Thunøe, det dristigt fremskydende Hels-Hage og
det fabelfulde Mols, medens det stolte Hav dels væ
dede Rødderne af de vaiende Bøgeskove paa Fjordens
Sider, deels Aar for Aar udhulede og nedstyrtede de
rødbrune Klinter paa det nordlige Kystland — et
stærkt Motiv for min nedarvede Kjærlighed til Naturskjønhed.
Det var her, hvor der fandtes Frænder og Kjendinge fra en ældre og nyere Tid, den blinde Conrector Grosmann1), min Moders gamle Lærer i
Musikken, der havde malet hende Selv som ung Pige
foran i Nodebogen med Cithrinken i Armen, hans
faderlige Kjærligheds sidste Hylding; det var her, at
den planrige, veltalende Tante Elisabeth Augusta
Lund, med hendes noget pedantiske, menuforandret
godmodige Halvdeel, Toldkasserer Lund2) og hendes
»Forsøg til en Skolehistorie, forestillende de latinske Skolers
og Skolevæsenets Tilstand i Danmark før Reformationen«,
men hans Hovedværk er »Lexikon over danske, norske og
islandske lærde Mænd«, et meget flittigt Arbejde, som endnu
er af Værdi.
Taubers Moder, Gregoriana Begtrup, var en Datter
datter af Worms Hustru, Anna Müller, tidligere gift med
Præsten Gregers Bruun til Gjerrild. Gregoriana Begtrup var
opdraget i Rektor Worms Hus.
0 Heinrich Ernst Gros mann (1732—1811) var 1760 blevet
ansat som Hører og Kantor ved Aarhus Katedralskole. 1789
blev han blind og tillige lam, saa han de sidste 20 Aar af sit
Liv sad lænket til en Stol og maatte varetage sit Embede
ved Hjælp af en Vikar. Han var en sjælden musikalsk Be
gavelse og har efterladt sig en Del Kompositioner i Manu
skript, saa vel Originaler som — især — Bearbejdelser, bereg
net paa Opførelse i Kirkerne i Aarhus. De opbevares nu i
Statsbiblioteket i Aarhus.
2) Jakob Olsen L u n d (1739 - 1809).
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lattermilde Steddatter længtes efter mig som efter en
kjær Frænde. Det var her, at Rector Stougaard1)
— min første Barndoms Lærer, og selv dannet til
Skolemand af min Fader, lovede mig den behagelig
ste Embedsforbindelse; det var endelig her, at min
ældre, i Skolefaget alt længe øvede Broder Emmanuel
Tauber (der paa samme Tid skulde tiltræde Konrektoratet) ved sin Erfaring og sine venlige Raad i
Nødsfald kunde styrke mine første vaklende Skridt
paa den nye Lærerbane.
Kort — her var Reminiscentser nok fra de ældre
Dage og Tilknytningspunkter nok fra de nyere, hvor
iblandt: Erindringen om Sø-Ballet, Aften vandringer ne
om Byens 7 Porte, Paspaategningen og den smukke
Borgemester-Datter2), Reiserne til Kjærbygaard og
Zeuthen og de 3 gamle akademiske Venner, Ole,
Niels og Markus Secher3), der byggede og boede
9 Jens Stougaard (1761—1838) var Søn af en Snedker i Ry
og skulde egentlig have gaaet Haandværksvejen, men kom
efter sin Lyst i Aarhus Skole, hvorfra han blev Student i 1783.
Han havde ikke Raad til at studere ved Universitetet, men
fortsatte dog Læsningen ved Siden af en Huslærergerning i
Jylland. I 1788 blev han Hører i Roskilde under Johan Hen
rik Tauber; senere kom han til Katedralskolen i Aarhus,
hvor han 1791, da han endelig havde taget sin Skoleembedsexamen, blev Konrektor og i 1805 efterfulgte Rektor Krarup.
Af hans udmærkede Egenskaber som Lærer og Menneske
har Grundtvig givet en smuk Karakteristik i »Saga« 1812, og
hans Efterfølger som Rektor, H. H. Blache, har i Skole
programmet 1838 meddelt en udførligere Levnedsskildring af
ham.
2) Formodentlig Justitsraad, Borgmester N. Hviids Datter, O vena
Lucie, som senere blev Taubers Hustru.
8) Af de tre Brødre Secher fra Kærbygaard var Ole Anker
sen Secher (1775—1820) fra 1798 Præst i Søften, fra 1812
Amtsprovst og 1816 tillige Stiftsprovst i Aarhus. (Se iøvrigt
Aarh. Stifts Aarb. 1929). Niels Anker Secher (1777-1829)
tog theologisk Embedsexamen 1804, men søgte forgæves
Præsteembede og købte 1808 Fædrenegaarden Kærbygaard,
som han drev til sin Død. Markus Peter Secher (1781
—1831) studerede en Tid Jura, men overtog ved Faderens
Død 1803 Kærbygaard, som han administrerede, indtil Brode-,
ren 1808 købte den. Derefter levede han paa Sødringholm
som han havde købt allerede 1807.
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med dei'es unge Hustruer paa Herresæder eller Præstegaarde trindt om i Omegnen.
Disse og flere Betragtninger vare mere [end] nok
til hos mig at gjøre Udslaget for Aarhuus.
I oeconomisk Henseende kom Aarhuus ei heller
lidet i Betragtning fremfor de andre Provinsialbyer
(især Helsingør). I Aarhuus var i Nødsfald en Onkels
Bord at tage til, her vare frie Værelser i Skolebyg
ningen for Adjuncterne, her var i private Kredse tem
melig Trang til Lærerhjælp. Rigtignok var 300 Rrd.
i aarlig Gage ikke store Ting (især for den, som i det
sidste Aar havde havt det dobbelte i Kjøbenhavn for
uden flere Emolumenter), men disse 300 Rigsdaler
vare dog endnu vore gode gamle Rigsdaler, og kunde
sættes ved Siden af en Sum af 240 Sølv-Specier i Nu
tiden. Desuden deelte jeg dengang Valgsprog med
Peter i Dragedukken1) og sang, naar Pungen var tom :
»Min Lykke er min høire Haand,
min Tillid er en skyldfri Aand«.
Dertil kom endelig, at min gamle Ven og Frænde,
Brygger Erik Møller, havde givet mig et rentefrit
Laan af 200 Rdr. paa ubestemt Tid, og at Universitetsdirectionen havde bevilget mig en Flytningshjælp
af 40 Rd., saa at jeg med den første føielige Vind
kunde lade et smukt lille Bibliothek og et pænt
kjøbenhavnsk Meublement indskibe til Aarhuus til Pry
delse for mit nye Logis paa Skolebakken.

IV
Aarhuus lærde Skole.
Første Indtryk.
Foruden det af Tauber til dette Kapitel føjede Citat af Blaches
Skildring af Forholdene ved Aarhus Katedralskole i 1805 bør
her tillige følge Taubers egen Karakteristik’) af Rektor Kra-

’) Enevold de Falsen: Dragedukken. Et Svngespil i fire Akter.
Kbh. 1797.
’) Add. 233 b. 8vo.
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r u p1), en Karakteristik som han ved Manuskriptets Bearbej
delse i 1852 har udeladt. Den giver et mere aabenhjertigt Bil
lede end Blaches og afslører en menneskelig Tragedie, som
ikke blot vækker Medfølelse, men muliggør en dybere Forstaaclse af Forhold, der ved en flygtig Dom maaske kunde opfattes
som simple Følger af Udygtighed og Slaphed.
Det hedder hos Tauber: »Krarup var et Exempel paa, hvor
sørgeligt Huuslivet ofte indvirker paa Embedslivet. Han var
fra sit Ægteskabs første Dage kommen i en ynkelig Afhængig
hed af sin Kone, der var en Datter af Biskop Bildsøe*), og med
en Bispedatters Myndighed førte Husets Regimente til liden
Baade for den ynkværdige Rector, der ikke torde vove at knye
mod den dobbelte Auctoritet af en Svigerfader og en hartad
souveræn Skolepatron, der synes at have ladet sine Befalinger
kundgjøre igjennem Datteren Ane Sophie.
Som hun i Huset var den eneste Rector og, som Byens Folk
berettede, havde fordrevet sin titulære Halvdeel fra Hovedbyg
ningen til en Stue i Baghuset tæt ved Hundehuset, saaledes
indvirkede hun ogsaa indirecte paa Skoleungdommen. K. kom
om Morgenen og Eftermiddagen gnaven og sulten i Skolen
(Natteroen var gaaet tabt ved Gardinprækener og Middags
maden var udebleven til det bestemte Klokkeslag). Hvad Under
da (i det mindste hvor menneskeligt undskyldeligt), at hans
onde Lune gik ud over Disciplene. Saa længe han havde physisk Kraft, hævdede han sin Auctoritet ved Hjælp af Riset,
men, da denne ved Alderen og huuslige Sorgers Svækkelse
tabte sig, svandt ogsaa hiin aldeles, og Skolen søgtes af ham
mere som en Ledighed til Hvile og Ro end til Skueplads for
Anstrengelse Deraf den omtalte »Pjæcen«8) i Religions-Timerne,
Thure Krarup (1739- 1808) var 1765 blevet Hører ved Aar
hus Katedralskole. 1769 udnævntes han til Konrektor, 1772
til Vicerektor, og 1789 blev han virkelig Rektor; han tog sin
Afsked 1805 før Reformens Indførelse.
*) Poul Matthias Bildsøe (1710—1777) blev allerede som
21aarig Rektor i Svendborg efter at have taget theologisk
Attestats. Senere var han Præst paa Falster og ved Garni
sonskirke og andre københavnske Kirker, indtil han 1764
blev Biskop i Aarhus B. havde ikke det bedste Ry (se D.
Saml. IV. S. 77), og hans mindre heldige Karaktertræk synes
at være gaaet i Arv til Datteren.
8) Tauber har tidligere i Manuskriptet defineret den saakaldte
»Pjæcen« som »Oplæsning af en Bog, som af Sidemanden
holdtes opslaaet under Bordet«, og han siger, at denne Fremgangsmaade »var blandt Disciplene i Rector Krarups Tid al
mindelig Praxis og brugtes af dem især for at spare Hu
kommelsen den ordrette Udenadslæren af de Guldbergske
Theologier, som Rectoren forlangte. Dog fandt den i Rector
K.s sidste Dage, da en Deel af det underordnede Lærerper
sonale sank dybere og dybere i Lærerdygtighed, ogsaa An
vendelse paa Historie, Geographi, danske Versioner af Forf.,
hebraisk og græsk Grammatik, kort sagt saa godt som paa
det Hele«.
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hvorfor man ogsaa ofte, naar Læsetiden heldede mod Enden,
saa Rectorens Hoved shinken ned paa Brystet i en sorgforglemmende Slummer, og naar denne af Disciplenes Lystighed af
brødes, forstod man ved omvendt at gjøre Spektaklerne paa
Klassens øverste og nederste Part at holde ham i Kathederets
Centralpunkt for ved Oplæsning af Lærebøgerne at fyldestgjøre
hans Fordring paa ordret Opremsning. I de latinske Timer var
Krarup imidlertid langt bedre Lærer, end Stougaard«.
Ogsaa af Stougaards aabne, hjertelige Væsen har Tauber givet
en livfuld — men ved Bearbejdelsen ligeledes udeladt — Skil
dring. Han fortæller om sin og Broderens Ankomst til Aarhus
og deres Modtagelse af den tidligere nævnte Tante, Toldkas
serer Lunds Frue, og fortsætter derefter: »Stougaard, der efter
hans udtrykkelige Forlangende af Tanten strax var bleven
underrettet om vor Ankomst, kom i flyvende Fart til os med
et Apostel-Ansigt straalende af Fryd og Forventning Det var
den gamle, ærlige, godmodige, jovialske Stougaard; og er hans
Mave voxet et Stykke af en Tomme siden ifjor, saa er hans
Hjertelag mod mig upaatvivlelig voxet i samme Forhold. Det
er umuligt at miskjende den oprigtige Glæde han føler, ved at
modtage sin gamle Lærers unge Sønner....«
Stougaard havde fra 1788- 89 været Hører ved Roskilde
Katedralskole under Johan Henrik Tauber. Andetsteds i sine
Optegnelser fortæller E. G. Tauber som Kuriosum om ham,
at han »havde i sin physiske Natur en saa besynderlig Affini
tet for Elektricitet, at han næsten altid kunde forudføle et
Tordenvejr, derved at han uden nogen anden udvortes Anled
ning betoges af en stedse stigende Ængstelse, der forøgedes ved
en ham formodentlig fra Barndommen af indpræntet Frygt for
Lynets farlige Virkninger. Før Tordenvejret udbrød, geraadede
han altid i en stærk Transpiration, og under dette søgte han
at overbevise sig om Uveirets Afstand ved at tælle sine Puls
slag. Han var ved slige Ledigheder i en høist raadvild Forfat
ning, klamrede sig med Ængstelse til enhver Tilstedeværende
for ligesom at søge Trøst hos ham i sin Nød, hvorved han
ofte blev en meget besværlig Gæst. Jeg har ofte maatte sidde
halve Nætter hos ham, som blev end mere kjedsommeligt, da
hans Sind var saa uroligt, at han ikke kunde fastholde Traaden i nogensomhelst Samtale, men ved hvert Lynglimt udbrød :
»Jen, Tou, Trei« (ved slige Ledigheder faldt han næsten altid
ind i sin Barndoms Dialect) »Nu slog det, vor Herredød, ned
etsteds; Grethe, spring ud i Gaarden og see, om Bryggersdøren
er rigtig lukket« osv.«
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»Es ist so schwer ein Kind zu seyn,
Wenn aber zu Niemeyers Lehren
Die Lehrer selbst das Beyspiel wären,
Die Seelen hell, die Herzen rein:
Dann wär’ es leicht, ein Kind zu seyn!«1)
Sander.

Den første Erindring jeg har af min begyndende
Lærerbane er en brændende Higen, som viste sig i
min Sjæl, efter at virke tilgavns, nu, da jeg havde
faaet Kongens Brev paa, at jeg maatte tage selvstæn
dig fat paa Sagen.
Jeg følte hos mig en glødende Lyst til at haandtere
en dygtig Kjødmasse, som jeg indbildte mig, at være
uden Hoved, men først ved min Hjælp at skulle mod
tage dette; jeg længtes efter at faae en ret dygtig Pygmalions-Blok i Hænderne, en Samling af ret store,
raae, naturligt ufordærvede, livsfrodige Drenge-Physiognomier, som jeg efter alle methodiske og didak
tiske Hovedregler kunde blæse Aande i og gjøre
levende.
Jeg naaede min Hensigt. Jeg fik ikke et enkelt
Kjødhoved, men en heel Mængde deraf, en heel
Ynglinge-Skare af ægte cimbrisk Blod, langt friskere
— tyktes det mig — end de kjøbenhavnske Drenge,
der som skrøbelige Planteaflæggere undertiden fra
deres tidligste Alder syntes opelskede i Drivkasser.
Jeg skulde, blandt flere Fag, undervise de jydske
Drenge i Beligion og Dansk, og disse Gjenstande afgave ypperlige Dircker for de lukte Hjerner, og jeg
erindrer, at Lærerne, naar de samtalede indbyrdes,
fandt megen Underholdningsstof i at betragte disse
Egeria II. 1805. S. 227. Sanders Digt »Schwer und Leicht« er
en Parodi paa Gleims »Es ist so schwer, ein Christ zu sein«.
Det paagældende Vers hedder her:
Es ist so schwer, ein Christ zu sein!
Wenn aber zu den Christus-Lehren,
Pabst, Probst und Abt Exempel wären,
Die Seelen hell, die Herzen rein:
Dann wär’ es leicht, ein Christ zu sein.
Gleims Digt findes f. Ex. i I. A. P. Schultz’ »Lieder im
Volkston« I. Ang. Niemeyer, se Noten S. 69.
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aandelige Tøv æ litter1), disse drægende Strube-Stødere
og personificerede Diphtong-Alphabether.^
Maaskee disse en begyndende Lærers første Forsøg
vare et Overgreb saavel som mange af de Anmærk
ninger til Lærestoffet, som flød fra min Læbe, ligesom
mange af de sindrige Opgaver, som forelagdes de ældre
Disciple til skriftlig Udarbejdelse hjemme, og som jeg
siden erfoer bleve Prøveklude baade for Rectorens og
Stiftsprovstens Evne, naar de privatim anstrængte sig
for at hjælpe deres Sønner ud af Skjærsilden, men,
docendo discimus2), jeg kom efterhaanden tilbage fra
mine overdrevne Fordringer. Jeg lærte at skjælne
mellem Skallen og Kjærnen. Jeg fandt dygtige Naturer,
som hurtigen og villigen formede sig under mine
Hænder, og, efterhaanden som jeg nationaliseredes
paa jydsk Grund, dæmpedes min alt for stærke Læ
rer-Iver og amalgameredes med Virkelighedens Prosa.
Broder Emmanuel, som med opmærksomme Blik
ledsagede mine første Lærer-Skridt, var mig under
disse for mig nye Lærerforhold stedse en trofast Men
tor. Han forstod til rette Tid at sætte Proppen i min
Spiritus-Flaske og lod Aanden igjen strømme frit,
naar Stoffet havde tilstrækkeligt afgjæret, og, paa
Gjæringsstof manglede der ikke.

Bilag 1.
Afskrift af et Brev til en kjøbenhavnsk Kollega,
et Fragment af Brevbogen dateret Aarhuus Febr.
1806:
(Henved 50 Aar ere forløbne siden dette Brev blev
skrevet, og de paagjældende Personer ere ved Døden
forlængst hjemfaldne til Historiens Domstol. Det vil
derfor være lidet fornødent nu at beholde den for
blommede Udtryksmaade. Imidlertid elsker jeg at
gjengive slige gamle Sager saaledes, som jeg har fore’) Saaledes kaldtes de langsomme Hjerner efter det naive Ud
brud af en Discipel (»Tøv æ lit« i. e. »vent lidt«) til Læreren,
der for at nøde ham til at samle sine Tanker, havde paa
skyndet hans Aandsvirksomhed, som han syntes, noget for
stærkt. (Taubers Anmærkning)
j Ved at undervise lærer vi selv.
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funden dem og, istedetfor at bringe Læseren ud af
Alegoriens vildsomme Gebet og stille ham paa det
rette historiske Standpunkt, indskrænke mig til deels
i Parenthes at tilføie Navnene paa alegoriserede Per
soner, deels at tilføie en historisk Beretning om sam
me Sag af Skolens nuværende fortjente Rector, Pro
fessor Blache, der dengang, som Discipel af øverste
Klasse, som Øienvidne beretter egne Erfaringer).
»Du spørger, om vi have faaet Skoleskibet vel til
taklet. Jeg vil blive i Billedet, da jeg, for visse Aarsagers Skyld, ikke har Lyst til, at betroe Alt, hvad jeg
tænker, til Pennen, og du vel, som gammel Aarhusianer, selv uden Vanskelighed vil kunne raade mine
Runer.
Da vi kom paa Rheden for at gaae ombord paa
det gamle Skole-Fartøi, som endnu laae fortøiet ved
sine gamle Pæle, slingrede det frem og tilbage, som
i en død Sø, og saae ud til nylig at have gjennemgaaet en svær Storm. Det lækkede af alle Fuger og
trængte aabenbar til en heel ny Kalfatring, før det
paa ny kunde stikke i Søen. Dertil kom, at der sag
des, at der havde været Oprør af Besætningen. Kaptainen (den gamle Rector Krarup) er gaaet fraborde
og har overladt Kommandoen til den Næstkomman
derende (Konrector Stougaard). Denne færdes vel
rørig og rask paa Skandse og Bak, men kan ikke
udrette stort af Mangel paa Mandskab, da han kun
har en eneste søvant Mand inden Borde, hvorpaa han
kan stole (Høreren A. Bastrup)1). De øvrige Matroser
ere deels bortkaldte fra Fartøjet paa høiere Befaling,
dels retireret sig selv i Land. (scil. døde: FemtelectieHøreren Thomsen2) og Andenlectiehøreren Rohde3) og
afskedigede af Overbestyrelsen: FjerdelectieHøreren Ahrendal4), en halvfjerdesindstyveaarig Olding,
*) A. J. F. Bastrup (1778-1819) var Hører fra 1804, fra 1806
kaldet Adjunkt, blev 1813 Præst i Rødding-Løvel, fra 1819 i
Nykirke og Give.
*) Niels Thomsen (død 1804). Hører fra 1781.
8) Henrik Rohde (1779—1805).
4) Hans Nicolai A re nd ah 1 (1730—1807) var Hører ved Sko
len fra 1767; han omtales senere i et særligt Kapitel.
5
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og Tredielectiehøreren Jansen1), en theologisk Kandi
dat med ringeste Charakter og Brodersøn af Stifts
provsten2). Her havde de gamle Ulke taget Post ved
Bolværket og holdt skarpt Udkig med den nye Be
sætning. Der er en snorrig gammel Fyr iblandt dem,
som især er harmfuld over det nye Væsen, som dri
ves inden Borde. Naar han er vred, støder han stærkt
med Haanden til sin egen Lugtemaskine og tørrer
derpaa Næsefugtigheden af paa sine grøngule Opslager.
En yngre Ditto synes med stor Ringeagt at have over
ladt Fartøjet til dets egen Skjæbne. Han morer sig
med L’hombrespil og Skuespiller-Dilettantismen, og
trøstende sig med sit høie Slægtskab, synes han at
betragte Fartøiets Tiltakling med stor Nonchalance,
skjøndt man af en eller anden bitter Anmærkning
over den Næstkommanderende og hans nye Med
hjælpere kan slutte, at han ikke er saa rolig derved,
som han lader«.

Bilag 2.
Udskrift af Rector Blaches historiske Efterretninger
om Aarhuus Cathedralskole, Aarhuus 1836, Pag. 2,
betræffende Skolens Tilstand før Reformen.
Henimod Aaret 1805 var, som vist nok mange her
i Byen endnu levende Mænd, som i hiin Tid herfra
ere dimitterede, ville erindre sig, Aarhuus Cathedralskoles Tilstand, i det Hele taget, kun maadelig. Grun
den hertil bør ikke aldeles søges i de bestaaende Ind
retningers Utilstrækkelighed, ihvorvel denne naturlig
vis maa komme meget under Beregning, men tillige
i særegne Omstændigheder. I 30 Aar ira 17753) til
1805 forestod Mag. Thure Krarup Skolens Rectorat.
Denne Mand .... forbandt.... med sine gode Egen
skaber, idet mindste i de sildigere Aar, ikke den nød
vendige Kraft til at holde over Orden .... hvorfor
ogsaa Disciplinen i hans sidste Embedstid i usædvan0 Carl Frederik Jansen (1777—1831). Hører fra 1802, død
som Provst i Torkildstrup.
2) Rasmus Jansen (1746—1827). Stiftsprovst i Aarhus fra
1793, Biskop i Aalborg 1806.
8) Blache har andetsteds i samme Skrift det rigtige Aar: 1772.
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lig Grad forfaldt. Men skjøndt denne Mangel hos
ham, som Skolens føiste Styrer, havde de sørgeligste
Følger, kan det dog heller ikke nægtes, at flere af de
Lærere, med hvilke han maatte arbeide, ved deres
Egenskaber bidroge til at nedsætte Skolens Agtelse;
og at denne ikke ganske tabte sig, skyldtes Skolens
nuværende Rector, Professor Stougaard, der den
gang som Conrector, i sine kraftigste Mandoms Aar,
søgte, saa godt det efter Omstændighederne lod sig
gjøre, at opretholde den synkende Bygning, hvori han
understøttedes af nogle dygtige og retsindige Lærere^
blandt hvilke jeg tør nævne Andenlectiehøreren Krys
sing1), der siden blev Præst og nu er død; samt Ba
strup, der først i nogle Aar var Hører og efter Re
formen blev udnævnt til anden Adjunct2). Men bidrog
end nogle Læreres .... Uduelighed, ja endog Ussel
hed, til at nedsætte Skolen, saa kan det paa den an
den Side heller ikke nægtes, at Krarup ovenfra blev
slet understøttet... .«

V
Aarhuus lærde Skole, dens Reorganisation,
første Disciple osv.
For at give et Indtryk af Lokaleforholdene i Aarhus Katedral
skole før og efter Reformens Indførelse, vedføjes her Planer15)
af Skolebygningen fra 1766 med Angivelse af de indre Rums
Beliggenhed før og efter 1806. Øverst gengives Skolens Ydre, som
først ændredes 1849. I Midten ses Indretningen i Lektiesyste
mets Tid: Ved en bred Gang (c) var Bygningen delt i to lige
store Dele, hvoraf den ene tjente som Bolig for fire Hørere
(d-d), medens den anden var Klasseværelser. Der var kun to
saadanne, øverste Klasse eller Mesterlektien (a) og det store Rum
1) Stephan Hofgaard Kryssing (1765—1818) var Hører
indtil 1801, da han ansattes som Præst i Meirup ved Hol
stebro.
2) Naar Blache kalder Bastrup »anden Adjunct«, maa det bero
paa en Fejltagelse, idet Bastrup var den Adjunkt, som »var
bleven forbeholden sin Anciennitet i Forhold til Tauber«.
(Se S. 56). Dette meddeler Blache ogsaa selv senere i det ci
terede Skrift.
8) Efter Blaches »Historiske Efterretninger om [Aarhuus Cathedralskoles Bygninger og Inventar fra den ældste Tid...«
Program 1850.
5*
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(b) med et Slags Kateder i hvert Hjørne, hvoi de fire Hørere
underviste hver sin Lektie. De to Værelser var adskilt ved et
Panel, der var forsynet med dobbelte Glasdøre og to Vinduer.
I Mesterlektien underviste kun Rektor og Konrektor, hver tre
Dage om Ugen. Hvordan de fire Hørere samtidig har kunnet
undervise hver sin Børneflok i et og samme Værelse, vil vel
forekomme gaadefuldt for vor Tid, som kun kender store, vel
indrettede Skoler.
Ved Ombygningen i 1806 (Planen nederst) beholdtes øverste
Klasse uforandret (b), og det store Undervisningsrum, forøget med
Midtergangen og en Del af Hørernes Lejlighed, inddeltes i tre
Klasseværelser (bbb) med Udgang til en fælles Korridor (a).
Saaledes var Skolens Indretning til 1849, da en anden Etage
byggedes paa den gamle, solide Ydermur fra 1766, der iøvrigt
stadig er bevaret i den hvide Bygning ud mod Domkirken,
hvor der i 1906 indrettedes Gymnastiksale m. m.

Det var i Februar 1806. Det var i Reformens Tid.
Der holdtes Lærermøde hver Aften i Rectorens Huus.
Forandringens Nyhed forskrækkede Gemytterne ei
allene hos de gamle Disciple, men ogsaa hos de gamle
Lærere. Den gamle Skolebygning skulde udluftes i
alle sine Krinkelkroge, Plankeværket skulde rives ned,
baade det store imellem Mesterlectien og Underskolen
og de smaa Bolværker imellem Lectierne indbyrdes.
Der skulde gjøres 4 Stuer af 2. Dog blev denne Byg
ningsreform opsat til Eftersommeren medens Under
visningen standsede i den store Sommerferie. Birke
risene skulde strax ombyttes med Karachterbøgerne,
Lectiesystemet strax vige for Klassesystemet osv. osv.
Der var imidlertid megen gammel Slendrian, som
ikke var let, at faae Bugt med. Det Første, der kom
under Omhandling, var de nye Lectionstabeller, det
Næste, de nye Lærebøger, det Tredie, KlassifikationsExamen.
Hvert Øieblik hørte man gamle Stougaards Sten
torstemme: Naadadah! Det gaaer ved den levende
Gud aldrigen! Hvad vil gamle Guldberg sige, naar
hans 2 Theologier1) ere fortrængte af Niemeyer2)?
1) Ove Høegh Guldbergs »Den naturlige Theologie, tillige som
en Indledning til den aabenbarede«, Sorøe 1765. 2. Opl. Kbh.
1776, samt »Den aabenbarede Theologie eller den Hellige
Skriftes Hoved-Lærdomme«. Kbh. 1773. 2. Opl. 1778.
2) Aug. Herm. Niemeyers rationalistiske »Lærebog for de høiere
Religionsclasser i de lærde Skoler«. Oversat ved Knud Lyhne
Rahbek. Kbh. 1802. 3. Opl. 1813.
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Disciplene ere nu engang vante til Danzii Grammatik
i Hebraisken1), og Gud veed, at den gamle Ahrendahl
i over 40 Aar har gjort sig Umage nok med at ind
prygle dem Golii Grammatik i Græsken2)«. — Dog
blev det ved disse fulmina bruta3). Moldenhawers
Autoritet klarede snart Himlen et furca repurgato
fugiebant nubila cælo4).
Disciplene paa deres Side havde deres mørke Ahnelser, især om Klassifications-Examen, der ikke lovede
at tage Hensyn til Anciennitet eller andre Konsiderationer, men snarere truede med, efter Prøvens Ud
fald at sammenblande Masserne som Bladene i et
Spil Kort, og, uden Barmhjertighed, efter Kundskabs
graden, snart at gjøre Duxer til Fuxer, snart Fuxer
til Duxer. Det gik dog bedre af, end vi havde tænkt.
De gamle tvkhovede Disciple med Skjæg paa Hagen
bleve trætte i Fingrene af det meget Skriveri, som det
nye Væsen medførte. Den gamle Vane at »piece« d.
e. stjæle sig til at plagiere trykte Bøger, hjalp dem
her ikke, deels for at Tilsynet var for skarp, deels og
isærdeleshed fordi de skriftlige Opgaver ikke lod sig
besvare af trykte Bøger, men ikkun ved egen Efter
tanke eller Kombination af det Disciplene maatte an
tages forhen at have læst og lært. Nogle af de gamle
Disciple trak sig frivillig tilbage, andre fik consilium
abeundi5), andre, som ikke vare vante at bruge Hæn
derne til Underskolens Tugtelse, erklærede med stor
Ringeagt, at det nu værkede i deres Fingre af det
meget Skriveri og gik efterhaanden deres Vei.
Saaledes stod da den aandelige Bygning efter 4
Ugers Forløb renset og rengjort, ordnet i sine yder
ste Omrids og med Lærerarbeidet, saagodt som det
med et ufuldstændigt Lærerpersonale lod sig gjøre,
fordeelt til en Efteraars-Dimission efter Universi’) Joh. Andr. Danzius: Compendium Grammaticæ ebræo-chaldaicæ.... Kbh. 1732. 2. Udg. 1738.
2) Theophili Golii Grammatica græca sive educatio puerilis in
usum scholarum. Udkom fra 1644 til 1775 i fire Udgaver.
’) Svære Lyn.
4) Og Skyerne flygtede af al Magt, efter at Himlen var renset.
Raad at forsvinde i Stilhed.
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tetets endnu for Reformens Prøvetid noget modifi
cerede Fordringer.
I Aarhuus blev den af os fastsatte Interimsforfatning approberet af Overbestyrelsen for de følgende 6
Maaneder, inden hvilken Tid man ventede at Skole
bygningen vilde blive omformet efter det nye KlasseSystem, og de manglende Lærere i Mathematik og de
nye Sprog vilde blive udnævnte.
Imidlertid forpligtedes de 4 forhaandenværende
Lagere (J. Stougaard, E. Tauber, E. G. Tauber og A.
Bastrup) efter bedste Skjøn at gjøre denne Mellemtid
saa frugtbar for Skolen, som muligt, og paalagdes det
navnlig de 3 første, offentlig og privat at anvende
deres bona officia1) paa de 5 Adspiranter, som skulde,
efter deres Forældres og Læreres Ønske, dimitteres
til Universitetet i det paafølgende Efteraar, et Paalæg
som ganske stemmede overens med de nye Læreres
Ønske, der attraaede, at Skolens Førstegrøde ved den
nye og skærpede Examen artiums Censur skulde
fremtræde saa fordeelagtigt som muligt.
Heldigvis stode i Spidsen for disse Dimissions Ad
spiranter et Par udmærkede Subjecter, Hans Henrik
Blache og Hans Ingerslev2). Jeg nedskriver disse
Navne med en vis Stolthed, baade fordi de ere mine
første, som offentlig Lærer, dannede Disciple, og fordi
de i enhver Henseende, som Disciple, fortiene at
sættes i Spidsen for de følgende Skarer. Men jeg nø
des ved denne Ledighed, eengang for alle ved disse
og flere fortrinlige Disciple, som jeg maaskee i det
følgende maatte finde Anledning til at nævne, at gjøre
den for mig, som Lærer, noget ydmygende Tilstaaelse,
at det ikke er en Lærers største Flid eller bedst
gjennemtænkte Foredrag, der gjøre Udslaget, men
næsten altid den ulmende Naturkraft hos den høitbegavede Discipel, som især den førstnævnte var, der
i et heldigt Moment under gunstige Auspicier kommer
*) redebon Tjeneste, gode Indflydelse.
-) Hans I n ge rs 1 e v(1787—1875) var 1813—15 Lærer ved Lyngby
Seminarium, derefter Huslærer paa Rugaard; fra 1818 Kateket
i Grenaa, 1824 Præst i Ørting—Falling, 1834 i Vivild og fra
1840—63 i Kongsted.
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til Udbrud og afgjør det Hele. Syv Maaneder gjorde
ved Selvflid, Tænksomhed og understøttet af herlige
Naturgaver Underværker hos den førstnævnte Dimit
tend. Han antecipcrede1) endog den Cyklus af Gjenstande, som vare henlagte til senere Aars Examiniar
f. Ex. Prøven i det tydske Sprog, som han absolve
rede til Fornøjelse for Censorerne. Hvad der senere
gjorde dette vort kortvarige Discipelforhold kjært og
dyrebart for mig var, at det banede Vei til et fortro
ligt Venskabsforhold med ham, der 7 Aar senere efter
fuldendt akademisk Kursus blev min Kollega ved
Aarhuus Skole, en Embedsforbindelse, som varede
fra 1813—1818 og lagde Grunden til de Manddoms
Sympathier, som nu have bestaaet imellem os i over
30 Aar og jeg haaber ville bestaae indtil vore Dages
Ende.
VI
Bjørnen i sin Hule,
eller mit første Besøg hos den gamle Hører,
som havde maattet vige Pladsen for
mig i Skolen og Huset.
Fjerdelektiehøreren Hans Nicholai Arendahl, som forstaaeligt nok var en meget kendt Figur i Aarhus og indenfor
Datidens Skoleverden, har bevaret sit Ry indtil vore Dage i
Kraft af, at Blicher har benyttet ham som Model til Q v i n t u s
i Novellen »Juleferierne«. Han beskrives der saaledes: »...stor,
fiirskaaren, og begavet med en Jernkonstitution. Hans Ansigt
var i Forhold til Kroppen stort, farveløst og barsk, uden mind
ste Udtryk af nogensomhelst Sindsbevægelse — ei engang Vrede
... den store Overlæbe hang altid ned over Underlæben —
endog naar han spiste — og Ingen havde nogensinde seet ham
smile. Naar han lo, da hørtes blot enkelte hule Stød eller
Drøn, der ikke gjorde mindste Forandring i hans alvorlige
Aasyn. Han beherskedes kun af een — jeg kan ikke sige Liden
skab — men Tilbøjelighed, den at samle Penge; hvorfor han
ei heller nænnede at spise sig mæt, undtagen ved Andres Bord,
hvor han da rigtignok tog dygtigt til sig.... Naar Qvintianerne
kom fra deres Hjem efter Ferierne, maatte de... stedse mælde
sig hos ham; men den, der kom tomhændet, blev ikke vel
modtaget: »har du ellers intet Bud til mig fra din Mo’er?«
) foregreb, tog forud.
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spurgte han, naar Disciplen ikke mindede sig selv. »Nej!« —
»Har hun slet intet Smør flyet dig med?« — »Nej!« — »Ingen
Ost?« — »Nej!« — »Heller ingen Kyllinger?« — »Nej!« — »Go
din Vej, din douen Slog!« brummede han da. »Jeg gider ikke
sit dæ for mine Øun«. Denne hans Nærighed var saa meget
lumpnere, som han gjerne solgte de Naturalier, der bleve ham
forærede, og kun fortærede det, der var i lav Torvepris. Hans
Klædedragt svarede til hans Levemaade: den daglige bestod af
en bruunguul Enspænderfrakke, ditto Knæbuxer, og lange stive
Støvler — af hans Vest saae man ligesaalidt som af hans Tæn
der. Hans sorte Halsklæde faldt lidt i det Brunrøde, og hans
Pidskeparyk i det Rødgule; thi den fik kun Pudder til de trende
Højtider, samt de to Gange han aarlig communicerede; ved
hvilke Lejligheder ogsaa hans ældgamle sorte Klæder kom for
en Dag«.
Som Exempel paa Arendahls Undervisning fortæller Blicher
den kendte Historie om hans frie Oversættelse af Terents’A ndria (3,3). Arendahl forlangte baade en bunden (ordret) ogen
fri Oversættelse. Sætningen »ira amantium amoris est integratio« skulde fordanskes: »Da Disciplen havde oversat ligefrem:
»De Elskendes Vrede er Kjerligheds Fornyelse«, raabte han
(Arendahl) »frit!«. Disciplen begyndte: »Naar Kjerrester skjændes —« »De æ Løun din Slubbert!« tordnede han (hans frie
Oversættelser var gjerne reen jydsk) »det hedder: Naar Katte
ren ry ues etc.«1). —
Rektor Blache erkender*'), at Arendahl er Ophavsmanden til
denne Oversættelse, ligesom flere af de Træk, hvormed Blicher
har udstyret Qvintus, aabenbart er laant fra Arendahl; men
man ser dog strax, tilføjer han, at Digteren, der havde gaaet i
Randers Skole, har skildret en anden fra Arendahl meget for
skellig Personlighed.
Blicher har heller næppe kendt Arendahl indgaaende, men
har formodentlig haft sin Viden om ham fra Broderen Jens,
der havde gaaet i Aarhus Skole. Blache derimod havde haft
ham som Lærer i fem Aar, og hans Skildring kan derfor danne
et fuldgyldigt Supplement til Taubers.
Ifølge Blache var Arendahl »en temmelig høj Mand med
sund Ansigtsfarve, men barske Miner. Hans Klædedragt var
bestandig af samme Snit, der havde været Mode i hans Ung
dom. Han bar en rund Paryk, som man dengang kaldte
»grundmuret«, og derpaa en trekantet Hat, der snart sad paatvers, snart med de lange Spidser for og bag. Disciplene meente,
at den sidstnævnte Stilling varslede om Uveir, men dette Omen
var dog ikke altid paalideligt. Sikkrere er det, at Anmeldelser
om Bryllupper, Barnedaab og Liigbegjængelser havde en for
mildende Indvirkning paa hans Sindsstemning. Forøvrigt førte
han en tarvelig og ædruelig Levemaade, men var meget pengegjerrig og yderst paaholdende, hvorfor han ogsaa ved sin Død
’) Fortsættelsen lyder hos Peder Svv: »faar de Unger«.
*-’) Hist. Tidsskrift IV. 3.
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(1808) [□: 1807] skal have efterladt sig en betydelig Sum i Specier,
Kroner og gamle Rigsdalersedler«.
Om Søndagen gjorde Disciplene »Sangopvartning« i Kir
kerne under Anførsel af Rektor og Hørere. Arendahl var Kor
degn i Frue Kirke, men faldt under Prædikenen sædvanligvis
i Søvn, medens Disciplene paa forskellig Maade tilkendegav,
at de var lysvaagne.
Ogsaa i Skolen tog han sig i Almindelighed en Lur om Efter
middagen. Naar han følte Trang dertil, sagde han: »Nu kan I
læse over paa jere Leiser til i Morgen«, og derpaa begyndte
samtlige Disciple at læse højt, ligesom fordum i Landsby
skolerne. Saa længe denne Symfoni vedblev, sov han trygt;
men blev den pludselig afbrudt, vaagnede han op, og da var
det ikke godt at være ham nærmest.
»Han brugte Pronomen A istedetfor Jeg, sagde I til sine
Disciple og Han til Honoratiores. Han havde et stort Forraad
of Uqvemsord (Hundesjæl, Hundetunge, Skeisunge m. m. fl.) og
forstod at variere sine Irettesættelser efter Omstændighederne.
Til en Skomagers Søn hed det: Gaa hjem til jer Faaer og lær
at sye Skou! osv.«
Den her gengivne Tegning af Arendahl skyldes Emmerik
H øegh-G uld berg1), i flere Aar Tegnelærer ved Aarhus
Katedralskole. Tauber omtaler den i nogle Optegnelser2) fra et
Besøg i Aarhus i 1838: » Blache viste mig et Portræt i Legemsstørrelsefo: i hel Figur] af den i sin Tid mærkværdige Fjerdelectie-Hører
Ahrendahl, som var restitueret efter Hukommelsen af Skolens
Tegnelærer Guldberg. Stillingen og Ansigtet var charakteristisk.
Manden stod i sit velbekjendte Kostume med den trekantede
Hat paa Hovedet i en Art Athlet-Stilling, raabende Extende,
manum extende8)! Den højre Arm var udstrakt, og i Haanden
holdt han Birkeriset, »sin Lærermyndigheds Ophav og Tolk«.
»Sed manum de tabula4)!« som Blache slutter sin Omtale af
Arendahl; »Skildringen er ikke saa smuk som sand og kan fra
min Haand ikke blive anderledes«.
Arendahl fortjener imidlertid at mindes, ikke blot fordi han
') Em. H øegh-G u 1 d berg (1807—1881), Søn af Oberst Julius
H.-G., havde nogle Aar gaaet paa Kunstakademiet, men var,
tildels af økonomiske Grunde, vendt tilbage til Aarhus, hvor
han en Aarrække var Tegne- og Skrivelærer ved Katedral
skolen og den videnskabelige Realskole. I næsten 50 Aar
ledede han Prins Frederik Ferdinands Tegneskole, den
senere Aarhus tekniske Skole. Selv habil Maler og Charlottenborg-Udstiller grundlagde han omkring 1840 en »Kunst
udstilling« i Aarhus og var en Tid Inspektør ved Museets
Kunstafdeling. H.-G., der var født samme Aar, Arendahl døde,
kan dog ikke, som Tauber skriver, have tegnet A.s Portræt
efter sin egen Hukommelse.
2) Add. 245. 8vo.
8) Ræk Haanden frem! o: for at faa »Haandtager«.
4) Egentlig: Men Haanden fra Tavlen eller Maleriet, o: Fingrene
af Fadet! Nu kan det være tilstrækkeligt.
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Hans Nicholai Arendahl.
Efter Akvarel af Em. Høegh-Guldberg. skænket Aarhus Museum af Rektor Blache. ’
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har tjent som Model til en af Blichers digteriske Figurer, men
ogsaa fordi han er en vel usædvanlig, men næppe enestaaende
Karrikatur af den Lærertype, som forsvandt ved Skolereformen
af 1805.

»Lidet lærd og meget skiden, Kinden blaalig,
rund og feed,
Tørre Prygl og tørre Gloser, SkolemesterBisterhed
Regne hele Dagen dygtig paa de unge Planter
ned1)«.
(Efter H. C. Andersen).

En af de første Mærkværdigheder, som mødte mit
Øie, da jeg, nogle Dage efter min Ankomst til Aar
huus, ledsaget af min gamle Ven og nye Foresatte,
Rector Stougaard, gjorde Ronden igjennem Catedralskolens Lokaler, var Synet af min Forgænger, den
gamle Hører, Hans Nicholai Ahrendahl, der
beboede de Værelser i Skolebygningen, der for Frem
tiden vare bestemte til at udgjøre min Embedsbolig,
og som saadan var ham paalagt at fraflytte, saasnart
jeg var ankommen. Det var vistnok ingen behagelig
Opgave for den Gamle at fyldestgjøre dette Paalæg,
og jeg var glad ved at fremtræde under Rectorens
Ægide, skjønt det første Blik paa hans Hule vistnok
ikke vakte megen Sympathi hos mig. I 38 Aar havde
den gamle Fyr bevæget sig inden for disse skumle
Rum, som Bjørnen i sin Hule, uden at nogen Kalk
kost var gaaet over Væggene, nogen Gulvskruppe over
Gulvene. Hine var derfor sorte og røgede som Skor
stensmure, disse af den Beskaffenhed, at ingen lettelig skulde kunne sige, om de hørte til Plante- eller
Mineralriget, og saae ud som en makademiseret Graastensflade der var temmelig jevnt udbredt over det
Hele med Undtagelse af Pladsen imellem den gule
Plydses Lænestol og Træbordet, der ved Herrens
’) Efter H. G. Andersens Digt »Skolemesteren« (Samlede Digte.
1833. S. 314), hvor de paagældende Linier lyder:
Han er meget lærd og skiden, Kinden blaalig, rund og feed.
Tørre Prygl og tørre Gloser, Skolemester-Vittighed,
Regne hele Dagen lystigt paa de unge Planter ned.
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stadige Plads her havde modtaget en ikke ubetydelig
Forhøining af nedfaldende Snustobak og Gadesnavs
fra Byen, saavelsom af Klassens Disciple, der vare
plantede omkring dette Træbord, naar de om Vinte
ren af Mangel paa Kakkelovnsvarme paa Skolen, læste
paa Kamrene hos Lærerne.
Vi overraskede aabenbar den gamle Knark paa en
ubehagelig Maade, da vi umeldte og uventede stode
midt i hans Sanctuarium. Paa Rectorens Tiltale, at
det var Skolens nye Adjunct, som han hermed havde
den Fornøielse at introducere, mumlede den gamle
A. nogle Ord, som Stougaard syntes at ville tyde for
mig som en Kompliment, men som grangivelig lød i
mine Øren, som en Gjentagelse af Mandens almeenbekjendte Valgsprog: »Fanden stødes op og ned i ham,
den Svinhund!«
Stougaard lod sig imidlertid ikke forbløffe, hverken
ved den Gamles sure Miner eller sure Ord, men ar
bejdede sig under Udraabet: »med Tilladelse, Hr. Ahrendahl!« frisk fremad med Maven fra det ene Lukaf
til det andet. Den gamle Hører fulgte brummende
bagefter og afgav for sin Person et ikke uharmonisk
Sidestykke til Omgivelserne. Man forestille sig en
svær, storknoglet Mand paa 70 Aar, iført bredskjødet,
skidenguul Klædeskjole, ditto Vest med nedhængende
Tasker, sorte Emses1) Knæbuxer og et Par Kalve
skinds Støvler, som vare befæstede til Buxerne med
stærke Læderstropper; dertil et Ansigt, gusten gult og
rynket som en gammel skindpung, med en hængende
Underlæbe og opstaaende Snustobaksnæse, den lave
Pande, skjult i en rødlig Pungparyk — og man har
omtrent Billedet af den gamle Skolesatrap, hvis Navn
med en Blanding af Skræk og Forbandelse endnu i
flere Decennier gjenkaldtes i Samtalen af mangen
Aarhusienser, hvis Øren eller Ryg havde sukket un
der hans: »Manum extende! — Fanden stødes op og
ned i Dig«. »Contractio fit2), din Svinhund!« »Gaae i
’) glatvævet, uldent Tøj.
2) Kan muligvis oversættes som: »der skal trækkes sammen«;
nemlig ved Oplæsningen af latinske Vers.
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din Moer igjen, og lær at sye Handsker« osv., som
vare næsten ordsprogagtige Taler hos dem, saa ofte
Talen faldt paa ham.
Mit tilkommende Logis i Skolebygningen spaaede
mig, dets ufordeelagtige Indtryk ved første Overblik
uagtet, dog ikke noget slet, naar det havde været un
derkastet en gjennemgribende Reparation. Det bestod
af 3 Værelser, et Yderværelse paa to rummelige Fag
og 2 Kabinetter, hvert paa 1 rummeligt Fag, Værel
serne af anselig Høide under Loftet, saa de herligt
kunde gipses, i al Fald, ved at forsynes med nye
Vinduer og ny Oliemaling kunde blive ret hyggelige
at beboe for en Ungersvend, ligesom det var ganske
efter mit Sind, at de vendte ud til den rolige Gaardside og ved denne og den mellemliggende Have stod
i Forbindelse med den herlige Strandklint, Skolebak
ken kaldet. For mine oeconomiske Fornødenheder
havde min Moders gamle Venner, Conrector Gros
manns lovet at sørge. Alt blev altsaa Couleur de rose1),
hvortil ogsaa kom, at jeg snart forsonede mig med
min Forgænger, den gamle Brumbasse, da jeg forsik
rede ham om, at han for min Skyld ikke behøvede
at haste med sin Flytning, han kunde efter Beqvemmelighed see sig om efter en anden Bolig. Jeg havde
føiet Anstalter til, at jeg imidlertid kunde blive boende
hos min Tante, Toldkassererinden.
Vi gjorde [o: bleve] i et senere Møde enig med
hinanden om, at han skulde fraflytte Værelserne til
næstkommende Paaske, saa at disse, naar de derefter
vare reparerede, kunde være rede for mig at indflytte
i til Pindsen.

VII
Det aristokratiske Maaltid.
Efterfølgende lille Satire behandler en Række Personer, som
af Tauber »er dækket af Anonymitetens eller Pseudonymitetens
Skjul«. For Hovedpersonens Vedkommende er det imidlertid
muligt med nogenlunde Sikkerhed at fastslaa Modellen, idet
»Hr. von Glindsenskjold« næppe kan være andre end Mathias

x) rosenrødt, saare godt.
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Peder Otto v. Rosenørn (1751—1817), indtil 1804 Ejer af
Katholm og fra 1802 Chef for 2. østjydske Landeværns-Regiment. Kammerherre var han blevet 1783, og han er ganske
rigtigt mellem de 103 Underskrivere af den Beenfeldt-Lûttichauske Protest mod Bondefrigørelsen, ja, ses endogsaa at have
været særlig virksom i hele denne Affære1). Den med Tauber
jævnaldrende Søns fulde Navn var Frederik Ludv. Chr. Pentz
v. R.2) (Moderen var født v. Pentz), hvorfor det ligger nær for
Tauber at kalde ham »Frederik P.«.
En Uoverensstemmelse med de faktiske Forhold synes at
ligge i Beretningen om de som Tjenere forklædte Staldkarle,
om von Glindsenskjolds Sommer- og Vinterbeskæftigelse osv.,
idet Rosenørn i 1806 ikke længer ejede Katholm. Men ved
Siden af at skildre den øjeblikkelige Tilstand lægger Tauber
jo især Vægt paa at give et typisk Billede, og til Typen »v.
Glindsenskjold« hørte Jorddrotten nødvendigvis med. Denne
lille Uoverensstemmelse, som jo kun drejer sig om en For
skydning af Tidspunktet, tør derfor vist regnes for en naturlig
licentia poetica.

Da jeg reiste fra Kjøbenhavn havde min gamle
akademiske Ven Frederik P. med en skjælmsk Mine
stukket mig et Brev i Lommen til sin Fader Hr. von
Glindsenskjold i Aarhuus, som privatiserede der, som
forhen Oberst af Landeværnet, nu Kammerherre og
Godseier. Hans militære Stilling daterede sig for
modentlig fra Landeværnets Oprettelse 1801, men siden
dette senere var gaaet ind, bekymrede sig ingen stort
om dets fordums Bataillons Commandeurer, ligesom
Hr. von G. ei heller synderlig savnede sin Bataillon;
thi han mønstrede nu, som det syntes med større
Forkjærlighed om Sommeren Kapunerne og Kalku
nerne paa sit Gods ved Grenaae og fortærede dem
med sine Venner om Vinteren i Aarhuus til en Trøf
fel-Sauce, som han selv fortræffelig forstod at lave og
som høiligen beundredes af 3 gamle Baroner, friands3)
og Gastronomer ligesom han selv, som udgjorde hans
9 Se f. Ex.: »Gienpart af en Skrivelse som Kammerherre ...
Been fe ldt ... har ved Hr. Kammerherre Rosenørn til Katholm
ladet omsende ...« Kbh. 1790.
-) F r. Pentz v. R o s e n ø rn (1781—1834) blev 1805 Justitssekre
tær i den vestindiske Landsoverret, senere Justitiarius og til
lige Politimester i Kristiansted. 1830 udnævntes han til
Guvernør paa St. Thomas og St. Jean.
3) Lækkermunde.
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Bords daglige Skygger baade i Qvalitet af Bordgjæster
om Middagen og L’hombrevenner om Aftenen. Det
blev af Adskillige draget i Tvivl, hvad enten L’hombrerne eller Maaltiderne vare hans Hoved-Passion.
Han var en grundig Kjender af begge Dele og roste
sig af, at han en heel Aften kunde spille det første,
uden at sætte en eneste bête, men hvo der jevnligen
freqventerede hans Huus og nogle Gange havde hørt
hans salvelsesfulde Taler over Maaltidernes substan
tielle Nydelser, Dyrekøllerne fra Frijsenborg, Laxen
fra Randers, Aalene fra Silkeborg, Østerserne fra Flad
strand, Kræbsen fra Solbierg osv. kunde ikke paatvivle, at Gastronomien var hans Hovedfag. Maaltidets
Glæder saavelsom det Studium han selv anvendte
paa, som Overkokkepige, selv at forestaae sine Livretters Tillavelse, hvis Methoder han stundom pleiede at
beskrive for Gjæsterne, medens Trancheringen foregik,
syntes tillige paa min Tid at have tjent til at bringe
hans aristokratiske Ærgrelse i Forglemmelse, som han
i tidligere Dage ikke ganske kunde frigjøre sig for,
naar han erindrede sine rebelske Bønders fremspi
rende Frihedsfølelse, som han i Aaret 1790 forgjæves
havde gjort sig Umage for at faae undlivet ved med
sine ligesindede Kolleger Hr. von Lüttichau1) og von
Beenfeld2) at foretage en Ambassade til den nylig for
mælede Kronprinds Frederik, en Ambassade, som dog
strandede paa Prindsens sunde Sands og Kjærlighed
til sit undertrykte Folk (see Maanedsskriftet Minerva
1791) Erindringen om denne mislykkede Expedition
pleiede dog af og til at jage ham Blodet i Hovedet,
9 F. C. T. Lüttichau (1744—1804) ejede Aakjær Gods og var
sammen med Kammerherre Beenfeldt Hovedmanden i de
jydske Godsejeres Rejsning mod Bondefrigørelsen. L. kastede
sig i samme Anledning ud i en voldsom Pennefejde med L.
og Chr. Colbjørnsen, som kostede ham 1000 Rdl. i Bøde, lige
som han paa Grund af sin Optræden i hele denne Sag fra
dømtes Kammerherrenøglen. Som Protest mod Dommen
udvandrede han til Tyskland, hvor han blev udnævnt til
Geheimeraad og Rigsgreve.
2) F. L. C. Beenfeldt (1741 — 1801), Ejer af Serritslevgaard ved
Horsens, idømtes ligesom Lüttichau en Bøde og fik desuden
»tilkendegivet Kongens Mishag« i Anl. af sit Arbejde mod
Bondereformerne.
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og naar den kom paa Tale under Maaltiderne, pleiede
han at forsikre sine lyttende Giæster, at denne cha
grin1) i mere end et halvt Aar derefter aldeles havde
berøvet ham al Appetit til Maden. Saaret havde imid
lertid paa den Tid, jeg lærte at kjende ham, sat Roe,
og hans dulmede Smerte brød kun leilighedsviis frem,
naar Talen faldt paa Oplysningens fordærvelige Frugt
for Landalmuen, der havde gjort denne opsætsig ei
allene mod »Hullet« og »Træhesten«, men hartad mod
al anden Bonde-Tortur lige indtil den simpleste Tug
telse af Ridepisken, en Philippica2), som naturligvis
fandt pligtskyldig Samklang hos Jabrødrene.
Hint Introduktionsbrev (som min kjøbenhavnske
Ven ei med Urette havde benævnet en »Spiseseddel
til hans Fader«) havde til Følge, at jeg strax efter
min Ankomst til Aarhuus blev indbuden til et af hans
Høivelbaarenheds Maaltider, hvorhos jeg havde den
Lykke, at denne Indbydelse paa samme Dag tilflød
en ung I£mbedsmand af mit Bekjendtskab fra Byen, ved
hvis Mentorskab jeg erholdt den bedste Ledighed til
forud at orientere mig i Værtens Skik og Husets Tone
mere ialmindelighed.
Vi havde strax ved Nærmelsen til det store Hjørnehuus paa Torvet, som H. H. beboede, Ledighed til at
bemærke, at H. H. uden Tvivl paa denne Dag agtede
at udvikle sin hele aristokratiske Glands, thi i det
Fjerne bemærkede vi allerede, at paa Husets dobbelte
Steentrappe vare opstillede adskillige skrammerede
Tjenere i gammeldags Livréer, som vare bestemte til
at modtage og indføre Gjæsterne. »Det lader til« —
bemærkede jeg — »at Kammerherren har et stort
Tjenerskab«. — »Vistnok« — svarede min Ven —
»men det er for det meste ambulante Personer, som
fremhentes fra Landet til Byen og fra Byen til Lan
det i forskjællige Øiemed. De samme Personer, som
De idag seer stive og stramme i Qvalitet af Karethspringere, Jægere, Taffeldækkere osv., ville De til Som
mer paa Kammerherrens Hovedgaard kunne gjen*) Græmmelse.
2) Tordentale.
6

82

E. G. Tauber:

kjende metamorphoserede til Trøie- og Kittelklædte
Gaardskarle, Staldkarle osv. beskæftigede med at kløve
Brænde, strigle Heste og dressere Jagthunde, thi de
ere alle oprindeligen vornede Bønder fra Kammer
herrens Gods, som H. H. med egen høie Haand har
dresseret til, efter Husets Medfør, at udføre Husets
forskjællige Functioner«.
En af Karlene havde imidlertid ført os ind i Salen,
hvor vi fandt en Deel af Byens og Omegnens Kavallerer opstillede foran de qvindelige »Deres Naader«,
som med sminkede eller usminkede Ansigter efter
deres Bang vare placerede paa den blaa Damaskes
Kanapee og ditto Stole i en Halvkreds i Midten af
Værelset. De øvrige Herrer stode i Vinduesfordyb
ningerne, sagte hviskende med hinanden. Jeg vidste
allerede fra min Ledsager, at det hørte til min Værts
vittige Galanterier, at tildele Enhver af sine Gjæster
en høiere Titel, end der tilkom ham, og det forundrede
mig derfor ikke, at han præsenterede mig for det til
stedeværende Selskab under Navn af »Skolens nye
Konrector«; — »Adjunct« »vil Hr. Kammerherren
sige«, bemærkede jeg med et ironisk Smil, som han
ingen Notitse tog af, men vedblev strax efter at pro
movere de indtrædende Lieutenanter til Kaptainer,
Kaptainerne til Majorer og saa fremdeles. Kammer
herreinden var en affabel og venlig Kone og forbeholdt
sig en senere Samtale med mig om sin Frits, om
hvem, hun sagde, hun havde 1000 Spørgsmaal at
gjøre mig.
Der blev snart kaldt tilbords, og jeg magede det
saa, at jeg, efter Aftale med min nye Ven, kom til at
sidde hos ham ved Bordenden paa en af de nederste
Pladser. Under Maaltidets Begyndelse herskede den
sædvanlige Taushed, allene afbrudt ved Musiken af
de raslende Skeer og Viinglas, men da Suppen var
fortæret, og Enhver paa Værtens Velkomsthilsen
havde tømt sit Glas, begyndte denne sin Forelæsning
over Retterne lige indtil Maaltidets Ende, eftersom
disse frembares f. Ex. »Disse Krebs« — hed det i
Anledning af Krebsesuppen — »ere fra Brabrand Sø;
de ere ikke slette, men maa, ligesom anden Fisk,
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koges i det samme Vand, hvor de fiskes«. En spøge
fuld Bemærkning: »Saa har Kammerherren formodent
lig ladet Suppen koge af Aavand« — lod han, som
han overhørte og gik over til Saltvandsfiskens Kog
ning, samt da kort efter Østers præsenteredes, til en
Discussion af den forskjællige Tilberedelsesmaade af
disse med Citron, Salt, Peber eller slet intet, item1)
om hvilken Drik dertil der var mest velsmagende:
Madeira, Rhinsk Viin eller kold Punsch.
Jeg var i nogen Tid en taus Tilhører af disse sub
tile Bemærkninger, der efterhaanden, som Retterne
avancerede fremad, gik over fra Posteierne til Dyre
ryggen, fra denne til Skinken og saa fremdeles, under
Værtens skjæmtsomme, stundom massive Yttringer til
enkelte Damer om at drikke et Glas med ham paa
en fraværende Inklination »paa den lilles Velbefin
dende i Kjælderen« osv.
Jeg forstod kun lidet af disse Hentydninger, og, da
jeg bemærkede, at den almene Opmærksomhed alde
les var bortdraget fra mig og min Nabo, tog jeg deraf
Leilighed til at udbede mig af ham nogle Oplysninger
om det tilstedeværende Bordselskab. Han var villig
dertil, men valgte »for visse lange Ørens Skyld«, som
han sagde, at betegne Personerne med de Spidsnavne,
som de førte i Klubgjæsternes Huus, og hvortil han
senere lovede mig Nøglen. Der vare hist til Høire 2
gamle Baroner, hvoraf den Ene stedse af hans egen
Broder, benævnes: »Mein Bruder, der Dumkopff!]« og
den anden er bekjendt af Nyerups Jyllandsrejse, som
Biskoppens jævnlige Makker i Piquet2); hine Naader
have i lang Tid havt deres Hjerner pantsatte i det
’) ligeledes.
2) I »R. Nyerups og S. Abildgaards Antiqvariske Rejser i Aar
hus Stift... 1808« fortæller Nyerup S. 42 om sit Besøg paa
Rosenholm: »Gaardens nuværende Ejer, S. T. Hr. Kammer
herre og Ridder af Dannebrog, Baron Iver Rosenkrantz
til Willestrup, stifter vel ingen Ridderacademie eller anlægger
der Bibliothek saaledes som hans Stamfader, den lærde Hol
ger Rosenkrantz; men saa kives han da ikke heller med
Theologerne — tvertimod, han omgaaes meget fredelig med
Biskop Birch — ej heller ønsker han Biskop Balle død for
at succedere ham ....« Disse spøgefulde Linier, som maaske
6*
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himmelske Apothek, og disse Præster, som De seer
paa nederste Venstre i de korte sorte Klæder gaae
under Navnet »Kirkeuglen og Professor Paulus« (hvil
ken sidste jeg siden erfoer havde faaet sit Tilnavn af
sit naive Spørgsmaal til Biskoppen i et Landemode
selskab: »Var Paulus Prof. Deres H.?« i Anledning af
denne havde gjort nogle Bemærkninger om den theologiske Professor Paulus).
Jeg vilde formodentlig endnu i nogen Tid have
været taus Tilhører af disse Bemærkninger, skjønt
Værtens Lovtale over den Madeira, som han havde
paabudt at fremhentes til toute la restf!]1), og som han
forud charakteriserede la bonne bouche2), da den 2
Gange havde passeret Linien; vidnede om at Afskedsskaalen stod for, og at Maaltidet snart stundede til
sin Ende; da en af de forklædte Bondelømler saa
uheldig seilede op med en Bakke med fulde Madeira
glas, at han strax ved Generalinde Gersdorff3), den
fornemste Dames Stol, snublede over denne, og —
rusk, rask, der laae den ulykkelige Talerkenslikker
langs med Gulvet omgiven af raslende Glasskaar,
medens Vinen, som de gamle Gourmænd [!] saa stærk
mundede efter, deels flød ned ad den gamle General
indes Ryg, deels i stærkere Strømme flød hen ad det
bonede Gulv. Der blev en almindelig Opspringen fra
Bordet, blandet med Beklagelse over den ruinerede
Damestads, og skjønt nogle af Gjæsterne efter Værtens
Opfordring maaskee vare villige nok til at tage Sæde
paany, gav nu mere Maadeholdne Signal til Opbrud
ved at sige: »Nei, vi have idag nydt Overflødighed af
gode Ting!« og førte deres Borddamer tilbage til
Kaffestuen.
At den ulykkelige Lars maatte bøde haardt for den
gemmer en Smule Malice, synes deteneste, Nyerup har skrevet
om Biskop Birchs Omgangskreds. Formodentlig er altsaa
Iver Rosenkrantz den ene af dé nævnte Baroner.
hele Resten (af Maden?).
Himmerigsmundfuld.
8) Sophie Magdalene Gersdorff. f. Reventlow (1741—1811),
Enke efter General Nicolaus Maximilian Gersdorff
(1725—1802), der havde overtaget Marselisborg ved den ældre
Broder, C hr. Rudolph Philips Død i 1800.
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spildte Nektar, de ituslaaede Glas og Vinpletterne paa
de spolerede Silkekjoler, var ikke vanskelig at gjætte
sig til, da Værten under Kaffepassiaren pludselig for
svandt, og man fra et fjernt Værelse fornam støn
nende Klagetoner, som bebudede, at Standen strax
blev afholdt over den angerfulde Synder.
Efter denne gemitus miserqve tumultus1) greb jeg
det første passende Paaskud til at anbefale mig, da
jeg længtes efter at gjennemgaae ved en Pibe Tobak
med min Ven, den desidererede Personal-Charakteristik,
som skulde bringe mig a jour med en Provinsialbys
Noblesse.
VIII
Fragment af min Stilling som Skuespiller-Dilet
tant og Skuespil-Directeur ved Privattheatret i
*
Aarhuus 1806—1818.
Dette Afsnit hører til Erindringernes mindst udarbejdede;
Slutningen synes kun at være Notater til Støtte for senere
Skildringer. Som det er, giver det dog typiske Billeder af den
Skuespiller-Lidenskab, der i Begyndelsen af forrige Aarhundrede
hærgede Landet, og som f. Ex. Blicher har parodieret2). Ogsaa
Prøverne paa Taubers Lejligheds-Poesier er typiske for Tidens
litterære Klub-Stil, mere præget afRahbek end af Oehlenschläger.
Andetsteds (Add. 245. 8vo), har Tauber en ikke fuldt saa
respektfuld Karakteristikaf Dilettantvæsenet: »Privat-Theatrene
i Jylland under Krigen (o: 1807 -14) udgjorde en Hoved-Ingre
diens i Folkeforlystelses-Væsenet. Det var som et BersærkerRaserie, der havde grebet Folkene. Enhver Flække fra Aalborg
til Skanderborg havde et eller flere Smaatheatre, stundom
Noblessen sine, Skoledisciplene deies og Gaardskarlene og
Tjenestepigerne deres. Hvorvidt Thalia og Melpomene fandt
sig tjente med disse mange og forskjællige Hyldninger, vil an
detsteds blive Gjenstand for vor kritiske Undersøgelse. Af
Anekdoter roulerede der paa den Tid ikke faa, ligefra Historien
om Faareflokken i Apotheker Seidelins Lade i Skanderborg
indtil den poetiske Dandsemesters3) Declamationer paa Apothekerens Loft i Aarhuus.

’) Stønnen og ulykkelige Forvirring.
2) I >}Generalprøven i Kragehul«. 1819.
s) O G. F. Bagge (1776—1838), tidligere »Dandser ved det kg].
Theater, Dandselærer, Reisende, Skribent, Tolk og Translatør,
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Stads-Theatrene havde imidlertid deres strænge Love for at
udelukke næsvis Kritik, hvortil Inskriptionen over det aalborg;
ske Theater: Skue, tie og tænk! ogsaa hentydede....« Derefter
følger en Beretning om Bortvisning fra en Forestilling i det
dramatiske Selskab i Aalborg af en Dame, der ikke tilhørte det
exklusive Borgerskab, som beherskede Selskabet.

Motto: Mit Votum i Justitsraad Bummelhoffs1) Stambog
d. 17. Apr. 1809.
CO xoap,oç Gxqvi],
CO ßioQ Tiâçoôoç'
'’HWeç, eIôeç, àmjk&Eç?)
Democritus.
Et lidet Tempel har Thalia her i Aars,
Hvor Vennekreds til Konsten ringe Offer bringer,
Der knyttedes, min Ven, vort første Kjendskabs Baand,
Der modnedes til Frugt den grønne Ungdoms Spire.
Saa 3de Vintre gik. Nu Skjæbnens Haand

Sekretær i fransk Tjeneste, Huseier. Boghandler, Skuespiller
og Deklamator«, var gennem flere Aar en stadig Gæst i Aar
hus og andre Byer som Danselærer og Deklamator. Han fik
ogsaa Indpas i det »dramatiske Selskab« og opførte f. Ex. i
1810 paa »Apotekerens Loft«, o: Løveapotekets 1. Sal, hvor
Selskabets Forestillinger dengang gaves, »De to Sedler« af
Florian samt »Huslig Lykke« med velvillig Assistance af
»Dramatiken«s Medlemmer Forestillingen var forbundet med
Dans, som i en Avisfejde skildres saaledes:
Med krummet Arm, barsk som en Bjørn,
Han dandser en Solo med 18 smaa Børn,
Skjøndt Agterkastellet er noget svær —
Det er snurrigt, han ikke taber sit Veir;
Alligevel gjør han ret artige Spring,
Hopper og skræver som ingenting;
Det dundrer i Apothekerens Sal —
Messieurs! Den Komedie er kapital.
Bagge laa bestandig i Pennefejde, bl. a. med Blicher, og
kunde undertiden med Held turnere et spidst Vers i Baggesens Stil; men alt i alt tilhørte hans Præstationer indenfor
samtlige Kunstarter den ufrivillige Komik. Om Bagge kan
læses f. Ex. i J. Davidsen: Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn I. 1880.
!) Johan Christopher Henrik Rum mel hoff (1788—
1858) var født i Aarhus som Søn af Kapt. Arendt Chr. R.
Ved sin Død var han Byskriver i Hillerød.
2) Verden er en Skueplads, og Livet Vejen henover den. Du
kommer frem, ser dig omkring og gaar ud.
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Opløser disse blide Samlivs Dage.
Du træder nu paa Verdens Scene frem;
Gid samme Glæder der, som her, Du finde!
Gid 1ste Arbeidsact med Laud Du ende,
I 2den Tæppet da for Embed’ vil opglide,
I 3die sikkert Hustru blid Du ikke savne vil,
Som i den 4de vakre Sønner dig vil bringe1),
Den vorde dig paa Optrin riig! ! ! og seent
til 5te Act Du skride!
Dog — tryg ved Mindet om det Svundnes Fryd,
Du roligt skue vil til dennes Ende.

Med højtflyvende Planer til at vinde Hæder og
Navn som Skolemand, næstefter Faderens, som var
og bestandig blev mit nærmeste Forbillede, var jeg
som 23aarig Yngling, som forhen bemærket, tiltraadt
min første Embedsbane som Adjunct ved Aarhuus
Kathedralskole den 7. Febr. 1806. I det første Halvaar sysselsatte Skole-Reformen ganske min Sjæl. Jeg
gjennemtrak Lærebøgerne med rene Blade og skrev
disse fulde af Anmærkninger til Disciplene, jeg lærte
nogen af disse, som havde Lyst dertil, uden Betaling
Tysk og Engelsk, og gjorde paa Fridagene Excursioner til Landsbyvennerne paa Kjærbygaard og Astrup2»
og nød af og til Indbydelser til de større Selskaber,
som ere omtalte i forrige Kapitel, uden at disse dog
synderlig smagte mig.
Nu da Skolemaskinen var i sin jevne Gang, og
Efteraarsstormene begyndte at suse omkring min
gamle grundmurede Vaaning, opstod i de lange Afte
ner stundom en Tomhed, en Længsel efter en friere
Aandsføde, i min Sjæl, og da jeg [i] nogle Selskabs
kredse hørte jevnlige Lovtaler over enkelte Studenter
i Byen, som vare optraadte som Theater-Dilettanter i
en sluttet Kreds, lod jeg mig uden Vanskelighed over(Taubers Anmærkning): Spaadommen opfyldtes i det Hele. R.
fik juridisk Attestats, med Laud, blev Auditeur paaGhristiansøe,
senere Byfoged i Nykjøbing paa Mors og Stænderdeputeret
i Aalborg, fik sig i sin Tid en vakker lille Kone, og intet
manglede uden Sønnerne fra 4de Act, som han dog passende
remplacerede med 3 vakre Svigersønner, hvoraf de 2 opsloge
huuslige Pauluner i samme By.
*) I Astrup ved Solbjerg var en Morbroder(?) til Tauber, Chri
sten B e g t r u p, Præst indtil 1808.
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tale til at forsøge min Lykke paa Bræderne, saameget
mere, som Scenen tyktes mig at være en god For
øvelse for den eloqventia corporis1), som ikke burde,
efter Qvinctilians Raad, være fremmed for nogen of
fentlig Lærer. Jeg lod mig derfor indvotere i det saakaldte »dramatiske Selskab«2), senere b.enævnet »PolyhymniasTheater« og bestod min Debut-Rolle: »Eduard«
i »Elisa Werner«3) med Bifald. Fra den Tid af blev
denne Bisyssel en af mine kjæreste og, som jeg be
gyndte med at give Elsker- og Helteroller, saa blev
jeg i mit hele Theater-Liv (det endte med min Ud
nævnelse til det første Rectorat), bestandig ved at give
disse og strejfede sjælden over i det komiske Fag
eller Karrikaturen.
Hvorledes mine Anskuelser vare om Konstens Ind
flydelse paa Privatlivet, vil omtrent sees af de Minde
vers, som jeg som Med-Bestyrer af Polyhvmnias
Theater fremsagde over de afdøde Konstbrødre Aarestrup4) og P. Kabell5) saavelsom af en Prolog, som
fremsagdes ved Theatrets Aabning i 1811, hvori det
hedder:
»Naar Aanden sløves under Livets Møie,
Da vinker Konsten os til Templet hen,
Hvor Poesien med sin Tryllepensel
Har malet den forsvundne Herlighed.
Et Broderbaand sig om os alle slynger,
Og med fornyet Liv og Kraft vi gaae
Til vore vante Sysler troe tilbage«0).

’) Legemets Veltalenhed.
2) Om »Det forenede dramatiske Selskab i Aarhuus« se Thorkil
Baumgartens Afhandling i Aarh. Stifts hist. Aarb. 1914.
3) Elisa Werner, eller Uskyld seirer. Skuespil i tree Optog,
efter Guilbert Pixérecourts franske Original ved K. L. Rahbek. Kbh. 1806.
4) Fr. Carl A a res trup (1784—1807), Student, forsøgte 1805 at
oprette en privat Skole i Aarhus, hvilket dog ikke lykkedes.
I 1806 blev han ansat som Lærer i Kalligrafi ved Katedral
skolen, men døde allerede Aaret efter.
B) Peder Kabell (17?—1812), Cand, theol., Kantor og Degn ved
Domkirken. Efterfulgte Aarestrup som Kalligrafilærer ved
Katedralskolen.
6) (Taubers Anmærkning): Den kongl. Theater-Etat misbilligede
fra dens Standpunkt vistnok ikke uden Grund denne Syns-
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Hvorhos den under slige Forhold let fremspirende
Forfængelighed og Letsind søgtes dæmpet med føl
gende Yttring:
Ei beile vi til Krandsen, som sig slynger
Om den fuldendte Konstners Tinding — dog —
Er ei vor Sjæl i Sløvheds Lænker bundet
Og aabner sig vort Hjertes indre Sands
For alt, hvad der er skjønt og stort og ædelt,
Og lyder fra vor Læbe intet Ord,
Hvorover Uskvlds Engel maatte sukke,
Da sikkert dækker Venskab med sit Slør,
Hvad Svaghed syndede mod Konstens Love.

Komedier,
dels forberedte, dels opførte paa Polyhymnias Theater
i Aarhuus af Disciplene i Kathedralskolen eller Med
lemmerne af det engelske Contoir, som Sprog-Øvelser
i levende Sprog, vare
I. I Latinen (af Disciplene) Terentii Andria1). NB.
Dette Stykke blev fuldkommen memoreret, overhørt
og prøvet af Blache og mig, men kom desuagtet,
uagtet stor Interesse for Forsøgets Udførelse fra Biskop
Birchs Side [ikke] længere end til General-Prøven.
Opførelsen strandede især paa Vanskelighederne ved
at tilvejebringe nogenlunde rigtig Costumering (uagtet
man tog tiltakke med at anvende omsyede og bebræmmede Lagener som hvide Togaer), samt paa de
metriske Vanskeligheder ved Fremsigelsen. Rolle
besætningen var efter et Brev til Broder Emmanuel
følgende: [ikke udfyldt].
II. I det Engelske 2 à 3 smaa Skuespil fuldstændig
opførte, hvoraf erindres:
1. /The good son, a drama in one act«, som findes
i Schneiders english plays2).
2. [ikke udfyldt].
maade, da de ved dens Sommerforestillinger først saae det
nve Theaters Indskrift, som svarede dertil, nemlig:
OPMUNTRING EFTER ARBEIDE.
’) En af de i Undervisningen hyppigst anvendte Komedier af
den latinske Forfatter Publius Terentius Afer fdød
Aar 159 f. Kr.).
’jChr. Fr. Schneider: Collection of english plays with
explanatory notes in the danish language I—II. Kbh. 1807.
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Afskeden fra Aarhus i Februar 1818.
Efterfølgende Brev fra Tauber til Broderen i Aalborg findes
ikke i »En Skolemands Vandringer«, men danner en naturlig
Afslutning paa denne Skildring af Aarhuslivet. Det meddeles
her efter Memoriae subu rba n ae (Add. 233 d. 8vo).
Kolding, d. 9. Februar 1818.

Kjære Broder!
Der gives Sympathier i Livet, som ere saaledes sammenvoxede med vort Indre, at vi vanskeligt nogen
sinde rent løsrive os fra dem. En saadan Sympathi
— det føler jeg — vil Aarhuus i Fremtiden blive for
mig. Hvad Under? Friskheden af en 12aarig Embeds
virksomhed i den første Manddomsalder, Forlovelses
dagenes Rosenflor og Huuslivets, især Dagligstuens og
Børnestuens første Glæder — inclusive den overgaaede
Erindring af hele Kjøkkenets og Spisekammerets
Knaphed og alle de oeconomiske Forlegenheder, som
de kummerlige Krigsaar medførte — alt dette drager
nu som mindeværdige Billeder med Savnets og Længs
lens Styrke forbi min Sjæl.
Dog — det var ikke det, jeg vilde fortælle Dig, thi
det veed Du jo godt, og kan, som Manden hos Virgil,
sige: »Ipse vidi et magna pars fui«1).
Det var kun om mine sidste Dage i Aarhuus
og om dets venlige Deeltagelse og det sande Vennesind for mig og mine, som af alle Stænder og alle
Aldre i Anledning af denne Afsked saa smukt lagdes
for Dagen, som jeg i Dag vil fortælle dig noget. Jeg
forbigaar for Kortheds Skyld at omtale Jule- og
Nytaarsgilderne hos Stiftamtmanden, Bispen,
Stiftsprovsten, Rectoren, Borgermesteren osv. De vare
kun Forløbere for det store Finale, havde Aarstidens
muntre Charakteer, som Ole Amtsprovst [o: Secher]
naivt udtrykte sig, indrettet paa at græde med det
Ny Udgave I—III 1811 — 16. »The good son« er anonymt og
findes tilsyneladende kun i denne Antologi, saaledes at Schnei
der muligvis selv er Forfatteren. S. var Translatør i Engelsk
og har oversat en Række engelske Skuespil til Dansk. 1809
blev han Inspektør ved Det kgl. Theater.
') Jeg har selv set det og haft stor Del deri.
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ene Øje og lee med det andet, idet de for Huusmødrenes Oeconomies og Beqvemmeligheds Skyld
vare indrettede til paa een Gang at tjene som Af
skedsgilder for mig og Velkomstgilder for den nye
Stiftsphysikus, Dr. Willemoes1), der i de samme Dage
tiltraadte sit nye Embede. Ligeledes indlader jeg mig
ikke paa at beskrive Afskeden i Polyhymnia,
hvor jeg, efter som jeg haaber og ønsker, for sidste
Gang vil have betraadt Brædderne i Rollen som
Prætendenten i »Eduard af Skotland«2), blev bekrandset af Klubbrødrene og siden havde en lystig Aften
med munter Sang og Bægerklang, hvorved Madam
Hachenburg fungerede som Hebe. Jeg forbigaaer Af
skeden med Disciplene paa Skolen og med
mine fordums Medlærere i et Aftenselskab,
hvorved Blache blandt meer hilsede mig med et lille
latinsk Carmen, der blev afsungen til Melodien af
den gamle Drikkevise: »Mihi est propositum in taberna
mori« og begyndte ligesaa høitideligt med et:
»Rector venerande! qvem
Vocant Coldingenses,
Tibi manus tendimus
Ut in ipso limine
Cimbriæ australis
Recorderis semper tu
Caros hic sodales8)«.

som det, til Tobaks-Kollegiets Glæde, endtes med føl
gende Votum:
»Tempore, qvod »Springqvarteer«
Dicimus ex more,
Petum fumes optimum
Semper fesso ore4)« osv.

9 Fr. Vilh. Willemoes (1778—1860), Dr. med. 1803, Landfysikus i Viborg 1808—17, derefter Stiftsfysikus i Aarhus ind
til 1844.
2) Formodentlig »Edvard i Skotland eller Flygtningens Nat«,
historisk Drama i 3 Akter af Alexandre Du val, frit over
sat efter Aug. v. Kotzebues Omarbejdelse ar N. T. Bruun.
8) Ærværdige Rektor! hvem Koldingenserne nu hidkalder, vi Aarhusiensere rækker dig Haanden, for at du paa det sydlige
Jyllands Grænse altid maa mindes dine kære Kammerater her.
4) Gid du altid i den Tid, vi plejer at kalde »Springqvarteer«,
o: Frikvarter, med din trætte Mund maa ryge den bedste
Tobak.
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Kun et Par Linier maa jeg endnu anvende paa at
beskrive Dig det store Vale (om just ikke triste
Vale), som blev mig til Deel ved Af reisen fra
Aarhuus den 5. Februar d. A., en Dag, som staar
mærket i min Almanak med et stort Kors. Det var
en blank, næsten foraarsagtig Vintermorgen, da Stifts
provstens Reisevogn havde afhentet mig i min Bolig
paa Skolegaden, og jeg holdt udenfor hans velbekjendte
gule Gaard paa Torvet for at tage ham og Rectoren
paa, der vilde ledsage mig til mit første Natteqvarteer,
Astrup Præstegaard. Jeg anede intet udover den
venskabelige Ledsagning, og blev derfor ei lidet over
rasket, da Fullings Port aabnede sig for et nyt Følge
skab af henved 50 Personer, bestaaende deels af Sta
dens ærværdige Fædre, fremdragende i en lang Række
af veltilpakkede Vogne, deels af Skolens Ungdom stolserende til Hest paa Bønderklepperter, som vare bor
gede eller leiede fra de omliggende Landsbyer.
Det var et komisk Virvar, inden Toget fik sat sig i
Orden, ja, senere paa hele Turen var Reisen fuld af
alskjøns Eventyr og Smaafataliteter, som toge Braaden
fra den vemodige Stemning, som ellers vistnok vilde
have indfundet sig. Ryttere og Heste passede nem
lig lidet til hinanden; hine vare som kjøbstadfødte
for en Deel lidet vante til Ridning, og disse end min
dre vante til Hovedvagtens glimtende Bajonetter og
Kjøbstadlivets øvrige Støj. Medens Stiftsprovsten der
for forklarede mig Øjemedet af denne Æresgarde,
nemligen en Afskedsfrokost i Tranbjerg Skole et Par
Mile herfra paa Horsens Vejen, som man ønskede at
give mig, hoppede vor gode Stougaard helt utaalmodig og angstfuld i Hu frem og tilbage i Vognsædet
ved at see sine Drenge, udygtige til at tæmme de stej
lende Bønder-Heste, dinglende frem og tilbage i Sad
lerne.
»Naadadah«! heed det af og til her og paa hele
Rejsen med hans skraldende Røst, »det gaaer ved
den levende Gud aldrig godt«. »Tag dig iagt for
Grøften, bitte Thomas«. »Hvad er der i Vejen,
Frederik!«
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Frederik Rasmussen1) ridende hen til Vognen: »Hr.
Rector, det er Knud Schytte2) som har villet sætte
over Grøften for at komme ind paa Biveien, men
hans Hest er blevet siddende i Snavset«. »Holdt,
holdt Knud, medens de faar Hesten paa Benene«,
vedblev den Gamle, medens han lettede sig i Sædet
og holdt en Formaningstale til Ungdommen, der flok
kede sig om ham, og som han nu alvorligen forbød
at benytte de forskjællige usikkre Veispor, som for
medelst Landeveiens Siethed vare gjorte hist og her
paa Markerne ved Siden af denne.
Under disse Intermezzer vare de halvanden Miil til
Tranbjerg Skole snart tilende, og efterat Selskabet
(navnlig Provsten) var modtaget med mange Buk og
Komplimenter af Skolelæreren, der agerede Vice-Vært,
tilfredsstilledes de gamle og unge Gjæsters Morgentidighed mundtligen af Provstindens Madkurve og
Viinhandlerens Flaskefoder, medens Stuen, Skolegaarden og Landeveien rungede af saa mange Hurraer og
gjenlød af saa mange Taler og Sange, at Følelsen af
mine Venners store og ufortjente Godhed virkelig
overvældede mig, saa min Sjæl paa en Slags Maade
fandt Lise og Ro ved den Stilhed, som paafulgte, da
jeg atter var steget til Vogns ved Siden af mine Ven
ner Stougaard og Secher. Den hele Scene har dog i
sin Efterklang noget ubeskriveligt rørende for mig.
Lev vel.
Din hengivne Broder
E. T.
!) Fr. Rasmussen (1799—1836), Student 1820. Studerede Filo
logi, var fra 1831 Alumnus paa Borchs Kollegium, fra 1835
Inspektør. Den eneste Afhandling, han naaede at faa udgivet,
skrev han paa Græsk. Han ansaas for en meget lovende Filolog.
2) Knud Schytte (1800-1866), Søn af Klokker S. ved Domkir
ken. Gik i Katedralskolen fra 1811—19, men blev privat di
mitteret til Universitetet 1820. Lærer ved Domsognets Borger
skole 1823—47, Alterdegn ved Domkirken fra 1827. Han udgav
1835 »Kortfattet Beskrivelse over Aarhuus Domkirke«. Musik
kritikeren H. W. S. og Komponisten Ludvig S. var hans
Sønner.
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Tauber tilføjer derefter »af en senere Meddelelse fra Aarhuus«
en Fortegnelse over de Personer, som deltog i Udflugten til
Tranbjerg. Efter Navnene har han undertiden givet Meddelelse
om vedkommendes senere Livsstilling; disse personalhistoriske
Oplysninger er her nødtørftigt suppleret.
Jliri d iske Em beds niam d :
Borgmester Jens Leegaard S ch u m a ch e r (1770—1829),
tidligere Byfoged i Saxkøbing og fra 1805—09 i Nykøbing Mors;
herfra kom han til Aarhus, hvor han 1813 tillige blev Borg
mester. 1818 Herredsfoged i Vor og Nim Herreder og Birke
dommer i Stensballe Birk.
Overauditør, Byfoged Christopher Andreas Petersen
(1761—1824) blev 1801 udnævnt til Raadmand og samtidig til
Byfoged. Fra 1808 var han By- og Raadstueskriver.
Raadmand Niels Anton Bjørn (1772—1821), LandvæsensCom missær.
Krigsraad Jørgen Jensen D e i g a a rd (1789—1860), senere
Overretsprokurator i Viborg.

Gejstlige Embedsmænd :
Stiftsprovst Ole A. Secher (se Noten S. 59).
Dr., Prof. Jens Henrik Larsen (1773—1852) var Dr. saavel udi Filosofien som Theologien. Han hørte til den meget
alsidigt interesserede, rationalistiske Præstetype, og hans især
kvantitativt betydelige litterære Produktion behandler de mest
heterogene Emner. I Aarhus var han Præst 1805—15 og atter
1816-21. Til Stiftsprovst Secher synes han at have staaet i et
lidt spændt Forhold (se Rasmus Sørensen: Mit Levnedsløb.
1847). Derimod fortsattes Venskabet med Tauber gennem Brevvexling lige til hans Død i 1852.
F r. Carl Studsgaard (1767—1829), Kapellan ved Domkir
ken 1798, Præst 1816 og Stiftsprovst efter Sechers Død 1820.
C hr. Risom (1781 — 1827), Søn af Raadmand R., Student,
underviste privat, blev Klokker ved Domkirken og fra 1818
Lærer ved det kommunale Skolevæsen.
Carl Emil Ulrich Marius Ebeling (1766—1836), Or
ganist ved Domkirken indtil 1834. Han var i sine senere Aar
svagelig, men havde tidligere betydet ikke lidt for Musiklivet
indenfor »Kronprindsens Klub« og »Polyhymnia«; han arran
gerede ogsaa offentlige Koncerter i Raadhussalen, ligesom han
sammen med Kantor Grosmann havde forstaaet at gøre Kirkemusiken rigere end dengang sædvanligt.

Fra Skolen:
Rektor, Prof. J. Stougaard (se foran).
Edvard C h rystie Fleischer (1780—1854), f i Bergen.
Fra 1806 Adjunkt ved Katedralskolen, fra 1818 Overlærer. Han
tog sin Afsked 1846.
Adjunkt Qvistgaard (se Side 45).
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Adjunkt H. H. Blache (se foran).
Adjunkt Jacob Samuel Hertel (1791—1867), fra 1813 Ad
junkt i Randers, fra 1816 i Aarhus. Blev 1824 Præst i Kolding,
1831 i Thisted, 1837 i Aalborg og fra 1845 i Eltang—Vilstrup.
K. P. R ø h r, efterfulgte 1812 Kabell (se S. 88) som Kalligrafi
lærer ved Skolen. Senere Fuldmægtig paa Bispekontoret.
Af Disciplene:
Peter Jørgen Stougaard (1798—1865), Søn af Rektor
St., Student 1818, Adjunkt ved Aarhus Katedralskole 1824—29;
derefter Præst i Vinderup, fra 1843 i Daugbjerg—Mønsted.
F r. C hr. Johan Petersen (1800-1856), Student 1818,
Sognepræst i Staby 1825, senere i Leirskov og fra 1852 i Stouby.
Som Præst faar han Skudsmaalet »dygtig og praktisk«. Han
var to Gange Provst.
Hans Chr. Theodor Barfoed (1799-1878), Student 1818.
Kateket i Korsør 1824, Præst i Borum 1832, i Klovborg 1834 og
fra 1851—65 i Kippinge.
Hans Peter Ebeling (1800-1860), Student 1818. Kapellan
i Skamstrup 1828, Sognepræst i Spandet 1832, fra 1844 i Halk
i Sønderjylland. Her tog han sin Afsked 1851.
Ove Thomas Nicolai Krarup (1799—1862), Student
1818. Sognepræst i Naur 1825, i Ulfborg 1837 og fra 1852 i
Flødstrup—Ullerslev. K. betegnes som en »nidkjær Præst og
tillige dygtig Landoeconom«.
Hans Chr. In gerslev (1798—1888), Student 1818, Præst i
Vrensted 1834, i Boeslunde fra 1851. Han tog først sin Afsked 1873.
Jens F r. As m u s se n (1798—1881), Student 1818. Efter
nogle Aar at have været Reservekirurg i Søværnet og 1830—36
Garnisonskirurg paa Kristiansø, praktiserede han som Læge i
Morsholt ved Odder, i Skanderborg og fra 1839 som Tandlæge
i Aarhus, fra 1857 i København. Efter 1865 levede han som
Privatmand dels i Viborg, dels i Aarhus.
Stephan H e e g a a rd (1799—1880), Student 1819. Sognepræst
paa Thunø 1827, i Nordby paa Samsø fra 1836, fra 1851 i Skæ
vinge—Gjørløse, hvor han tog sin Afsked 1865.
Schack Lüne borg Køs ter (1801—1876), Student 1819.
Uddannet paa Faderens Apotek, Svaneapoteket i Aarhus. Vandt
1828 Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen af en Opgave
vedr. »Stoffernes hydroelektriske Rækkefølge«, var i det hele
taget meget naturvidenskabeligt interesseret og rejste paa Op
fordring af »Selskabet til Naturlærens Udbredelse« paa Fore
dragsrejse i de større jydske Byer. Fik 1828 Bevilling til at
anlægge et kemisk Laboratorium og drive Materialhandel i
Randers, hvor han 1831 desuden fik Bevilling til at anlægge et
nyt Apotek, Svaneapoteket. I Randers blev han en meget be
tydende Mand, var en Aarrække Borgerrepræsentant og Raadmand, ligesom han fra 1844 var Stænderdeputeret.
Daniel Bøggild (1799—1885), Student 1819. Kateket og
Førstelærer i Korsør 1834. Sognepræst 1837 i Grindsted, 1840 i
Hersom og 1850 i Østervelling, hvor han 1870 tog sin Afsked.
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Ancher Heegaard (1801 — 1834), Student 1819. Fra 1828
Sognepræst i Estvad og Rønbjerg.
Knud Schytte (se S. 93).
F r. Rasmussen (se S. 93).
Henr. Aug. Schäffer (1801—1841), Student 1820. Højeste
retsadvokat 1832.
C hr. Fr. Ingerslev (1803—1868), Student 1820. Tog baade
theologisk og filologisk Embedsexamen, blev 1841 Rektor i Vi
borg, 1844 i Kolding, 1861 i Aarhus. Han var en meget frugt
bar Forfatter og har udgivet en lang Række Skoleudgaver sær
lig indenfor de klassiske Sprog, men ogsaa Lærebøgeri Historie
og Geografi.
Søren Møller Sørensen (1799—1867), Student 1819.
Kapellan i Svallerup 1825, Sognepræst i Seiling 1833, i Hylle
sted 1838, i Esbønderup fra 1857.
Thomas Funder (1804 — 1860), Student 1821. Efter i 1826
at have taget juridisk Embedsexamen, indtraadte han i Ledel
sen af Faderens Tobaksfabrik i Aarhus. Han kom i Aarenes
Løb til at spille en betydelig Rolle i Byen, blev Borgerrepræ
sentant, Raadmand og Meddirektør forÄarhus Spare- og Laanekasse. 1831 udnævntes han til Stænderdeputeret for Jyllands
2. Købstaddistrikt. Som Politiker var han ligeledes i første
Række og havde Sæde i flere vigtige Udvalg. Hans An
skuelser var konservativ-liberale, hvorfor han blev kongevalgt
Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, ligesom han
sad i Landstinget indtil 1853.
Ove Thomsen (se S. 43).
Jess Le meier. Student 1821. Død som Student.
Laur. Daniel Jacob E d v. ‘ A1 ex a n d e r L a rse n (1802
—1835), Student 1820. Død som cand. jur.
Niels Bygom C h r. Krarup (1*802-1865), Student 1822.
Et Par Aar studerede han Theologi, men blev fra 1825 Lærer
ved Lyngby Seminarium og Forpagter af Lyngby Præstegaard.
Senere forpagtede han Frijsendal under Frijsenborg og opret
tede her
for første Gang med Held i Danmark — en Land
brugsskole, som han 1840 flyttede til Haraldslund ved Aarhus.
Paa mange Maader blev han Foregangsmand indenfor Land
bruget og forstod at gøre sig gældende baade som Praktiker
og Teoretiker. Han redigerede et Par Landbrugstidsskrifter og
tog i 1845 Initiativet til de almindelige »Landmandsforsamlinger«.
Ludvig Othar Chr. Faye (1800-1869), privatdimitteret
1825, opgav et juridisk Studium paa Grund af en Øjensygdom,
blev 1831 Lærer ved de Massmannske Skrive- og Regneskoler
i København, 1835 Konsumtionsforvalter i Nykøbing M., fra
1841 Toldinspektør i Hobro.
Ancher Jørgen Secher (1800—1856), exam, juris. 1822,
ansattes 1833 som Assistent under Tallotteriet, men afskedigedes
efter dettes Ophævelse i 1850.
Dines Peter Lind (1792—1881), Student 1823. Sognepræst
i Skarrild 1832, i Nørre Nissum 1838, i Skødstrup fra 1856 til
1868, da han tog sin Afsked 77 Aar gammel.
A nholm, senere Skibskaptajn.
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Diverse fra Byen :
Johannes Valeur (1766—1829), Amtsforvalter, Justitsraad.
Vinhandler Frantz Fulling (død 1840), blev 1806 Ejer af
»Vinkældergaarden, Nr. 1 paa Domkirkegaarden«, med Gæst
giveri og tilhørende Have, der under Navnet »Fullings Have«
i mange Aar var et yndet Forlystelsessted, ligesom Gæstgivergaarden var stærkt søgt af rejsende. Tauber skriver (Add.
233 a 8vo) om F.. at han var en munter Klubbroder, og under
Besøg i Aarhus boede T. altid hos Fullings. Se iøvrigt Aarh.
Stifts Aarb. 1929 S. 204 ff.
Apoteker Jacob Jonas Røster (1771—1846), født i Bergen.
Overtog 1799 Svaneapoteket i Aarhus og drev det indtil 1843.
Jens Røgind (1761—1841), Købmand, kgl. Agent. Var gen
nem mange Aar Havnekasserer og fik udrettet meget for Hav
nens Forbedring. Han interesserede sig for Haandværkerundervisning og sad i Direktionen for Frederik Ferdinands
Tegneskole, ligesom han var Medlem af Direktionen for Aarhus
Stiftsbibliotek og medvirkende til, at dette i 1829 indret
tede en særlig Haandværkerafdeling med populær Læsning.
Han var Medstifter af »Kronprindsens Klub« og Æresmedlem
af »Polyhymnia«.
Peder Albrecht (1769—1851), fra 1801 Stadsmusikant i
Aarhus. Han var desuden Kaptajn ved det borgerlige Jæger
korps og kendt og skattet i Byen for sit gode Humør og sine
selskabelige Talenter. Der lever endnu Historier om hans for
skellige Paafund. Han var jævnlig Deltager i de mere eller
mindre værdige Selskaber — fortrinsvis de sidste — som
Frederik VIIs Moder, Prinsesse Charlotte Frederikke arran
gerede under sit Ophold i Aarhus og Horsens.
Albrecht betegnes som meget musikalsk og betød ihvert
Fald i sine yngre Aar en Del for Musiklivet i Aarhus. Senere
blev det saa som saa.
Peter Hendrich Jordan (1791—1823), Købmand, boede
paa Storetorv.
Joh. Hviid, stud. jur. Muligvis en Svoger til Tauber.
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Folkeminder i Aarhus Amt.
Af August F. Schmidt.

et er af Betydning for Lokalhistorikerne, at de er
U fortrolige med Folkeminderne i det Sogn, som de
har taget til Opgave at skildre, ja, der bør i enhver
større Sognehistorie være fyldige Oplysninger om Sog
nets gammeldags Folkeliv, om Bondearbejder, Haandværkere, Bygninger, Fester, Højtider, Stedsagn, Tro
m. m.
Store Mængder af Folkeminder er allerede indsam
lede og udgivne i Bøger eller indsendt til vort Folke
mindearkiv: Dansk Folkemindesamling, Kgl.
Bibliotek, København K., oprettet 1904; men der er
naturligvis langt igen, inden man tør sige, at alt dansk
Folkemindestof er optegnet og bevaret for kommende
Slægter. Lokalhistorikere kan derfor udføre en virke
lig betydningsfuld kulturhistorisk Gerning ved at ind
samle de endnu af gamle Mennesker erindrede faa
Minder om det Almueliv, der nu for stedse er for
svundet.
Fra Aarhus Amt er optegnet et omfangsrigt folklo
ristisk Materiale, hvoraf meget findes utrykt i Dansk
Folkemindesamling (i det følgende forkortet til DFS).
Der bør dog stadig indsamles Folkeminder i dette
Amt, idet der fra mange Sogne kun findes ganske
enkelte Optegnelser.
I DFS. findes det Folkemindemateriale, der siden
1904 er indsamlet i Aarhus Amt og indsendt til den
nævnte Institution under Topografinumrene 2055—22461).
*) En Fortegnelse over de danske Sogne til Kongeaaen findes
trykt i Festskrift til H. F. Feilberg 1911, 477 ff., hvor der og
saa gives Oplysninger om DFS.’s Arkiv og om det topogra
fiske Ordningssystem af Folkeminder.
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Hvert Sogn i Aarhus Amt har sit Nummer indenfor
de nævnte Tal i samme Rækkefølge som Sognene i
Traps Danmark. Ved en Gennemgang i Oktober 1929
af DFS.’s Arkivrækker: 1906/23 (Sagn og Tro, Origi
naloptegnelser), 1906/24 (Sagn og Tro, Avisudklip),
1906/43 (Fester), 1906/46 (Folkeliv) og 1906/47 (Folke
liv, Avisudklip) viste det sig, at der i disse Arkivets
Hovedrækker1) fandtes Folkemindeoptegnelser fra alle
Sognene i Aarhus Amt med Undtagelse af følgende
24 Sogne: Vejlby, Tiist, Kasted, Lyngby (Hasle Herred),
Trige, Ølsted, Elev (Vester Lisbjerg Herred), Vitten,
Hadsten, Lading, Sabro, Faarup (Sabro Herred), Skjørring (Framlev Herred), Astrup, Tulstrup, Tunø (Ning
Herred), Nølev, Ørting, Halling (Hads Herred), Frue
ring (Hjelmslev Herred), Silkeborg Landsogn (Gern
Herred), Yding, Vedslet (Vor Herred), Underup (Nim
Herred).
Mange forskellige interesserede Mennesker har sendt
Folkemindeoptegnelser til DFS.; nævne Navne paa
dem alle vil føre for vidt, kun skal anføres, at der
fra Adslev Sogn (Hjelmslev Herred) findes en stor
Bunke Optegnelser af Købmand P. Birkelund (f),
og fra Vol Sogn (Gern Herred) har Svend P. Jen
sen (jj sendt mange Folkeminder. Fra Vor og Nim
Herreder er der særlig udførlige og gode Bidrag ind
samlede af de to Lærere A. J. Gejlager og Sigurd
Elkjær, der jo begge har erhvervet sig kendte og
ansete Navne som kulturhistorisk-skønlitterære For
fattere.
I Evald Tang Kristensens talrige Bøger findes
der grumme mange Folkeminder fra Aarhus Amt,
saaledes især i hans Hovedværker »Jyske Folkemin
der« 1—XIII (1871—1897), »Danske Sagn« 1—VII, 1.
Rk. (1892—1901), »Danske Sagn« 2. Rk., hvoraf to
Bind er udkommet, da dette skrives (Woels Forlag
1928 ff.), »Jysk Almueliv« I—VI (1891—1894) og sam
mes Tillægsbind I—VI (1900—1905). I »Danske Sagn«
1. Rk. findes der saaledes særlig mange Optegnelser
fra Nørre-Vissing-Egnen, Aale, Rask Mølle, Tebstrup,
*) DFS.’s forskellige Afskriftsrækker er ikke gennemgaaede.
7"

100

August F. Schmidt:

Gangsted, Vol, Lille Taaning, Linaa, Haarup, Vrads,
Fuldbro Vandmølle, Nørre Snede, Vinten-Enner, Lis
bjerg Terp, Gedved, Stjær, Javngyde, Sabro, Lading,
Hornborg, Rye, Virklund, Herskind og Adslev. 1 »Jysk
Almueliv« er der ogsaa mange Optegnelser fra nævnte
Byer og Steder, idet Evald Tang Kristensen havde
nogle af sine bedste Fortællere dersteds. I sine meget
omfattende Erindringer: »Minder og Oplevelser« 1—
IV (1923—1928) fortæller Evald Tang Kristensen ud
førligt om alle sine Folkemindeindsamlingsrejser,
hvoraf mange gik til Aarhus Amts forskellige Egne.
Han boede forøvrigt en Aarrække (1888—1897) ved
Hadsten Station. Enhver der beskæftiger sig med
Folkeminder kan have megen Nytte af E. Tang
Kristensens Minder og Oplevelser, hvori der ogsaa
findes mange Oplysninger af personalhistorisk Art.
Her skal ikke gives noget Referat af hans Rejser i
Aarhus Amt, kun skal der gøres opmærksom paa
hans Erindringers Nytte for Amtets Lokalhistorikere.
I Thorkild Gravlunds fint udstyrede Værk:
»Herredsbogen« (1926 ff.), hvis andet Bind omfatter
Jylland (1929), findes Herrederne i Aarhus Amt om
talt følgende Steder: Vester Lisbjerg Herred S. 28—31,
Gern Herred S. 43—47, Hjelmslev Herred S. 48—52,
Framlev, Sabro og Hasle Herreder S. 53—59, Ning og
Hads Herreder S. 60—65, Voer Herred S. 66—71, Nim
Herred >. 78—82, Tyrsting og Vrads Herreder S. 88
— 89. I Bogen »Skelstene« (Af Danskens Historie I
1923) findes en Del Sagnsten i Aarhus Amt omtalt S.
9—10, 18 (jfr. min Afhandling i Aarhus Stifts Aarbog
1928, S. 157—173). Hovedideen i disse Gravlunds
Bøger er den, at Sagn især knyttes til Skellene, f. Eks.
til store Sten, der ligger paa gamle Bygdegrænser.
Paa den anden Side Stenen begynder efter Bondens
Opfattelse nyt Land; en anden Bygd med deus Væt
ter træffes hinsides Skellet, der udgøres af en Aa, et
Dige, en Skov, et Højdedrag o. s. fr. For Bygdeforskningen er der frugtbare Synspunkter i de af Gravlund
nævnte Arbejder, som i hans øvrige folkepsykologiske
Undersøgelser. I Bogen »Dansk Folkekarakter« (1920)
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findes Eksempler fra Aarhus Amt i Afsnittet »Sjæl
lændere og Jyder«.
I den omfattende, men spredte lokal- og kultur
historiske Literatur om Aarhus Amt findes der selv
sagt mange Bidrag til Oplysning om Amtets gamle
Almueliv og dets Folkedigtning, som den har faaet
sit Udtryk i Sagn, Tro, Folkeviser, Ordsprog osv. Her
maa det være nok at fremdrage nogle faa Titler paa
Arbejder af den Art. Evald Tang Kristensen:
Bondeliv i Sabro Herred (i Aarb. f. d. Kulturhistorie
1898); s. Forf.: Fra Sabro Herred i første Halvdel af
dette Aarhundrede issts. 1900). Achton Friis’s
Skildringer i »De danskes Øer« II (1928) af Tunø,
Endelave, Alrø, Vaarsø — med meget smukke kultur
historiske Fotografier. Evald Tang Kristensen:
Træk af Hoverilivet paa Frijsenborg Gods (Aarb. f. d.
Kulturhistorie 1895). Otto Møllers Optegnelser
om Gylling, udgivet af H. L. Møller i Saml. t. jydsk
Hist, og Top. 4 B. V Bd. 3 H. (jfr. N. A. Jensen:
Bondeliv i Hadsherred, Aarhus St. Aarb. 1926). A.
Bo bjerg: »Det grundtvigske Livsrøre i SilkeborgEgnen« (1927. Ill.). »En Lærers Livserindringer«, L.
Lassen, Lærer i Toustrup 1830—80, udgivet af T.
Bundgaard Lassen 1928 (jfr. Aarhus St. Aarb.
1909: Tovstrup By og dens Beboere fra o. 1820—1889,
opt. af L. Lassen, medd. af E. Tang Kristensen).
Valdemar Schmidt: »Af et langt Livs Historie«
1925 (jfr. A. J. Gejlagers Uddrag af Provst Jens
Schmidts Optegnelser om Voer og Nebel Sogne 1771
—99 i Aarhus St. Aarb. 1910). Edvard Egeberg:
»Linaa Sogn i gamle Dage« (Aarhus St. Aarb. 1914—20,
1922,1924,1925,1928,1930),samme Forfatter: Silkeborg
Slot 1—III (1923—24). Endvidere kunde nævnes de
mange forskellige Afhandlinger, der er fremkommet i
Aarbøger, udgivet af Historisk Samfund for Aarhus
Stift 1908 ff., men da disse er nævnte paa Aarbogens
Omslag, er det jo unødvendigt ogsaa at anføre
dem her.
I Foreningen »Danmarks Folkeminder«s Skrift
række er udgivet indgaaende Skildringer af forskel-
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lige danske Egnes Bondekultur; men ingen al disse,
især af Dr. Henrik Ussing udgivne Bøger, hid
rører fra Aarhus Amt. Det var derfor ønskeligt,
om der engang maatte fremkomme en større Frem
stilling af Almuekulturen i en Egn af vort Amt,
f. Eks. fra Træskoegnen Syd for Silkeborgsøerne eller
fra Voer Herred Nord for Horsens Fjord.

En Skolemand.
Krarup paa Haraidslund
Af Niels Kristensen.

i el s C hr. Bygum Krarup var en Præstesøn,
IN idet han var født i Aale Præstegaard 1802. Faderen,
Chr. N. Krarup, var Sognepræst til Aale og Tørring
ved Horsens, og som saa mange af den Tids Præster
drev han selv sin Præstegaard.
Her i den fri og herlige Natur voksede Drengen op,
og han indsugede i sine første Ungdomsaar en Kær
lighed til Bondelandet og det danske Agerbrug, som
aldrig siden forlod ham. Det er jo ogsaa en gammel
Saga, at han hellere drog med Karlene til Arbejdet i
Mark og Eng for at hjælpe, end han sad i Præstens
Studereværelse for at terpe de gamle Klassikere.
Imidlertid ønskede Faderen, at Sønnen skulde være
Akademiker, og han blev sat i Horsens Latinskole,
hvorfra han som tyveaarig tog Studentereksamen.
Derefter rejste den unge Krarup til København for at
studere Theologi, men han fik aldrig theologisk Em
bedseksamen. Hans Ungdomskærlighed til Landbruget
var ham i Sjæl og Sind baaret, og den gav sig Udslag
bl. a. deri, at han flittigt besøgte Professor Begtrups
Forelæsninger over landøkonomiske Emner, saa han
dels derved og dels ved Selvstudium paa dette Omraade erhvervede sig en solid Viden. Efter tre Aars
Studier i København brød han op herfra, og blev i
Aaret 1825 ansat som Lærer ved Lyngby Seminarium.
Umiddelbart efter sin Ankomst hertil forpagtede han
Lyngby Præstegaard, der paa dette Tidspunkt var i
en meget maadelig Forfatning, men som det lykkedes
ham ved et ihærdigt Arbejde i Løbet af 10 Aar at
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drive frem til et Mønsterlandbrug, der hurtigt blev
et godt Lærested for hele Omegnens Ungdom. Medens
Krarup nu i Lyngby arbejdede i sin dobbelte Stilling,
baade som Lærer og som praktisk Landmand, voksede
den Tanke frem i ham at grundlægge en Landbrugs
undervisning, der kunde give unge vordende Land
mænd en bedre og fyldigere, praktisk og theoretisk
Uddannelse, end det hidtil havde været muligt, da han
fandt, at vi herhjemme stod langt tilbage paa dette
Omraade, og det blev da hans Kongstanke at starte
en Landbrugsskole. Men for at virkeliggøre denne
Plan, tog han 1835 sin Afsked fra Seminariet og for
pagtede Herregaarden Frisendal, hvor han 1837 be
gyndte paa sit Skolearbejde, men her blev han ikke
ret længe; thi 1840 købte Krarup Hovedgaarden
Haraidslund, der ligger overordentlig smukt i den til
Gaarden hørende Skovs Udkant, i den nordvestlige
Del af Grundfør Sogn. Denne Gaard var paa ca. 40
Td. Hartkorn, og den havde et Jordtilliggende af ca.
530 Td. Land, beliggende i Grundfør og Ødum Sogne;
det meste af Jorden af middelmaadig Beskaffenhed.
Arealet fordeles saaledes: Haraldslund 200 Td. Land
Ager, 20 Td. Land Eng, 50 Td. Land Skov, Parcelgaarden Haraidsmark 185 Td. Land Ager og 20 Td.
Land Eng.
Umiddelbart efter Købet af Haraldslund rykkede
Krarup Teltpælene op, tog med sin Familie Bopæl
her, og fortsatte den Landbrugsundervisning, han i
1837 havde begyndt paa Frisendal. Skolens Navn blev
»Den landøkonomiske Læreanstalt paa Haraldslund
Det er den første af sin Art her i Landet; thi det
Forsøg, Staten gjorde i Mørup i Vejle Amt, løb jo
ganske ud i Sandet. Det tjener Krarup til Ære, at
han ikke alene undfangede Ideen om en Landbrugs
skole, men at han ogsaa med Energi og Dygtighed
førte Tanken ud i Livet, og det paa et Grundlag, hvor
Aandens og Haandens Arbejde gik Haand i Haand.
Skolen.
Hvis vi nu vil vide Besked om, hvorledes Skole
forholdene artede sig paa Haraldslund, da faar vi nøje
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Rede herpaa ved at gennemlæse en Indberetning, som
Krarup i Februar Maaned 1844 indsendte til »Det
kgl. danske Landhusholdningsselskab«, offentliggjort
i »Tidsskrift for Landøkonomi« for samme Aar. Han
oplyser her, at Eleverne maa underkaste sig en Op
tagelsesprøve, da det har vist sig at være nødvendigt
for Ledelsen, for at skønne over, om Eleverne møder
med Forudsætninger for at kunne følge og faa Ud
bytte af den Undervisning, der bydes paa Skolen.
Han meddeler, at i Skoleaaret fra Maj 1843 til
April 1844 er Skolen fuldt besat med 25 unge Mænd,
flere kan han ikke have, og han har maattet sende
adskillige Afbud. Eleverne er fra hele Monarkiet,
Hertugdømmerne indbefattet, enkelte fra Norge. Af
Eleverne er 10 Præstesønner, 2 Gaardmandssønner,
1 Møllersøn og de øvrige 12 Godsejer- og Embeds
mandssønner. Eleverne er delt i 2 Klasser, og Lære
tiden er mindst 2 Aar, i de fleste Tilfælde 3. Skal en
ung Mand fra 1 Klasse op i øverste Klasse paa et
Aar, maa han ved Aarsprøven have mg i alle Fag.
Krarup gaar derefter over til at omtale Undervisnings
fagene og Lærerne samt Timeplan saaledes: Krarup,
Agerdyrkningslære, herunder Chemi og Besætnings
lære, Dyrlæge Lauritsen, de for Landbruget vigtigste
Grene af Veterinærfaget, Husdyrenes Anatomi og
Hestens Eksteriør, cand, theol. Voss, Matematik, Fysik,
Tysk og Dansk og Forstkandidat og Landmaaler
Meyer, Landmaaling, Nivellering, Forstvæsen og Bota
nik. Endvidere opøves Eleverne af en kyndig Mand
i Huggehuset skiftevis i Redskabers Brug og i Forfærdigelse af Agerbrugsredskaber. Der undervises
daglig i 3 à 4 Formiddagstimer i begge Klasser samt
om Vinteren 4 Timer ugentlig i øverste Klasse. De unge
Mænd maa desuden deltage i alt forefaldende praktisk
Arbejde i Mark, Eng og Skov, i Stald og Lade. Afte
nen benyttes til Selvarbejde og Repetition, dog hol
des der et Par Aftener om Ugen Foredrag over na
tionaløkonomiske Emner. Foruden Eleverne var der af
Landhusholdningsselskabet anbragt 7 Lærlinge paa
Haraidslund, og disse unge Mænd, der maatte arbejde
i Bedriften hele Dagen, fik Aftenundervisning i for-
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skellige Fag og var sammen med Eleverne til Aften
foredragene. For dem alle gjaldt den Regel, at de
maatte føre nøjagtig Dagbog over alt, hvad enhver
havde deltaget i i Dagens Løb. Ved hvert Skoleaars
Slutning i April Maaned blev der afholdt Afgangs
eksamen for ældste Klasse, og for dem, der bestod,
blev der udfærdiget og overrakt Vedkommende et
Lærebrev; samtidig var der Oprykningsprøve for de
Elever, der besad den fornødne Dygtighed til at rykke
fra 1 til 2. Klasse. Som Censorer ved Examener og
Prøver fungerede i flere Aar Justitsraad Ingerslev
Marselisborg, Proprietær Olsen, Thomasminde, og
Forpagter Budtz, Rosenholm, endvidere Præsterne
Fønss, Grundfør, og Graae, Trige. Redskabsprøverne
blev bedømt af en kyndig Mand. Da Læreskolen var
statsanerkendt og fik Statstilskud, var Tilsynsraadet
ogsaa nærværende ved Overhøringen: disse var Justitsraad. Amtsforvalter Bindesbøll, Etatsraad Holm, Dalsgaard, og Godsforvalter Budtz, Frijsenborg
Gaarden.
I Skoleaaret 1846—47 indsender Krarup paany en
Indberetning til Landhusholdningsselskabet med en
fuldstændig Redegørelse for Gaardens Driftsplan.
Han meddeler her, at Marken drives i tre Afdelinger.
Nedermarken, 90 Td. Land Sandmuld, er inddelt i 10
Skifter. Overmarken, 170 Td. Land, dels Lerjord og
dels Sandmuld, delt i 8 Skifter, samt Parcelgaarden
Haraidsmark, 185 Td. Land skør Lerjord, er inddelt
i 12 Skifter, deraf to med Græs i Midten. Han med
deler, at han gennemfører Helbrak i de to Afdelinger,
men dyrket Brak i Nedermarken, det er Lupiner,
der nedfældes som Grøngødskning. Der dyrkes de
almindelige Kornafgrøder af Rug, Byg, Blandsæd,
Havre og ind imellem Raps, Ærter, Vikker og et stort
Areal med Kartofler og derefter 3 Aars Græsleje, altsaa
Vekselbrug. Efterhaanden som Skifterne tages ind til
Brak, bliver der paaført dem et rigeligt Lag Mergel, lige
som der bliver gennemført en god og planmæssig Af
vanding ved Dræning af de sure Jorder. Engene, 35 Td.
Land, bliver kultiverede, og i Skoven, 50 Td. Land, er
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der udført et betydeligt Plantningsarbejde. Efter denne
Redegørelse for Bedriften, gaar Krarup over til at med
dele Selskabet, at det har kostet ham meget Bryderi og
et mægtigt Arbejde i Løbet af 7 Aar at arbejde denne
store og forsømte Gaard frem; noget af det vanske
ligste har været at skaffe tilstrækkelig Gødning til de
fattige Marker; men da det var lykkedes ham efterhaanden at udvide Besætningen, saa den for Tiden
udgør, foruden 10 Spand Heste, 105 store Kreaturer
— Stude og Køer — samt Opdræt og noget Svine
hold, saa er den tilstedeværende Gødningsmængde
øget, ogsaa ved Sommerstaldfodring, saa han haaber
snart at naa til at kunne gøde 2 Gange i Rotationen.
Det glæder ham at kunne meddele, at det hele staar
i Fremgangens Tegn. Foldudbyttet af Kornafgrøderne
er stigende, ligesaa Udbyttet af de treaarige Græs
marker. Kløveren trives ypperligt efterMergelen. Han til
føjer, at han agter at opføre en Mejerigaard (Hollænderi)
med 60 Malkekøer paa Haraidsmark, hvor han 1841 har
bygget 2 Huse. Studefedningen, hvortil bruges en Mængde
Kartofler, bliver paa Haraldslund. Han takker fol
den Understøttelse paa 600 Rdl., han gennem Selskabet
faar fra Staten, og han haaber, at hvis alt gaar vel,
og Gud giver Kræfter, da skal den Tid ikke være
fjern, da der paa Gaarden kan holdes og fodres 150
store Kreaturer og hele Bedriften blive et Mønster
landbrug. Efter Opfordring fra Selskabet giver han et
kort Resumé af Skolearbejdet. Herunder meddeler
Krarup, at Elev- og Lærlingetallet er steget, det er nu
henholdsvis 27 og 9, han kan ikke have flere. Arbej
det gaar sin støtte og rolige Gang. Alle Eleverne ud
viser baade Punktlighed og Flid. For at faa det øko
nomiske til at løbe rundt, har han maattet fastsætte
de aarlige Skolepenge pr. Elev til 150 Rdl. Det er
ham en Tilfredsstillelse at kunne meddele, at efter
hvad han paa forskellig Vis har erfaret, saa er de
Elever velsete og meget efterspurgte, som udgaar fra
Institutet, idet de som Regel gør god Fyldest i den
Stilling de faar, og det er særligt som Avlsforvaltere,
Arbejdsledere og Bestyrere paa større Gaarde. Enkelte
har selv faaet en Gaard. Efter Landhusholdningssel-
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skabets Opfordring vedlægger han Indberetningen en
Fortegnelse over de unge Mænd, som, saavidt han
ved, er kommet i Virksomhed samt den Stilling, hvori
de virker.

Offentlig Virksomhed.
Foruden den store Virksomhed Krarup stod i baade
som Skolemand og praktisk Landmand, fik han dog
Tid til, virkelysten som han var, at øve et Arbejde
paa andre Omraader. Han var saaledes en ivrig For
kæmper for Foreningslivet, og da der den 9. April
1842 af kendte Mænd i Egnen med Stiftamtmand
Dahl i Spidsen blev udsendt et Opraab om at faa
dannet en ny Landboforening for Aarhus Amt, meldte
han sig straks til Tjeneste og tog ivrig Del i Arbejdet
for at faa Planen virkeliggjort, og han var i forreste
Linie for at gavne Landbruget baade ved Dyrskuer
og paa anden Maade. Der blev afholdt Præmiepløj
ning og foranstaltet Udstilling af nyere Landbrugs
redskaber og Maskiner paa Haraidslund, ligesom der
ved saadan Lejlighed blev holdt Foredrag over aktuelle
Spørgsmaal, vedrørende baade Jordbehandling, Sæd
skifte og Mejeribrug. Krarup erhvervede sig snart et
godt Navn, og han blev en skattet og anset Mand
indenfor Landbokredse, og det gav sig bl. a. Udslag i,
at han blev valgt til Præsident for den første danske
Landmandsforsamling i Randers 1845. Ved Skuet i
Odense 1846 var han den indledende Foredragsholder,
og ved Landsstævnet i Aarhus 1847 Vicepræsident.
Det var en stor og velsignelsesrig Virksomhed, Krarup
øvede baade blandt de unge Mænd paa Skolen saavelsom i sit Arbejde udadtil ved Landbrugsstævner,
og han var en Mand, der var velskikket til en saadan
Gerning, udstyret som han var med en mægtig Energi,
et stort Fond af solide Kundskaber, dertil i Besiddelse
af en livlig Aand og en frodig Fantasi parret med
stor praktisk Sans og et i mange Maader ideelt Syn
paa Tidsforholdene.
Han var meget afholdt af sine Elever, og han har
sikkert haft let ved Samarbejde udadtil. Først i Halv
tredserne glider Krarup ogsaa over i politisk Virk-
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somhed, idet han bliver valgt til Landstingsmand; maa
ske har det stærke nationale Opsving før, under og efter
Treaarskrigen taget ham fangen, saa han har ment
paa det Omraade at have en politisk Opgave at være
med til at løse for Land og Folk. 1855 opgav Krarup
sit Skolearbejde; det blev fortsat af hans Slægtning
J. B. Krarup, der samme Aar flyttede Skolen til Skaarupgaard i Todbjerg Sogn.
Hvad Grunden var til, at Krarup i 1855 opgav
Skolen, vides ikke; men man kan jo tænke sig til, at
dette mangeartede Arbejde, han i næsten en Menneske
alder havde staaet i, og hvortil foruden det anførte
kan føjes, at han til forskellige Tider var Redaktør af
landøkonomiske Tidsskrifter og Medlem af Stutteri
kommissionen, maa have slidt paa Kræfterne, baade
sjæleligt og legemligt, saa det var Tid nu at stoppe
op, selv om han efter Aar at dømme stod i sin Mand
doms fulde Kraft. Et er sikkert, han bar i sine sidste
Leveaar paa et skrøbeligt Helbred. Han døde 1865,
kun 63 Aar gammel, slidt op i Landbrugets Tjeneste.
Ved hans Død mistede vort Land et dygtigt og ret
skaffent Menneske, en god Borger, en Mand, der brød
ny Baner for dansk Landbrug og her satte Spor, som
kendes endnu.
Elever paa Skolen Vinteren 1846:
1. Johan Schrøder, Søn af Godsforvalter Schrøder, Svenstrup,
Ringsted.
2. Edvard Helleman, Søn af afd. Møller Hellemann, Ry Mølle,
Roskilde.
3. Otto Søderberg, Søn af afd. Major Søderberg, Aalborg.
4. Berendl Molmark Collin, Søn af Hofraad Collin, Trondhjem.
5. Hans Dickmann Krarup, Søn af Købm. Krarup, Varde.
6. Christian Fr. Norup, Søn af Ritmester Norup, Hanstedgaard, Horsens.
7. Peter Adolf Brummer, Søn af Pastor Brummer, Paarup,
Odense.
8. Laurits Chr. Luja, Søn af Skibskaptejn Luja, Kallundborg.
9. Adam Th. Müller, Søn af Pastor, Dr. Müller, Vejby.
10. Valdemar Rik. Crammer, Søn af Læderfabrikant Crammer,
. København.
11. Harald Chr. Grønbeck, Søn af Kammerraad Grønbeck, Eskjær, Skive.
12. Frederich Sigfred Rosen, Søn af Pastor Rosen, Lyngby.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Niels Kristensen :
2. Afdeling:
Carl Alsing, Søn af Proprietær Alsing, Falkenhøj, Slagelse.
Vilhelm Krog, Søn af Ritmester Krog, Trondhjem.
Rasmus Østerbye, Søn af Bager Østerby, Odense.
Niels Binzer, £øn af Hofjægermester Binzer, Lauenburg.
Laurits Ørnstrup, Søn af Distriktslæge Ørnstrup, Svendborg.
Adolf Turretin, Søn af Adjunkt Turretin i Slesvig.
Jacob Baastrup, Søn af Grd. Baastrup, Karenslund, Skan
derborg.
Jens Smith, Søn af afd. Justitsraad, Stiftsrevisor Smith,
København.
Erik Pontoppidan, Søn af Etatsraad, Toldinspektør Pontoppidan, Odense.
Johannes Bloch, Søn af afd. Pastor Bloch, Rynkeby, Odense.
Erik Clausen, Søn af Proprietær Clausen, Brudager, Svend
borg.
Janus B. Krarup, Søn af afd. Stiftsprovst Krarup, Aalborg.
Peter Sommerschild, Søn af Mægler Sommerschild, Trond
hjem.
Frederik Holst, Søn af Pastor Holst, Elmelunde, Møen.
Rasmus Rasmussen, Søn af Proprietær Rasmussen, Bøge
skov, Svendborg.

Skønt de fleste har været uformuende, har det dog
været dem muligt ved Flid og Dygtighed at arbejde
sig frem til en god Stilling, trods det, at der klages
over Vanskeligheden ved at komme frem i de fleste
Næringsveje og ikke mindst i Landbruget, saaledes
som det ses af følgende Liste, der af Krarup blev ind
sendt til Landhusholdningsselskabet i 1846 (smig.
S. 108 øverst).
1846.
1. L. Oksholm, Avlsforvalter for Handelshuset Hambros Gaard
ved København.
2. T. V. Honum, Avlsforvalter, studerede under Selskabet Eng
vanding i Tyskland, Engmester.
3. Jens Bjerregaard, Avlsforv. paa Taarupgaard ved Viborg.
Ejer nu en Gaard ved Viborg.
4. J. C. Ferslev, Udenlandsrejse med Landhusholdningssel
skabets Understøttelse, Engvanding, nu Landmaaler.
5. J. Linde har selv en Gaard ved Randers.
6. M. Vinter, Avlsforv. paa Rosenholm,
7. Jacob Bjerregaard har en Bondegaard ved Randers.
8. Th. Lange, rejst til U. S. A. 1841. Grundejendom der.
9. N. P. Stokkeby, Avlsforv., Østergaard, Fyn.
10. G. Boye blev Lærer, han studerede Agrikulturkemi ved
polyt. Læreanstalt, Lærer v. Institutet v. Hastrup, Vejle
Amt.
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H. Hyldgaard, Avlsforv., Hovedgaarden Villestrup v. Hobro.
H. H. Juhl, Avlsforv. i det Slesvigske.
H. Toldorph, Avlsforv., Stensballegaard, Horsens.
J. V. P. Hansen, Avlsforv., Besser Præstegaard, Samsø.
J. Lanzky, Avlsforv., en Hovedgaard i Vendsyssel.
C. H. Ladehof, Assistent og Forvalter, Boller og Vosnæs
gaard.
17. L. Hansen, Avlsforv. paa Lolland.
18. E. Fogh, Assistent, Børglumkloster.
19. C. Becker, Avlsforv., Taarnholm, Korsør.
20. C. H. Jensenius, Avlsforv., Trudsholm, Randers, nu Lærer
ved Agerbrugsseminar., Bratsberg Amt, Norge.
21. C. Møller Holst, Lærer for Eleverne paa Hofmansgave.
22. L. Parelius, Assistent, Ourupgaard, Falster.
23. A. G. Rafn, Avlsbestyrer, en Gaard ved Helsingør.
24. C. G. Mørch, Avlsforv. paa Østergaard, Aarhus.
25. J. P. Gad, Plads paa Sjælland, Gaardstyrer.
26. H. Nielsen, Avlsforv., Lyngballegaard, Frijsenborg.
27. W. Redsted, Avlsforv., Korselitze, Falster.
28. A. Schrøder, Avlsbestyrer, en Gaard paa Sjælland.
29. N. Hansen, Avlsforv., Klingstrup v. Svendborg, nu For
pagter af Boltinggaard s. Sted.
Af Lærlingene fra Institutet: 8 Gaardbrugere, 12 Forvaltere
og Avlsbestyrere paa Herre-eller Præstegaarde, 3 Stilling som
Avlskarle, 6 har anden Virksomhed.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Linaa Sogn i gamle Dage
Ved Edv. Egeberg.
(Sluttet).

XVII. Degne og Skoleholdere.
I. Degne.
m Degnenes Kaar i Almindelighed i Tiden fra
Reformationen til Landboreformerne findes der
udførlige Oplysninger i Joakim Larsen: Bidrag
til den danske Tolkeundervisnings og Folke
skoles Historie 1536—1784. IL Degnene.
S. 29-91. Kbh. 1916.
Dette Kapitel kan læses som Indledning til, hvad her
paa Grundlag af Kirkebøger og Tingbøger skal meddeles
om de enkelte Degne i Linaa, og det skal ikke gen
fortælles her; jeg skal blot for at give en Forestilling
om Degnens Stilling i Sognet anføre den Embedsed,
som denne maatte aflægge for Biskoppen (1646).
1. Jeg N. N., kaldet til at være Degn i N. N. Sogn,
lover, at jeg vil leve rettelig selv og rettelig lære Ung
dommen Dr. Morten Luthers lille Catechismum udi
sin Ord og Forklaring efter Kong. Maj. Ordinantz.
2. At jeg vil saa være paa mit Embede inden og
uden Kirken udi sand Gudfrygtighed med Bøn og
Paakaldelse, saa ingen med Guds Hjælp nogen Steds
skal tage Forargelse af mig eller spotte denne Orden
for min Skyld.
3. At jeg ej vi] findes modvillig mod min Sogne
præst, Provst og Biskop i nogen Maade, men heller
være min Øvrighed hørig og lydig i alt det, som
kristeligt og ret er.
Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord. Amen.
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Om de Linaa Degnes Indtægter har vi bevaret en
Opgivelse af Niels Arhner fra 1772. Da den sikkert
ogsaa gælder for hans Forgængere, skal den meddeles
her:
I Linaa Sogn er fra de ældre Tider befunden 29
hele Gaarde, men baade før og i min Tid, nu paa
24de Aar, har jeg ej kunnet obtinere min Ret uden
af 26 Gaarde, altsaa er 3 afgaaet.
I Dallerup Sogn skulde der og befindes i forrige
Tid 24 hele Gaarde. Men nu ej mere svarer af end
22x/2 Gaard og altsaa i begge Sogne bortgaaet 4 hele
og 1 Halvgaard.
Af hver hel Gaard i begge Sogne svares lige meget
i Korn, nemlig 1 Sk. Byg, som almindelig ved Juletide leveres; her foruden af Silkeborg Gaard aarl. 1 Td.
Rug, 4 Sk. Malt og 1 Side Flæsk. Som er i Penge
ansat for 3 Rdl., 1 M., 8 Sk.
Offer af begge Sogne kan ungefær af den alminde
lige Almue blive hver Højtidsfest 5 Rdl.
Julerente af hver Gaard i Linaa Sogn er altid
svaret 1 Lispund Brød og 1 Gaas eller for samme
1 M. i Penge.
Paaskerente af ermeldte Sogn ligeledes 1 Brød 1
Lispund og Æg 1 Snes.
Julerenten af Dallerup Sogn er ligesaa af en Helgaard 1 Sk. Byg og 1 Gaas eller i den Sted 1 M.
Penge; men i Brød noget mindre end her i Sognet,
af en Helgaard ved 26 til 28 Mark Brød. Paaskerenten er i Brød ligesaa; men i samme Annexsogn
er Redsel givet og svaret 1 Snes Æg saavel af de halve
som af de hele Gaarde.
I Linaa Sogn er to Møller, af hver bliver aarlig
svaret 1 Sk. tør Rug. 1 Dallerup Sogn er 1 Mølle,
af samme gives ligeledes 1 Sk. tør Rug.
Af Husfolk, som er gift, erlægges til Degnen aarlig
12 Skilling, saa kaldet Nannest eller Arbejdspenge.
Og af en enlig 6 Sk. foruden det lidet Offer. Og det
uden Forskel enten de ejer selv deres Huse eller har
dem i Fæste eller i Leje, enten de er i Krigstjeneste
eller udenfor, alt saa længe de bor her i Sognene og
hører til Menigheden.
8
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Fra gamle Tider af skal her efter Sigende have
været Degnebolig, som ved Vaadeild skal være af
brændt; siden har Degnen her maattet fæste eller leje
sig Hus Værelse.
I den Tid Godset her var Deres Majestæt tilhørende,
nød Degnen aarlig en fornøden Udvisning med Ilding,
men fejler nu mesten, siden det kom under Proprie
tær [Ritmester Hoff].
Ager og Eng er her ej mindste Degnen tillagt.
Laurids (—1647).
Den første Degn i Linaa, jeg véd Navn paa, hed
Laurids. Han nævnes i en Sag mellem hans Søn,
Christen Degn, og Herremanden paa Silkeborg,
Christian Fischer. Af denne fremgaar det, at han
rimeligvis har været Degn i Linaa til 1647, thi fra
det Aar stammer hans Søns Kaldsbrev paa LinaaEmbedet (21/b).
Christen (1647—86).
Han var Fæster af baade Gaard, Bol og Hus. I
1675 nævnes i Tingbogen en Række Universitets-Bønder
i Linaa — altsaa af dem, der nu sad inde med de
Fæster, som i den katholske Tid laa under Aarhus
Domkapitel: Kannike-Gaarde, -Bol og -Huse. Her
omtales bl. a. Bertel Rasmussen, Christen Hjort, Peder
Corporal og Christen Degn. Den sidste har altsaa
baade Gaard og Hus, og sad inde med en af de første,
som i min Barndom endnu bar Kannike-Navnet.
Samtidig var han Fæster af et Bol under Silkeborg,
der stadig gaar igen i Lensregiiskabet som det, der
i Fæste svarer »Hjul og Vogn«. Endvidere har han
Fæste paa kongelig Anpart i Kirketienden af Kirke
jord paa Mollerup Mark (vel sagtens noget, der har
tilhørt Bjarup Kirke), som han altsaa driver, og ende
lig i Leje et Stykke Jord af den Gaard, der da til
hørte Præsteenken Margrethe Mathiasdatter Zoega,
Linaa.
Christen Degn har altsaa haft Plov i adskillig LinaaJord.
At han ikke altid har kunnet klare sine Udgifter,
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giver Tingbøgerne dog ogsaa Rede paa. 1665 har
Silkeborg Fordringer paa ham for baade Oldengæld,
Landgilde og Arbejdspenge. Og samme Aar kræves
han af baade tidligere Underskriver paa Slottet Niels
Pedersen Blok og »forrige« Slotsskriver sammesteds
Peder Mönch (eller Munk), som nu begge bor i Linaa,
for lignende Gæld. Det maa altsaa være Restancer,
som disse Mænd har staaet i Forskud for.
1667 er den før omtalte Margrethe Zoega, »salig
Hr. Palle Wendels Efterleverske« ude efter ham for
Kopskat. Denne Gang er han i Selskab med Johanne
Jensdatters, salig Hr. Knuds1) Efterleverske, Søfren
Jensen, Degn i Dalby og Mette Lasses i Haarup.
Christen Degns Skyld er den ikke ubetydelige Sum
9 Sletdaler. Og samme Aar stævner Margrethe Z.
ham atter, denne Gang for Tiende af den omtalte
Kirkejord paa Mollerup Mark og andre Tiender af
den Jord fra hendes Gaard, som han har fæstet. Han
har, siger Enken, »avlet og indhøstet uden min Minde
eller nogen Betaling« i tre Aar.
Samme Aar stævnes han for uberettiget Brug at
noget Fællesjord paa Linaa Mark.
1670 findes i Tingbogen en lidt taaget Beretning,
hvoraf det synes at fremgaa, at Christen Degn her
har været indviklet i en Sag, hvor det drejer sig om
noget »Rug, som var solgt udi de halvanden Bloche
paa en Mark udi birche hied«, (vest for Linaa).-----Der er desuden en anden Sag, som ikke alene har
en pengelig Side, men strejfer det kriminelle2).
— Det er imidlertid ikke blot som sagsøgt, vi træffer
Christen Degn i Gjern Herreds Ting. Han er ogsaa
selv ude som Sagsøger. Det falder ham saaledes flere
Gange saa svært at bekomme det ham som Degn lov
ligt tilkommende, at han maa paakalde Rettens Hjælp.
1675 er han ude med en omfattende Stævning for
»Degnerente og Genant« ved »Seks-Høring«3). Skyld
nerne er strøet ud over begge Sogne: Rasmus Rasmussen
\) Knud Vognsen, Præst i Alling, død 1665.
2) Se Aarbog 1928 S. 16.
’) Seks Bisiddere i Retten.
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i Linaa og Ane Søffrens i Skjellerup maa hver ud
med 24 Skilling, Ane Rasmusdatter og Niels Morrids
af Sorring bløder 22 do., Ane Jørgensdatter, Haarup,
1 Gaas, 4 Brød og 1 Snes Æg o. s. v.
Mere Interesse end disse Bønders eller Bønderkoners
Efterladenhed i Erlæggelsen af deres Skyld har det
at eftergaa en Sag, Christen Degn har med den da
værende Ejer af Silkeborg, tidligere Vinhandler i
Glückstadt, Christian Fischer. Denne havde af Kongen,
Frederik III, faaet udlagt Gaard og Gods som Betaling
for meget store Vinleverancer, og han skulde nu over
tage Kronens Forpligtelser overfor Sognets Degn —
1 Td. Rug, 4 Skpr. Byg (eller Malt) og 1 Side Flæsk
—, men var uvillig til det.
Christen Degn gaar da, ligesom Præsten Jakob Fogh
i Linaa, der, omtrent samtidig1), har en lignende Sag
med Herremanden, til Retten. Og han fører en Række
Vidner i Marken, som paastaar, at det er en gammel
Ret fra den kongelige Tid, det her drejer sig om.
Frans Jensen, Linaa, forklarer, at da han for 28-29
Aar siden tjente hos Niels Nebel i Skjellerup, »da
kom Christen Degn af lenna til dennem og laante
Niels N.’s Vogn og vilde føre Genant om Julen ved
Silckeborg og da bekom han den omtalte Genant.«
Og da han tjente »Sal. Mogens Høg, Lensmand paa
Silcheborg, saa han, at Mogens H. betalte Christen
Degn Genant i rede Penge paa Silcheborg Fruerstue.«
Og Rasmus Solgaard i Linaa vidnede i lige Maade,
at »mens Christen Hoick, Frederik Urne og Thage
Thott var Lensmænd paa Silcheborg har han i 12
Aar været kørende med Christen Degn til Slottet at
hente samme Genant.«
Om nu Vidnerne har været af en tvivlsom Beskaf
fenhed — Rasmus Solgaards Navn var jo, som be
kendt fra tidligere Afhandlinger, ikke af de fineste —
eller der har været andre Grunde, Herremanden har
kunnet hefte sig ved, nok er det, Degnen fik Rettens
Dom mod sig denne Gang. Christian Fischer slap
foreløbig for »Genanten.«
') Se Aarbog 1922 S. 64 fT.
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Da Sagen imidlertid atter i 1677 toges op af Christen
Degn, maatte Herremanden neje sig.
Degnen lader Fischer »mundelig« stævne ved Lau
rids Smed, Silkeborg, og Sagen gaar altsaa atter an i
Retten og faar denne Gang et ret interessant Forløb.
Christen D. præsenterer sit Kaldsbrev af 1647, og
vi faar her at vide, at det er udstedet af Ridefoged
Christen Jensen, paa hans Husbondes, Lensmand
Jochum Rechs, Vegne, og tillige undertegnet af da
værende Præst i Linaa-Dallerup, Palle Pedersen Wen
del, »og menig Linaa-Dallerups Sognemænd.« Og
dette Drev lyder bl. a. paa, at han skal »nyde al den
Degnerente och Rettighed som hans Formænd fra
gammel Tid.« Kaldsbrevet er dernæst vedlagt en
Redegørelse fra Christen Degn. Heri paastaar han,
at han af Lensmændene ikke blot har bekommet sin
lovlig tilkommende Genant, men endog faaet denne
udredet i »fiende tider af de Suenske betienter« — af
dem, der har siddet inde med Slot og Gods. Hos
Fischer er det ikke gaaet saaledes til: »Stundom jeg,
stundom min Hustru haver inderlig søgt, men er bleven
trøstesløst afvist.« Og i denne Sammenhæng lader
han ogsaa sine »uopfødte tigfærdig børn« rykke i
Marken i Medlidenhedens Tjeneste, og bemærker,
næsten drivende af Taarer, at »intet synes nærmere
end Rettelstaven«. Og han maa derfor, hvor nødig
han end vil, gaa Rettens Vej. Og atter understreger
han sin Uformuenhed og siger i Anledning af denne,
at dette, at han er »vorden saa fattig fremfor mine
Formænd er ikke at undre, ti det meste og beste,
hvorved Degnene har levet, har de haft af Slottet, saa
af Rettighed saa af Gavmildhed.« I de 13 Aar, Slottét
har været Fischers, har han ikke faaet mere end
»stundom 24 Skilling, stundom 28 Skilling paa en
Offerdag og ingen videre Løn end 5 Skpr. Rug og
2 Sider Flæsk.«
Han henviser her meget fornuftigt til, hvorledes
andre Slotte i Landet affinder sig med deres Degne
angaaende Genant og Offer. Først til det nærliggende
Skanderborg. Degnen faar her »Korn, Salt, Humle
og andre species i Penge er anslagen mere end
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Hundrede Rdlr. rede Penge foruden hans Degne Ret
tighed i Dy og uden By.«
Ligeledes peger han i Retning af Dronningborg.
Der »giver den Itzig proprietarius som sædvanlig
en rigtig Degneløn.«
Og her paa Silkeborg gives ham »den ringeste
Ydelse, som gives af noget Slot«. Alligevel er Christen
Degn ikke fordringsfuld og begærer ikke alt som
(tidligere) er givet, thi han har ikke her de nødven
dige Vidner paa Fortidens Ydelser, »da de ere døde,
der med mig kunde vinde (vidne) min Paaskebrød
og Julekager«.
Han henstiller fromt Sagen »til
Gud og Chr. Fischers Samvittighed og fordrer alleneste den Tønde Rug og de 4 Skpr. Malt og den ene
Side Flæsk« om Aaret.
Sluttelig ønsker han, »at han ikke med Suk og
modig Torrer (Taarer) skal andrage andre (end Fischer)
i Steden.«
Fra Fischers Side fremkommer saa et kraftigt Mod
indlæg. Det er, saavidt skønnes, sat i Pennen af
Delefoged Anders Thoinesen, Sejl. Der henvises her
først til den tidligere Dom, som jo gik Degnen imod,
og der gøres Indvending mod, at Degnen bruger »Frans
Saugmand« til Vidne. Denne kan ikke tages gyldig,
fordi han tidligere er bleven dømt for »usandfærdig
Beskyldning mod Chr. Fischer«. Endvidere paastaas,
at Degnens Kaldsbrev intet nævner om Størrelsen af
Genanten. Og saa anføres det, som sikkert er Hoved
grunden til, at Herremanden ikke er tilbøjelig til at
yde Degnen hans Tilgodehavende. Det hedder nem
lig, at Christen D. har hverken i Christian F.s eller
i Lensmændenes Tid, naar der holdes Prædiken,
»gjort nogen Opvartning«, men derimod »i den Sted
udi adskilligt stor importunilet mod Chr. F. bevist«.
Ja, her ligger sikkert Hunden begraven. Degnen har
ikke vist Vinhandleren tilstrækkelig Ærbødighed, naar
han kom i sin Herskabsvogn og stillede i sit Stade
for at høre Prædiken i Linaa Kirke.
Indlæget ender saa med den nogen hovne Tilbage
visning af Klagen, at Christen D. er ikke saa myndig,
»at han Christian F. kan nogen Lov foreskrive eller
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sig selv Rettighed gøre. Og han paastaar ham yder
mere at være pligtig til at udrede de Omkostninger,
Sagen har afstedkommet.
Herremanden maa altsaa alligevel denne Gang give
tabt for Degnen. Dommen falder i dennes Favør.
Og dette skyldes sikkert de gode Vidner, Christen
Degn denne Gang fører i Marken angaaende de større
Indtægter, der tidligere fra Silkeborg er indgaaet i
Degnens Kasse. Det er to Præster, som begge véd
god Besked her. Den ene er Jørgen Pedersen Obel
og den anden Anders Pallesen Den første har været
Præst i Linaa og den sidste en Præstesøn herfra. (Se
iøvrigt min Afhandling om Præsterne i Linaa).
Endnu et lille Udsnit af Christen Degns Liv og
Levned er det lykkedes mig at overkomme. Det for
tæller saa at sige intet om Manden selv, men da det
giver et lille Billede af Landsbyens Liv i hans Tid,
og da især af dennes Raahed, tager jeg det med.
Begivenheden er tidfæstet til Aaret 1669. For
historien kendes ikke, men den er et gammelt fjendt
ligt Mellemværende, som slaar ud i det, her skal
meddeles.
Christen Degn og hans Hustru er en Dag borte
fra Hjemmet, og mens de er ude, gaar »Peder Podmand (Podemester el. Gartner), dennes Broder Jens
Piesen og Dorit Rasmusdatter, tilholdende i Leno,
ind i hans Huus og Gaard« og mishandler et af Deg
nens Børn, den fjortenaarige »Madelen Christensdatter«. »Hendes venster Ben straks (lige) ved hendes
Knæ------ sad i to Stykker, dog Skindet var helt.«
Der føres saa en hel Række Vidner i Sagen, som
> med Ed og oprakte Finger efter Recessen« siger om
trent det samme, dog med lidt Variation i Fremstil
lingen. Saaledes har Maren Piersdatter set, »at Magda
lene laa i Høet og græd«, og Maren Rasmusdatter
fortæller, at hun nær fra Gaarden hørte, at Pigebarnet
skreg, og da hun saa ind ad Vinduet til hende, bad
Magdalene hende lægge lidt Hø under hendes Hoved.
Historien ender dog i Tinget med, at de to Parter
— som det saa ofte sker i den Tids Rettergang —
»tog hverandre i Haand, bekjendte og tilstod, at
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være med hver andre venlig og vel forligt.« Chri
sten Degn har dog først faaet et pengeligt Udbytte af
Mellemværendet, idet at Podemanden, som synes at
være Hovedpersonen i Overfaldet, dømmes til at be
tale i Bøde »20 Slette Daler udi, to Terminer, i Dag
otte Dage og til St. Mortensdag førstkommende.«
------ Naturligvis er Christen Degn ogsaa selv ad
skillige Gange fremme som Vidne i andres Sager.
— — Han døde 1686. Han har altsaa været Degn
i Linaa i omtrent 40 Aar og blev en gammel Mand.

Jon 01 ufsen (1688—1732).
I Universitetets Matrikel af 1680 kaldes han Jon
Olai Fannøer, og i Fortegnelsen fra Bispearkivet over
de kaldede Degne Joen Olufsen Faunøer. I de hjem
lige Protokoller kaldes han blot Jon. Han opgives i
Matrikelen som Student fra Bingsted, han er altsaa
Studiosus og har tilbragt en Tid ved Københavns
Universitet.
Han blev gift samme Aar, han kaldes til Linaa
(1688), med Magdalene Christensdatter. Navnet kan
faa os til at gætte paa, at hun var Christen Degns
Datter.
Hun fødte sin Mand fire Børn, fire Piger, Anne
(168b), Cathrine (1690), Kirsten (1693), som bliver kun
Aar gammel, og Johanne (1695). Magdalene dør saa,
men hendes Dødsaar staar ikke indført i Kirkebogen.
Jon Olufsen gifter sig igen 1703 med Anne Cathrine
Christensdatter. Hendes Efternavn kan tyde paa, at
hun er Søster til den Afdøde. Med hende har han
otte Børn: Ole (1706), — som jeg i 1758 træffer i ulov
lig Skovhugst i Linaa Skov »Kjællingøie«. [Daniel
(1708) — formodentlig opkaldet efter Herremanden
paa Silkeborg, uden at det dog ses, at denne til Gen
gæld har fadderet — som dør 1732, Magdalene Cathrine
« 1709), der dør samme Aar, Peter (1710), Hendrik (1712),
Christen (1714), som bliver gift 1733 med en Pige,
der hedder Cathrine Brænderup, Cathrine Magdalene
(1716) og sluttelig Thomas, vist gift i Haarup 1743
med Mette Jensdatter.
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Anne Cathrine overlevede sin Mand i 24 Aar og
døde i »Hospitalet« i Linaa, den Poulsen-Fischerske
Stiftelse. — Datteren Johanne tilbragte ogsaa sine sidste
Aar der og døde samme Aar som Moderen. Denne
havde en Søster i Linaa. Det meddeles nemlig i en
af Kromanden Jens Hagensens Sager, at Jens Mariager
har købt Brændevin hos Degnens Kones Søster Ane
Svendtsen1), (formodentlig indgiftet i den tidligere om
talte Storbonde-Slægt i Linaa: Svendsen og bærende
dennes Navn). — Til Opklaring af den sociale Position,
Jon Olufsen indtog i Pastoratet, kan maaske benyttes
Kirkebogens Opgivelser af, hvilke Mænd, han anvendte
som Faddere ved sine mange Børns Daab, og har haft
som Gæster ved det paafølgende Barnsøl. Det er her
væsentlig Egnens Bønder, han har holdt sigtil, maaske
dog især til de mest ansete af disse. Saaledes frem
viser Kirkebogen flere Gange Rasmus Bertelsen, en
enkelt Gang Anders Høg og den rige Laurs Nielsen
i Mollerup. Han har dog ogsaa haft Faddere »udenfor
Bondestanden«. Til No. 2 (Kirsten Cathrine) figurerer —
i Kirkebogen med udhævet »latinsk« Skrift — Johan
Smidt — vist fra Silkeborg og Fader eller fjærnere
Slægtning til Ernst Johansen Smidt dersteds, som blev
gift 1740 med Dorthea Christensdatter Woetmann. Og
til No. 8 (Peder), fadderer Ridefogden paa Silkeborg,
Hans Bæhr. Ved No. 4 paraderer Carl Rosen2) fra
Lavengaard som Daabsvidne, og ved No. 9 (Hendrik)
har han opdrevet noget saa anseeligt som Major Bornech, Lavengaard og Herremanden paa Silkeborg,
Christian Fischer. De optræder sammen med Joachim
Poulsen, som vist er hjemmehørende i Linaa Præstegaard og altsaa heller ikke Bonde.
Det synes, at Jon — trods den store Børneflok —
har kunnet holde de stedlige Rotter fra Dørene, som
man siger. Der foreligger i alt Fald i Tingbøgerne
ikke noget Krav paa ham, som er kommen i Rettens
Hænder. Derimod har jeg truffet nogle udenbys
Krav. Saaledes et Par fra Aarhus, hvor han vel har
’) Aarbøger 1928, S. 34.
2) Aarbøger 1928, S. 17 ff.
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gjort sine væsentligste Indkøb. Det ene er af 1699.
Da stævnedes han, sammen med en hel Del andre
Linaa Mænd, af K. Jens Jakobsen, Borgmester og
Handelsmand, for 5 Rdlr. 1 Mark 15 Skilling. Det
andet fra 1705 er fra Petter Brædstrup og er løbet
op til 3 Rdlr. 1 Mark og 4 Skilling. Denne Stævning
har især Interesse derved, at lignende er udgaaet til
en hel Række andre Mænd der i Egnen og viser, at
Petter B har Kunder i Voel, Skellerup og Flensted,
og at enkelte hefter for ret store Beløb, saaledes Corpo
ral Jørgen Holmer, Flensted, for 10 Rdlr. 1 Mark, Søren
Borup og Jens Vestergaard i Linaa for henholdsvis
7 Rdlr. 1 Mark og 6 Rdlr. 1 Mark. Mellem Skyldnerne
befinder sig ogsaa Rasmus Bertelsen og Søren Skomager.
Tingbogen for 1705 indeholder følgende Stævning,
der udgik fra Claus Jessen, Herredsfoged i Gjern og
Framlev Herreder. For Dom at sidde stævnes for
nemmelig og særdeles Jon Olufsen, som har handlet
imod kong. Befaling angaaende Brændevins Brænding
og Sælgen .... Eders Hustru og hendes Søster Anne
Christensdatter, saavelsom Eders Tjenestepige for Vid
ner at anhøre . . . angaaende Overlast som min udskikkede af Eder er tilføjet med videre.
Det vil altsaa sige, at Stævningsmændene af den
samlede Degnefamilie 4- Tjenestepigen, er blevet rime
ligvis baade udskældt og pryglet. Overfaldet kan yder
ligere understrege, at Øvrighedens Indgreb i Brændevins-Forgaaelserne blev - som ogsaa dens Fremfærd
mod ulovlig Skovhugst — betragtet som et Indgreb i
den personlige Frihed. Og det kan tillige fortælle, at
Jon O. har været en noget voldsom Herre, for jeg har
nemlig ikke før her, ved mine lange Gennemgange
af Tingbøger, truffet paa Overfald af Stævningsmænd.
Og maaske kan det ogsaa fortælle, at Degnen ved
denne Lejlighed har været lidt for stærkt paavirket
af den Drik, han bryggede og solgte. Han solgte for
øvrigt ogsaa 01. Det berettes nemlig af et Vidne i den
nu saa ofte berørte Hagensenske Brændevins-Sag, at
da man ved en given Lejlighed ikke kunde bekomme
01 hos Kromanden, gik de ind til Degnen og fik en
Drik tyndt 01------ «.
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At Jon Olufsen ogsaa ved andre Lejligheder har
været under en Indflydelse af de stærke Drikke, der
har bragt ham i Forlegenhed, turde fremgaa af det,
som nu skal fortælles.
Christen Degn i Gjern holdt 6. April 1693 »Barnsøls
beretter Gjern Herreds Justitsprotokol. Ved den Lej
lighed har han indbudt, formodentlig blandt adskilligt
flere og som Faddere, sine to Kolleger Gregers Degn
fra Skorup og Jon Olufsen fra Linaa. Det er ved den
Lejlighed gaaet meget livligt til, saa livligt, at da det
kommer den gejstlige Øvrighed for Øre, har denne
maattet blande sig i Sagen, der nok drejer sig om
»Skændeord og Slagsmaal« mellem Værten og Jon
Olufsen, som i Drukkenskab har angrebet og begegnet(?)
hinanden imod, deres Embede og Orden til ringe
Respekt og andre til stor Forargelse!« Gregers Degn,
som har været Tilskuer ved Sammenstødet, opfordres
til at give en Fremstilling af dette, og i denne søger
han at dække lidt over det skete, med efterfølgende
lidet dækkende Bemærkning, at han formener ikke,
at deres »onde og usømmelige Forhold imod hveran
dre skal have forset sig imod Hans Majs. Lov« og
deres Embedsed. Provsten er dog ikke af denne Mening,
og han indstævner saa alle tre Degne for den gejstlige
Ret i Gjern Herred.
Samme Ret bestod paa dette Tidspunkt af de tre
Assessorer: Provst Niels Christensen Friis til Skorup-Tvilum, og Præsterne Jacob Nielsen Fogh til LinaaDallerup, og Erich Thomasen til Gjern Skanderup. Som
man ser: de tre Degnes Sognepræster. Retten sattes den
26. Juni samme Aar, i Skanderup Kirke, ved ni slet » —
de gejstlige Retter havde« i Reglen Sæde i Kirkerne.
Ved Forhøret toges først Christen Degn for, og
»han svarede---------- saaledes, at han vidste aldeles
intet at have været enten Embedet eller Orden til
nogen stor Forargelse------ « Man mærkede sig Ordet
»stor«. Degnen tør sikkert ikke fastholde, at der slet
ingen Forargelse foreligger. Men han forklarer imidler
tid undskyldende videre, at det Klammeri, som skete
udi hans Hus, er hannem ulovlig paaført af Jon Oluf
sen, og hvad han havde gjort —«. »Ordet gjort« kan
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jo godt pege i Retning af Slagsmaal — »eller talt
imod Jon Degn, det var han højt nød og tvungen til,
men han havde gerne villet være i Fred, endog han
havde lidt Skade —« formodentlig Mærker af Slag —
»og stor Uret«.
At han ikke er overbevist om sin Uskyld, vil sikkert
fremgaa af det, hans Forklaring slutter med: — —
hvis Velædle Højærværdighed1) ellers »eragter For
seelse af hannem at være begaaet, enten imod Loven
eller sin Ed, beder han hannem, saavelsom hans hæder
lige Provst allerydmygeligst om Forladelse og lover
udi slig Tilfælde (med Guds Hjælp) sig aldrig herefter
at skulle forse, thi tildags vidste han intet bedre, at
hans høj Øvrighed derfor med barmhjertige Øjne til
hannem fattige Mand, som sidder med en svag Hustru
og otte smaa Børn, vilde sig tilvende, det den naadige
Gud rigelig vil belønne, og i samme gode Forhaabning
bad han Provsten tillige med sine Assessoribus-----der maatte ske Opsættelse i Sagen denne Gang«.
Derpaa kom Linaa-Degnen Jon »og svarede saa
ledes, at han ikke vidste sig at have pecceret2) imod
Loven eller sin Ed, idet han førte sine Vidner-----Her er den gejstlige Sekretær (vistnok Jacob Fogh)
naaet ned til Protokollens Bladhjørne, og den tykke
Snor, som Bogen er gennemtrukket med, har taget
Ordenes Plads------ — til Thinget Christen Degns
Vidner at svække som han sammesteds imod hannem
tilforn haft imod sin Villie ført havde og at han der
nødig vilde have været refererende ham til nærmeste
Øvrighed, om han ellers skulde have begaaet noget
forargeligt, vidste han intet noget af, eftersom han
ellers aldrig havde været geni ert (genegen?) til Druk
kenskab eller uforsømmelig Compagni, derom han
indskød sig til sin Sognepræst samt Sognefolks-----(ulæseligt)------ og skaffe deres sandfærdige Attester.
Bad derfor allerydmygeligst sin høje Øvrighed, sin kære
Hr. Biskop, denne Gang vilde efterlade denne hans
Forseelse, ønskede intet hellere, end at han maatte
leve udi Rolighed som og ingen Aarsag skulde give
’) Biskoppen.
2) syndet.
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til Klammeri udi ringeste Maade begære saa som
Christen Degn, at Sagen denne Gang maatte opsættes«.
Det noget uklare Mellem parti af Jon Degns Indlæg
maa vel forstaaes saaledes, at han ikke vil imødegaa
Modpartens Beskyldninger, da han paa Grund af Fuld
skab — hvad han altsaa iøvrigt paastaar ikke at have
nogen Hang til — intet erindrer om sin Opførsel.
Naa — maaske har Jon Degn Ret, naar han beteg
ner sit Tilfælde i Gjern som enestaaende. Den retslige
og kirkelige Akts videre Forløb, kunde da ogsaa tyde
paa, at han ikke jævnlig lader sig overmande af det
stærke hvide, og af den Grund rager i Klammeri med
Folk. Parternes ydmygelige Henstillinger om Tilgivelse,
den enes Henvisning til sin syge Kone og mange Børn
og den andens Paaberaabelse af Hr. Jacobs og Sogne
folkenes Vidnesbyrd, kan vel ogsaa have gjort en
Virkning, saa de to Degne slipper nogenlunde hel
skindet fra Historien.
Den gejstlige Protokol slutter da ogsaa saaledes,
med omtrent den samme Ordlyd som de verdslige do.
vilde gøre det, naar Naade gaar for Ret:
Saa efter Tiltale, Gensvar og denne Sags Lejlig
hed er her for Retten sluttet, saasom begge Parter
sig for angivende ender, undskylder og bekender, at
om noget var passeret, som ikke sømmede, var det
af en Skrøbelighed og Ubesindighed sket, og ingen af
dem vidste hinanden for noget uærligt at beskylde,
vilde og gerne forliges hvorpaa de ogsaa tog hver
andre i Hænder og haver saa med hverandre kærlig
og venlig forligte------ «.
Helt sluttet er Sagen dog ikke dermed. Den skulde
endnu om ad Aarhus Bisp til endelig Paakendelse, og
det hedder derfor til Slut i Protokollen:
»Da som deres Forseelse endnu staar til deres
Høj-Øvrighed at forsone, begærede de (Parterne) Op
sættelseudi sex Uger, forinden hvilken Tidde formodede
næst Guds Hjælp deres Forseelse at faa afbedet hvilke 6
Ugers Opsættelse jeg (Provsten) ogdennem efter inderlig
Begæring paa Hans Velædle Højærværdigheds gode
Behag endelig bevilgede«.
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Det hele er underskrevet af de tre Assessorer, med
det sædvanlige m. p.1) ordføjet hvert Navn.
En Efterskrift meddeler saa til allersidst, at den
gejstlige Rets Afgørelse har faaet Biskoppens Sanktion.
Denne lyder saaledes:
»Den 4. Juli næst efter, haver ovennævnte tvende
Degne indfundet sig udi egen Person hos hans Velædle
Højærværdighed Biscoppen2) udi Provstens Nærværelse
og saaledes er erklæret sig en Del udi største Ydmyg
hed depresseret Forseelsen, at hans velædle Høj
ærværdighed har efterladt dem deres Forseelse denne
Gang, med den Condition, at de herefter vil være
fri for saadan Forargelse og bevise des større
Flittighed udi Embedet og Skikkelighed udi Liv og
Levned!
De to Forbrydere er sikkert efter denne resultat
rige Audiens draget lettede hjem til deres Degneboli
ger og Familieliv. Det maa haabes, at den biskop
pelige Formaning har frugtet. Om deres CanossaGang har hævet dem i deres Egns Omdømme, er jo
en anden Sag.
Denne Degne-Forgaaelse i Drukkenskab og Slagsmaal er ikke enestaaende i disse Tider. Degnene var
jo sikkert ofte Folk, der havde et ikke helt renfær
digt Studieliv bag sig, og som ikke altid maatte afbryde
dette og give Afkald paa Udsigten til Prædikestolen
paa Grund af Fattigdom. De bar ret hyppigt Mærker
af et halvvildt »Studenterliv«. De bar tit med Rette
Navnet »halvstuderede Røvere«, og de mange mere
eller mindre propre Degnehistorier, vi alle kender,
maa sikkert ofte føres tilbage til netop den Tid, vi
her bevæger os i. Naboegnene til ovenomtalte Degnes
Virkekredse, har ogsaa uheldige Degne at fremvise.
Saaledes fortælles der — dog nogle Aar længere nede
i Tiden — om et Slagsmaal i Ry, som Jens Mikkel
sen fra Klode Mølle, Oluf Andersen Degn m. fl. er
Deltagere i. Der skal endogsaa være brugt Degen
(Kaarde).
’) manu propria = med egen Haand.
2) Dr. Hans Braem.
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------ Jon Olufsens Rolle i Retterne er dog ikke altid
den passive. Ogsaa han træffes — som hans For
mand i Embedet — aktiv, her krævende. I 1697 er
han saaledes ude efter Kromand Jens Hagensen, den
nes Moder Sidsel Jensdatter, som da synes at have
fraflyttet Ry Mølle og bor i Linaa, og hendes Lav
værge for baade Nannest, Huspenge og de høje Festers
Offer. De dømmes af vor. gamle Ven, Claus Jessen
til at betale alle Restancer og yderligere Proces-Om
kostninger (2 Rdlr.). Samtidig søger han en hel Række
af Sognets Husfolk og Inderste for deres Skyld. Af
denne Sag rejser der sig en anden i 1698, som synes
at være et Slags Modtræk fra Kromandens Side. Det
drejer sig om noget af den Sædejord, der tilhører
Gaarden — Overgaarden eller Gandisgaarden — som
Jens H. og hans Moder da bor paa1). Degnene skal
have haft dette Stykke Jord i Brug uden at svare den
aftalte Afgift af det.
Selve Trætten og dens Udgang er det ikke nemt at
udrede, men det har da heller ingen større Betydning,
at det blev gjort. Mere Interesse har det, at man her
faar et Par Opgørelser af, hvad Gaardene i Linaa
svarer i Degnerente. Det synes paa dette Tidspunkt
at være 1 Gaas 1 Skp. Rug, 8 Brød og 1 Snes Æg.
Og dertil er det ret morsomt her ogsaa at træffe et
af de Stednavne som bruges endnu den Dag i Dag:
Kudal (Kodal), den Dal paa den nordre Side af Aaen,
igennem hvilken Voel-Vejen gaar.
Endvidere skal jeg anføre et lille retslig Krav, Jon
O. rejser. Han stævner ved Hans Krøltaar og Christen
Jensen af Linaa i 1702 Linaa Hyrder Anders Ras
mussen og Strunge Jensen, angaaende den ihjælslagne
Ko, som af Jon Degns Folk om Morgenen frisk og
sund med Hjorden udkom, og om Aftenen formedelst
dens ilde Medhandling maatte aflives, om de noget
derimod vil have at svare!« Sagen opsættes i 4 Uger,
og da den siden ikke viser sig paa Tingbogens Blade,
maa de to Byhyrder sikkert have haft saa meget
^Aarbøger 1928, S. 25.
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Syndserkendelse, at det er bleven jævnet med en Bøde
og nogle venskabelige Haandslag Parterne imellem.
Endelig har jeg fundet Jon Olufsen som Køber i
Forbindelse med den i Afhandlingen om Linaa Kro
omtalte Auktion i 1731 over Ane Nielsens Bo, som
jo maaske kan fortælle os, at hans boglige Interesser
ikke har været ret store.
Jon Olufsen dør 1732, 16. April.
— — Til de følgende 16—17 Aar har jeg ikke kunret finde nogen Degn i Linaa. Naturligvis har der
været en, men hans Navn er bare ikke opbevaret.

Niels Ahrner (1748—1785).
Efter den eller de ukendte følger saa en Mand ved
Navn Niels Ahrner. Vi ved, at han bliver kaldet
til Embedet i 1748 eller 49, og han er da ikke nogen
helt ung Mand: 42 eller 43 Aar Kirkebogen oplyser
nemlig, at han dør i 1785 og da er 80 Aar gi.
Hans Kone hedder Mette Cathrine, og dør 70 Aar
gammel 1792. Hun er altsaa født 1722 og er 27 eller
28 Aar, da Manden kaldes til Linaa.
Der fødes dem en Søn, Jens, i 1750 og i 1753 en
Datter, Anne Cathrine, som dør allerede i 1756. Des
uden har han to Døtre til, hvis Fødsel ikke er noteret
i Linaa Kirkebog, og som altsaa maa være medbragt
andetsteds fra. De bliver begge gifte i 1770, den ene,
Johanne Marie, med Enkemand Anders Johansen i
Resendals Mølle, og den anden, Elisabeth Aarsle
(Ursula?) med Feldbereder Rasmus Hasle, Aarhus.
Ahrners Vita er iøvrigt skjult i det Mørke, der i
Reglen omgiver dem, der ikke har Mellemværende med
Retfærdigheden.
Det eneste, der maaske kan yde noget positivt her,
er den Bemærkning hvormed han slutter sine foran
Side 113 citerede Opgivelser af Degneembedets Ind
tægter
Det hedder her.
Min Formand bortdøde ved Ols dags tider, da jeg
igen tiltrædet Tjenesten, Michalis dernæst, hans efter
ladte Enke overlod jeg hele Jule Renten, ogsaa udi
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Annex Sognet som er Byg, Brød og Gaas, vil haabe,
min Kone efter min Død maa vederfares samme«.
Det yilde have glædet mig, om jeg havde kunnet
gøre lidt Rede for, hvorledes Linaa-Degnens Hjem i
de Tider saa ud, hvad det f. Eks. rummede af Bohave.
Men hverken for Degnenes eller Præsternes Ved
kommende har det været mig muligt at skaffe
Materiale tilveje, som kunde give nogen Oplysning
her. Bondeboer i Linaa Sogn fra det 18. Aarhundrede har jeg gjort Rede for1).
I Mangel af Skifter efter Linaa Degne, kan en Op
gørelse af Boet efter Degnen Niels Pedersen i Sønder
Vissing, Tyrsting Herred (1732), give os en Fremstilling
om et midtjysk Degnehjem i det 18. Aarhundrede.
Af Tintøj er der tre Tinfade og en Salzirken2) af
Kobber: en Kedel, Messing: 2 Kedler, Stentøj: 4 hol
landske Stenfade, 1 Skaal, 2 Tallerkener, 1 Krus og
5 Par Thekopper, Glas: 1 Bouteille.
I Dagligstuen fandtes.- Bord med Skuffe, 2 Kister
med Laas, Skrin med Laas, Hængeskab, Lænestol,
3 Stole, 1 Sengested, »bestaaende af en (Fjæl) med
Over- og Underdyne og 2 Puder.
Bohavet er iøvrigt som i et Bondehjem.
Degnens Klæder bliver ogsaa raabt op. De bestaar
af følgende Ting (de indklammede Smaasummer angi
ver den Pris, de af Taksationen er ansat til):
1 gi. sort vendt Klædeskjortel med gi. Drejl under
foret (2 Rdlr.), 1 sort hjemmegjort do. (1 Rdlr. 40 Sk.),
1 gi. sort do. af Klæde (3 Mark), 1 gi. graa KlædesKjortel (1 Rdlr.), 1 sort Klæde-Vest gi. (2 Mark), 1
hjemmegjort do. (1 Mark 8 Sk.), 1 gi. foret Skindtrøje
(3 Mark), 1 Par gamle Læderbukser (1 Mark), 1 Par
sorte uldne Strømper (1 Mark 8 Sk.), 2 Par lodden
Handsker (1 Mark 8 Sk.), 1 gi. Rejse Hætte af pløs —
(Plyds) (12 Sk.), 1 gi. Hat (12 Sk.), i mindre do. (4 Sk.),
1 Par gamle Støvler (2 Mark), 1 Par Ruslæder Sko
(1 Mark), 1 Par Engelsklæder Sko (3 Mark), 1 Par
do. (12 Sk.).
*) Aarbøger 1916, S. 118-132.
2) Tallerken(?).
9
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Af Bøger forekommer en ikke ringe Forsyning.
Væsentlig latinske, hvilket sikkert fortæller, at Niels
P. har været Studiosus. Idet jeg anfører Rækken,
gør jeg opmærksom paa, at Bogtitlerne fremtræder
med Taksators Bogstavering, der sikkert ikke altid
dækker den rigtige og derfor gør det vanskeligt at
bestemme Bogen:
Calepinus1) med Defekt (1 Rdlr.), 1 Rejse-Bibel
(1 Mark) uden Bind, Møllers Postil in Evangelia
(2 Mark), Lutherus in Evangelia, mutileret2) uden Bind,
(8 Sk.), Tarnovios in Prophetas minores (4 Mark),
Åuverus in Evangelia (2 Mark), Dauderstadius in Evan
gelia (1 Mark), Baldvinus de adventu Christe Tij (6 Sk.),
Zachariæ Ursius Explicationes Catechidiæ, Benedicti
Aretu (el. Arctu) Problemata, Jacobi Pontani e Societate
Jesu, Nicolaus Hemmingius in Amos, Verba Stephani
med Defekt, Ottresa3) Ciceronis, Hemmengii(?) assertio
nes de reparatione hominis post lipsumi(!)
Niels P. har, synes det, været musikalsk — der fin
des i al Fald i Boet 1 Violin med Foderal og en
Hoboe (1 M.) — og Jæger. Der sælges en Bøsse
(1 Rdl.). Endelig nævnes »et Spanskrør med trende
Led og en Staal Knap«.
I sit Udhus havde han gaaende 1 Ko (2 Rdl. 4 M.)
8 Faar (4 Rdl.) 2 Lam (2 M.) 1 So (1 Rdl.) 3 unge
Søer (1 Rdl. 3 M.) 1 gi. Gaas (12 Sk).

Poul Heegaard (1786—1814).
------ Niels Ahrners Efterfølger er Poul Heegaard
eller Hedegaard, den sidste Degn i Linaa. Degne
embedet og Skoleholder do. slaas da sammen til et.
Hedegaard var fra sit femte Aar blevet opdraget
hos sin »Svoger«, Degnen Niels Grølsted i Skorup,
der i 1778 blev optaget i Det kongelige danske Landhusholdnings-Selskab som korresponderende Medlem
og udmærkedes med dets Medaille.
*) Latinsk Lexikon af Augustinermunken Calepinus (t 1511)
ufuldstændigt.
2) Afrevne, skamferet.
3) Formodentlig Orationes (Taler).
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Før Poul Hedegaard kom til Linaa, havde han
været Skoleholder i Gjern. Her ragede han imidlertid
uklar med Befolkningen. Denne indgav til Biskop
Hee i Aarhus en Klage over hans Behandling af
Børnene i Skolen. Skrivelsen er meget morsom og
fortjener at citeres. Den lyder saaledes:
»Vi underskrevne Beboere udi Gjern, Skanderup Sogner
bønfalder herved til den Naadige Herre (Biskoppen) hvor
ledes vi finder os yderlig nødsaget til at andrage for Dem en
Klage over vores Skoleholder Poul Heegaard udi Gjern Skole.
1. Sidst afvigte Vinter lærte han ikke vore Børn deres Lecti
og ikke læste dem for, men sagde: De skulde gætte dem
selv til dette, og synes vi, det ikke er ret at omgaaes vore
Børn.
2. Skoleholderen forbød, at de, som vidste noget maatte ikke
sige dem, som lidet heller intet vidste noget til deres
Børns Lærdom, men sagde, de skulde, som sagt giætte sig
dertil.
3. Vore Børn, som anklage Skoleholderen ere desuden meget,
om vi saa tør udsige det, skammelig medhandlede med
Hug og Slag at Blodet har strømmet efter Straffen, og de
uskyldige Børn ere kommen grædende hiem til sine For
ældre med blodige Hænder, saa slet vare de medhandlede.
4. Det skammeligste kommer nu, som vi undser os for at
anføre, men dog ikke kan eller bør forbigaas, nemlig at
Skoleholderen befalede nogle af vore Børn at lugte til de
andre Børn, om de havde fiertet i Skolen. Det forstaar sig
selv, at om et Barn formærker slig Utugt hos en af sine
gode Venner, vilde det vel neppe røbe den i slig en skiden
Sag, men gierne tillagde en anden uskyldig Skylden; Det
maa ellers være en forunderlig Undervisning, som denne
Skoleholder har haft, siden han oplærer vore Børn i saadanne uanstændige Ting, hvilket vi aldrig havde tænkt,
mindre ventet af en lovlig indsat Skoleholder.
5. Vi ville ikke eengang mælde om hvad vore Børn i Skole
holderens Betieningstid havde lært, som er lidet, intet
eller tilbage ad (glemt det de har kunnet) og de dog burde,
naar de gaar i Skolen, lidet forfremmes, saavel i deres
Christendom som i anden fornøden Lærdom, hvilket vi
ikke have förnummet, og som vi haabe med Barnets Attest
kan godt giøres, thi han er vel ikke aldeles uvidende.
6. Det er og bekendt, og, som vi med Eed vil bekræfte, naar
det forlanges, at Skolemesteren Poul Heedgaaard haver
taget Børnene i deres Haar og trækket dem fra den ene
til den anden Siide i Skolen, samt slaget dem meget ublue,
fordi de ikke vilde lugte til de andre Børns Rumpe. Skole
holderen Poul Heedgaard bruger Tørklæde, naar han der
udi enten haver spyttet eller snydt sin Næse, til at kaste
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for Børnene, nemlig dem, som enten have syndet eller dem,
som han er vred paa, for at bringe ham samme tilbage
mod Strafs Lidelse; men vore Børn er ikke af det Slags
Greaturer, der lade sig afrette til at bringe igien, naar man
allene spytter eller snyder sin Næse i et Tørklæde, men
gierne her udstaae sin Straf efter Forseelsen, dog paa menskelig Maade.
------ Naar han har slaget vore Børn alleneste fordi de
vilde regne og skrive, hvilket de forlangte af Skoleholderen,
saa sagde han til dem, at de skulde gaa hjem til deres For
ældre og fortælle dem, at han slog dem.
Hvornæst vi udbeder, at Gappellanen som vores Præst Vel
ædle og Velærværdige Hr. Møldrup vilde her paategne med
dele sin sandfærdige Erklæring foranstaaende betræffende,
saaledes som han i fornøden Fald trøster sig til med Eed
at bekræfte.
Giern og Skanderup, Dalby og Holmstol den 27. Decbr. 1780.
(Tyve Underskrifter.)«.

Naturligvis har der bag Klagen staaet en Del Mis
ligheder i Heegaards Embedsførelse. At en stor Part
af Skoledistriktets Forældre har lagt Navn til Besvæ
ringen, siger jo en Del, selv om der vel ogsaa den
gang — som nu — let samles Underskrifter paa Kla
ger. Det er jo heller ikke uden Betydning, at Kapel
lanen i Gjern—Skanderup, som besørger Sognepræ
stens kirkelige Arbejde og Tilsynet med Skolen, og
som altsaa er Heegaards nærmeste Overordnede og
Tilsynsmand, synes at være noget mindre velvillig
overfor denne.
Sagen afføder en Bække skriftlige Bevidnelser,
Udtalelser og Redegørelser fra ovennævnte Kapellan,
Provsten og Heegaard selv. Mellem alt dette Papir
udhæver Heegaards sig som det bedst affattede og
taler til Fordel for hans Intelligens. Og hans Forsvar
har da øjensynlig ogsaa været stærkt medvirkende
til at svække Beskyldningerne i Børne-Fædrenes Klage.
Heegaard nyder da ogsaa den Begunstigelse at skrive
sine Indlæg paa ustemplet Papir.
Jeg skal imidlertid ikke citere de forskellige Indlæg,
men kun anføre, at hele Historien sikkert har svæk
ket Heegaards Stilling som Skoleholder i Gjern, saa
han har maattet søge bort. Og hans Papirer staar
ikke saa lavt i Kurs, at dette ikke lykkes. Biskop Hee
kalder ham i 1786 til Linaa Degne-Embede.
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Til dette var der lagt en Jordlod, som er afsat
paa Udskiftningskortet over Linaa Sogns Jordliggende:
Ved Markskellet østlig for Byen, eller rettere syd
østlig ude syd for Skanderborg Landevej, ca. 300
Alen fra Byens søndre Led, Knopledet, med Størrelse
ca. 400 X 200 Alen og Hartkorn 1 Skp. 1 Fdk.
Endelig siges det ogsaa, at Degnen paa det Tidspunkt
har »Husplads med Have, sydøstlig for Gaden«. 1
min Barndom udpegede man et Bindingsværkshus i
den sydlige Udkant at Byen som det Sted, hvor Deg
nen havde boet.
Om hans Børn kan meddeles følgende: 1787 har
han et Barn i Linaa Kirke — en Pige. Fadderne er
Niels Grølsted, Skorup, Jomfru Bang, Linaa, Jomfru
Buller, Gjærn, og N. Thomsen, Rye. 1793 dør en 2]/4
Aar gammel Dreng — Christen — og 1794 har Poul
H. atter en Christen for Daab. Fadderne er Anne
Marie fra Rye og Niels Hansens Kone fra Linaa, Niels
Grølsted, Skorup, Niels Nielsen, Rye, og Niels Høy,
Linaa.
Af Faddernes Navne kan man maaske gøre en
Slutning om det sociale Niveau, hvorpaa Poul H. i
sin Linaa-Tid befandt sig. Det synes at have været
ret antageligt.
I 1798 staar »Madam Heegaard« Fadder i Haarup
hos Hans Christensen sammen med »Hans Jørgen«,
sikkert den tidligere omtalte H. J. Bæhr, hvis Slægt
altsaa fremdeles findes i Haarup. 1800 bærer »Povl
Degns Kone« et Barn for Daaben i Skjellerup, i 1801
optræder »Degnekonen« i Linaa i samme Egenskab
hos Jens Sørensen Dyhr i Laven — (Barnet hedder
Christen og ogsaa Dyhr. Slægten har endnu Repræ
sentanter (mange) i Sognet — og 1802 under Beteg
nelsen »Degnens Kone« i Linaa hos Jens Laursen.
I 1807 — altsaa da Heegaard har været Degn i
Linaa i godt en Snes Aar og maa være noget op i
Aarene — faar han Opfordring til at søge Niels Grølsteds Embede i Skorup. Denne indgaar da til den
kaldende Myndighed : Biskop Birch i Aarhus — for
modentlig efter forudgaaende Henvendelse til Heegaard
selv — med Ansøgning om, at denne, naar G. afgaar
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maa blive kaldet til Skorup. G. er nu 72 Aar, hans
Kone er død og han ønsker at tilbringe sine sidste
Aar hos Poul H., der siges at have en »virksom Kone«,
»der godt kan forestaa Husholdningen for dem begge«.
Det ser imidlertid ud til, at Degnefolkene i Linaa
egentlig ikke er stærkt opsatte paa at gøre Flyttet til
Skorup. Det oplyses, at Madam Heegaard er svag —
aitsaa ikke videre »virksom« og lidet mobil, og fra
hendes Mand fremkommer der da heller ikke nogen
rigtig Ansøgning om Kaldet, blot en Slags Efterskrift
paa Grølsteds Ansøgning, hvori han tiltræder den
gamles Begæring.
Det har vist derfor været Degnefolkene i Linaa ret
behageligt, at den gamle fortryder eller dog tilbage
kalder sin Ansøgning og beder Biskoppen annulere den.
Poul H. bliver saa siddende i Linaa til 1814, da
han dør som sidste Degn sammesteds. Degne-Embedet
og Skoleholder-do. slaas da — som hele Landet over
— sammen til et.

II. Skole og Skole holdere.
Skolespørgsmaalet, d. v. s. Omsorgen for Almuens
Skolegang, var ved Aarhundredskiftet 1700 og ind i
de første Decennier af Seklet om ikke just brændende,
saa dog noget, der sysselsatte manges Tanker blandt
dem, der sad inde med den Viden og Dannelse, som
de store brede Lag manglede. Og det blev ikke ved
blotte Overvejelser og Debatter, men der kom virke
lig en Skole ud af det.
Det vilde imidlertid føre for vidt her i ren Almin
delighed at gøre Bede for denne Udvikling. I Joakim
Larsens fortræffelige Afhandling om Landsbyskolerne
i Aarhus Stift,1) findes en kort, klar og forstaaelig
Skildring af Folkeskolens Grundlæggelse i det Stift,
som Linaa hører til. Den er en udmærket Indledning
til hvad jeg nu skal fortælle om Skolen i Linaa Sogn,
der af J. L. anføres blandt de, med Hensyn til Skole
sagen, fremmelige.
1 Aarbøger 1916 S. 1—28.
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— — Jeg har i min Afhandling om Præsterne i
Linaa1) fortalt, at den Linaa Præst, Magister Clemen
Poulsen, i Forening med Medlemmer af Slægten
Fischer, rejste en Skole i Linaa, den 'ørste her. Som
der antydet skal jeg supplere det da anførte.
Den Cl. Poulsenske Skrivelse angaaende Skole
væsenets Tilstand i Linaa 1716 fremkom som et Svar
paa en Forespørgsel.
Ved Efteraarslandemodet i Aarhus 1716 blev det
af Biskoppen Johannes Ochsen indstændigt paalagt
Provsterne at tage sig af Skolesagen, og samme Efteraar sendte han disse en Skrivelse til Besvarelse.2)
Paa Foranledning af Provsterne fremkom da rundt
fra Stiftet Redegørelse fra Præsterne, og den omtalte
Cl. Poulsenske var da en af disse.
Af denne ser man altsaa, af hvem Skolen er grun
det, hvor stor en Kapital, der er henlagt til Lærerløn,
600 Rdl., af hvis Renter dog ogsaa Skolens Vedlige
holdelse skal afholdes. Derimod siges intet om, hvor
gammel Fundatsen er. Men da den ene af Stifterne
— Christian Fischer til Silkeborg — først overtog
dette Gods 1707, kan den i 1716 højest være 9 Aar
gammel, og har altsaa — som tidligere meddelt —
kun bestaaet indtil den kongelige Rytterskole afløste
den.3)
Hvorledes denne Skole var indrettet og monteret,
siger Præsten intet om, og jeg har da heller ikke fra
anden Side faaet nogen Oplysning herom. Men det har
vel været det almindelige med et Skolerum paa 2—3
Fag det smalle Bindingsværkshus igennem, klinede
Tavl mellem Leder, Stolper og Remme, Dobbeltdør
med Klinker og Haspe, delt i to paa tvers, Vinduer
med smaa blyindfattede Ruder. Gulvet har vel været
smaa runde Rullesten eller røde Mursten, — maaske
Ler — og i dette har der været rammet nogle Pæle
>)Aarbøer 1922 S. 176-177.
-) Skrivelsens Ordlyd. Aarbøger 1916 S. 2—3.
3) Ved den Tid, da den Fischerske Familie sælger Silkeborg
med tilliggende Gods til Kongen, og denne gør dette til
Ryttergods (1721) omtales det, at der da ligger et S kole h u s
i Byen. Det er alsaa den Poulsen-Fischerske.
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ned, som bar Bordet eller Bordene og Bænkene.
Maaske har der været en Ovn rejst af Kakler.
Antagelig har Skoleholderen boet i en Ende af
Huset, maaske har »Karlen« (Skolelæreren) maattet
nøjes med et Rum for sig og sine, der ikke gav Plads
til stort mere end det Sengested, som Biskop Worm
anfører paa sit beskedne Forslag til Skolernes Ind
retning.
Maaske har den første Skole i Linaa haft sit Hjem
i den Fischerske Stiftelse, »Hospitalet« — østen for
Kirken — som jeg tidligere har omtalt.1)
Hvad Linaas første Skoleholder hed, kan godtgøres
med nogenlunde Sikkerhed, trods det, at Cl. Poulsen
ikke nævner hans Navn, men kun at han er Studiosus.
I Kirkebogen for 1714 siges nemlig, at Christen »Scholmester« har Barn i Kirke (Niels), og som vi senere
skal se — under Omtalen af Rytterskolen — nævnes
Skolemesteren som Christen Bagger (eller Bager).
Af Tingbogen for 1714 fremgaar, at hans Kone er
Søster til Jens Sørensen i Linaa. Læserne erindrer
maaske, at denne Mand optræder, i den i Anledning
af misrøgtet Krohold mod Kromand Jens Hagensen
anlagte Sag, som Vidne og fortæller, at hans Fader
»for ungefær 2^2 Aar siden købte 2 Tdr 01 af Jens
H., da han gjorde hans Søsters Bryllup, som har
Skolemesteren i Lenne.2) Bagger er altsaa bleven gift
ved 1710-11-Tiden.
Hvorledes den Del af Fundatsen, der vedrører Sko
lens »Drift« paa de forskellige Omraader, saa ud,
foreligger der intet om. Men det er jo højst sandsynligt,
at den har lignet de øvrige ved privat Initiativ
opstaaede Skolers. Ved at gengive Regulativet fra en
af Omegnens Skoler af samme Art, vil man sikkert
faa et Begreb om Linaa Skoles ogsaa.
Jeg vælger her Funder, som oprettedes af Lands
dommer Enevold Veng. Fundatsen indledes her med,
at Formaalet er dette, at Folk ved Skolens Under
visning bedre kan lære at »takke Gud og bede godt
’)Aarbøger 1922 S. 177.
2)Aarbøger 1928 S. 39.
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for Kongen«. Og der siges at den gæstfrit aabnedes
for baade »Bønderbørn, Tjenestedrenge, fattige og for
ældreløse«.
Det paalægges Skoleholderne at holde Mandtal over
de skolepligtige Børn, der skal begynde deres Studier
allerede i Fem-Aars-Alderen, og paase, at de flittig
søger Skolen, undersøge Aarsagen til Udeblivelse,
indberette saadan til Præsten, som da skal tale med
vedkommende Forældre, der, om Talen ikke frugter,
kan straffes for Forsømmelse, dog med Moderation.
Skolelæreren skal være lige god ved alle Børn og
ikke gøre Forskel paa Fattige og Rige, og flinke Børn
skal han fritage for Skolen i Høslet og HøstningsTider.
Skoletiden er fra Mikkelsdag til Paaske 8—12 og
2—4, i det andet Halvaar fra 7—11 og 2—6.
Dagen begynder og ender med Morgen- og Aften
salme og en Bøn, som bliver Skoleholderen givet.
Hvert Køn sidder for sig, men de faar den samme
Undervisning i Luthers lille Cathekismus og anden
god Forklaring, som kan ved Spørgsmaal ogsaa ind
prentes.
Børnene skal dertil lære at læse indenad i Bog, og,
om nogle Forældre begære det, i Skrivning og Reg
ning (de saakaldte 4 Species). I saa Fald skal Lære
ren forsyne dem med Skrivematerialer for 8 Skilling
om Maaneden. Papir medbringer de selv.
Skoledagen gaar saaledes: om Formiddagen læses
2 Capitler af Bibelen, om Eftermiddagen 2—3—4
Artikler af Lovbogen, Bibel og Lovbog leveres ham,
det hører til Skolens Inventarium, hvortil Degnen
(Skoleholderen) har at svare. Han forklarer Børnene
det læste efter Tidens Lejlighed og deres Begrebers
Beskaffenhed.
I Gaardene skiftes Mændene til at hente Børnene
i daarligt Vejr.
Skælden, Banden, Slagsmaal og Forsømmelser udi
deres Læsning maa han afstraffe med Ris, dog uden
Forbitrelse, men naar nogen grov Last forefalder,
som fortjener særdeles Revselse, skal det forebringes
for Synderens Husbonde og Præsten, som da Straffens
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Maade efter Forsyndelsens Beskaffenhed som snarest
regulerer.
Søndage, Helligdage og Maaneds-Bededage møder
Ungdommen i Skolen og gaar under Anførsel af
Skoleholderen til Kirken til »den Plads, som den
dertil ordineres«.
Ligesaa ved Bispe- og Provste-Visitats stilles Ung
dommen i Orden efter Mandtal, og efter Proportion
af deres Vittighed inddeles den i visse Klasser at imodtage Eksamen og Spørgsmaal i deres Christendom.
Naar Sakramentet er modtaget, kan forlanges videre
Undervisning for Barnet, men herfor skal Degnen
have ekstra Betaling. Husbonderne bedes have Øje
med de begavede, at de kan komme frem. Om ældre
Mennesker skulde være for uvidende til, at Præsten
kan tage den til Alters, da skal Degnen mod Beta
ling præparere dem.
I Funder var Degne- og Skoleholdertjenesten slaaet
sammen og besørgedes paa dette Tidspunkt af Degnen
Jens Juul.
------ Den »kongelige Skole« opført af Frederik IV
afløser saa i 1721 den »private« Poulsen-Fischerske.
Og den Kapital, hvorpaa denne var grundlagt, kom
mer altsaa — som tidligere nævnet — til at bære et
lille Hospital eller Fribolig for Fattige.
De kongelige Godser var i 1717—18 blevet omdan
net til Rytterdistrikter, deraf tre i Jylland: Koldinghus, Dronningborg og Skanderborg. I det sidste rej
stes 24 kongelige Skoler, hvoraf Linaa altsaa var en.
Ogsaa Kongen var bleven grebet af Interesse for
Almue-Skolevæsenet. Det havde da heller ikke mang
let ham paa Tilskyndelser her. Saaledes fra den
bekendte Biskop Hersleb og de i Anledning af Rytter
distrikternes Oprettelse udnævnte fem sjællandske
Kommitterede. Disse sidste foreslog ham at rejse Sko
lerne paa Rytterdistrikterne og her bl. a. anvende
tomme Rytterhuse til Skoler.
Endvidere havde vel ogsaa andre Godsejeres Eks
empel ansporet og ægget liam — som var den største
af alle Landets Godsejere — ligesom hans egen Slægt
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gik foran her: Enkedronningen, Prinsesse Sofie Hedvig
og Prins Carl.
Stærkest tilskyndede maaske dog nok den pieti
stiske Bevægelse, der jo havde Folkeskolen paa sit
»Program«, og dertil endelig en ret stærk religiøs og
menneskevenlig Følelse hos Kongen selv.
Naturligvis kunde disse Skoler ikke rejses paa en
Studs, men den Undervisning, som de skulde være
Sædet for, tog saa at sige straks sin Begyndelse, og
man maatte saa foreløbig hjælpe sig med de Huse,
som kunde skaffes. Saaledes ogsaa i Linaa, hvor
Rytterskolen først rejste sig i Tidsrummet 1724—27.
Hvilket Aar kan ikke fastslaas. Hvilket Husrum der
til en Begyndelse benyttedes i Linaa, vides heller ikke,
men sandsynligvis har det været det Fischer-Poulsenske.
— — Skoledistriktet — der nu har fem Skoler —
vedblev at være det samme som hidtil: hele Sognet,
ogsaa den Del af det, som laa vesten for Guden og
Silkeborg Kro, Slot og yderst Lysbro Skovrider- eller
Skovfogedhus. Børnene af Kroens Fæstere, de paa
Slottet indkvarterede Ryttere, Ridefogder, Ladefogder
o. s. v. og Skovembedsmanden i Lysbro, søgte altsaa
alle Linaa Skole. Det var en lang Skolevej, især for
de sidste — over I1/* Mil. I Øst naaede Skolekredsen
til Flensted Skel, i Nord til Voel do. og i Syd til
Søerne, i alle disse Retninger ca. 7*2 Mil. Da der
imidlertid i hine Aar saa at sige ingen Udflyttere fand
tes, og al Beboelse var samlet i Byerne, blev Skole
vejene for det øvrige Sogn dog ikke saa lange, som
de nu vilde blevet det, om alle Beboerne laa til
Linaa Skole. Forholdene i Linaa Sogn, dannede
iøvrigt ikke nogen Undtagelse fra de øvrige fem
»Kongens Skoler« i Gjern Herred: Svendstrup, Faarvang, Gjern, Skovsrod, Toustrup. Skolen i Annekset
Dallerup samlede saaledes Børn fra Toustrup, Dalle
rup, Sorring, Røgen, Onstrup, Klintrup, Laasby, den
i Skovsrod besørgede Flensted, Kalbygaard, Ersholt,
Alling, Bornholt, Tulstrup, Jaungyde, Kilsgaard o. s. v.
Der har sikkert ikke været to Meninger om, i hvil
ken By den Linaa Rytterskole skulde ligge. Linaa var
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jo afgjort Sognets Midtpunkt. Hvor mange Børn, der
til en Begyndelse skulde søge Skolen, kan med ret
stor Nøjagtighed opgives.
Sognepræsten skulde overalt hvert Aar optage en Liste
over Sognets skolepligtige Børn, og vi har en fra
Linaa Skole fra 1723. Det Aar — altsaa et af Skolens
første — var der 156 Elever fra 55 Hjem. I Tvilum
og Them var der dog adskilligt flere: henholdsvis
175 og 126. Paa to nær — Skoleholderens og Rit
mester Rauchs — var alle Hjem Bønders. Her findes
af tidligere nævnte Navne bl. a. fire Jenser: Jens
Vestergaard, J. Snedker, J. Bach, J. Hagensen og
Smed-Jens og et Par Stykker med de remarkable
Navne »Vef (Væve) Ann« og Peder Sterch. I Skjellcrup mellem de 12 Forældre (med 20 Børn) findes
Borring-Anders, Niels Bustrup og »Krudt-Maren (vel
sagtens fra Krudthuset ved Resenbro) Brygger-Lars,
Klem-Lars, Niels Grove og hans Kones Søster«, samt
Jens Pors. Fra Haarup (19 Forældre med 11 Børn)
har vi af kendte Navne Jens Bødker og Hans Jakob
Bæhr (begge kendte fra Slottet, den sidste som Lade
foged). Laven har 8 Fædre med 18 Børn. Af de før
ste har jeg truffet de to Nielser: N. Kiær og N.
Kopyt, i anden Forbindelse og nye Navne »Bertel« »lille
Søren«, »Per i Huset« og »Kjærsmølleren« (Manden i
Kjærs Mølle). I Mollerup er opført 9 Ophav og 14
Børn. Jeg nævner af disse tre Kvinder, »Karen Persdaatter«, »Michel Hansens Kone« og »Karen Jensdaatter«, og af tidligere nævnte Mænd Mogens Søren
sen og Niels Borup.
Kun faa Hjem sender over to Børn. Undtagelserne
herfra danner Chr. Hansen i Linaa og Jens Bødker i
Haarup, som stiller med hver fire. Treere er Niels
Grove, Skellerup, Jakob Laursen, Jens Rask og »Per
i Huset« i Laven. Ritmesteren og Skoleholderen har
hver kun et i Skolen.
Skolen blev rejst paa Byens Gade, altsaa Pladsen
indenfor Gaardenes og Husenes store Runding. Denne
var jo gennem Aarhundrederne Fællesjord og havde
til Midterparti Gadekæret, som forsynedes med Vand
af en lille ubetydelig Bæk, der saa rislede videre
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gennem nogle Enge ned til Aaen, der atter mundede
ud i den store Guden. Paa Rundingen var jo i Tider
nes Løb givet Plads for Kirke, Kro og Smedie, B\gninger, som var rejst til fælles Brug. Nu kom altsaa
»den kongelige Skole« til. Den blev lagt i Gadens
nordlige Udkant med Smedegaardene til nærmeste
Naboer, skilt fra disse ved den brede Voel-Vej, der
her udvidede sig til en lille Plads, Børnenes Lege
plads.
Smedegaardene og Skolens lidt fjærnere Naboer:
den ene Møllegaard, Storgaarden og Præstegaarden er
borte, nedrevne, ja, de fleste af den gamle Bys Gaarde
er helt eller delvis udflyttede. Den store Kreds er
brudt. Og den gamle Landsby har næsten helt igen
nem skiftet Udseende. Bindingsværket med de vendrede Tavl er, paa en enkelt Undtagelse nær, veget
for Grundmur i mere eller mindre tiltalende Opstabling, de gamle Kampestensdiger, som trofast hegnede
Tofter, Haver og Veje, og som Byens Mænd for Aarhundreder siden rejste, er sløjfede — en helt ny By
er ved at rejse sig — her som alle andre Steder.
Panelernes, Bjælkelofternes Tid er ogsaa forbi, Bøn
derne sidder ikke længer paa Slagbænke og ved brede
Egeskiver, og de ligger ikke mere i Alkover og Him
melsenge o. s. v. Og Bønderne selv kendes i Maal
og Væsen og Dragt og Skikke næsten ikke fra Køb
stadens Mennesker. Men endnu staar den gamle Ryt
terskole der som et smukt Minde om den Tid, da
man fra oven begyndte at praktisere et Syn paa og
en Behandling af Bonden, der skulde hæve ham kul
turelt og gøre ham til noget mere end det Trækdyr
og den Malkeko, han hidtil havde været.
Den staar der endnu med sin svære hvide Grund
mur og sit Tegltag, sin betydelige Vidde. Den er ble
vet forlænget en Kende, har skiftet Døre og Vinduer
og mistet den Stentavle, som oprindelig sad over Skole
døren — den er flyttet op i den nye Skole oppe ved
Aarhus-Silkeborg-Landevej — men de samme Sten
sidder endnu i Murene og sikkert findes ogsaa endnu
en Del af de Spændetræer, som stod under det gamle
Tegltag, og de Bjælker, der bar det første Loft. Den
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er altsaa nu i Privateje — forøvrigt hos en Mand,
der holder Haand over den og Haven, som mod Syd
gaar ned til Gadedammen, men den historiske Sans
burde i den gamle Ringby nu have vokset sig saa
stor, at man ved kommende Ejerskifte fik Kommu
nen til at købe den hvide Bygning, saa der blev sør
get for dens Bevarelse.
Den staar altsaa i det væsentlige i den Skikkelse,
hvori den — som de øvrige 239 Rytterskoler — blev rejst.
I det væsentlige — ja; men en nøjere Redegørelse
for Skolens Opbyggelse og første Skikkelse vil dog
her være paa sin Plads. Den var jo da ogsaa i hin
Tid — næst Kirken — Byens anseeligste Bygning, og
som de øvrige Rytterskoler, et historisk Mindesmærke
af Rang og en mærkbar Milepæl i det danske Skole
væsens Udvikling gennem Tiderne. Det var jo, som
det meget rigtigt er bleven sagt, en ny Skoletype, her
blev indført »et Tilløb til Skolearkitektur saa værdig
og smuk, som først i dette Aarhundrede har set sin
Lige — — ja, saa langt ned som til 1830erne kan
man følge Frederik IV Skoletype i vore Landsby
skoler1).
Man har fra den Landkonduktør (Landmaaler),
Planitz, som bevægedes til at opføre fire Skoler i
Dronningborg Distrikt, et Overslag over de Materialer,
som anvendtes til en Rytterskoles Opførelse. Det
fortælles, at alle Ydermure, Skorsten, Bagerovn og
Kakkelovns-Fødder var satte af Flensborg-Mursten,
ligesom der ogsaa var brændte Mursten i alle Gulve,
Skillerummene var dog murede af »solbagede« —
altsaa ikke brændte — Mursten. Til Tag og Kak
kelovne brugtes Flensborger-Tagsten.
Til hele
Murarbejdet medgik 280 Tdr. Kalk, 3 Lispund Svinehaar at blande i det, Taget skulde »skielles« — under
stryges — med, og Murermesterens Arbejdsløn for
det hele var 80 Rdl.
Til Tømrerarbejdet anvendtes godt norsk Træ i
Bjælker, Spær og Hanebjælker og iøvrigt Egetøm»Tegninger til Skolebygninger paa Landet«. Kbhvn. 1913, S.
10 — 11 (Vilh. Lorenzen).
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mer til »Skorstenshammer — Bjælken over Ildstedet
— samt godt stærkt Tømmer iøvrigt. Tømrermesteren
betaltes med 16 Rdl.
Ogsaa det Materiale, Snedkermesteren arbejdede med,
var dels Eg, dels norsk Træ. Saaledes var Vindues
karme og Rammer Eg — to Tommer tykke og 8 do.
brede — og Posterne ligesaa — 3 Tommer tykke og
4 brede. Naturligvis var ogsaa alle de ydre Dørkarme
af samme stærke og uforgængelige Art Træ og dertil
9 Tommer tykke.1)
Man ser, det hele var solidt og godt, og der synes
heller ikke at være bleven sparet paa det, der skulde
holde Træet sammen; Pløjning, Høvling, Spiger og Søm.
»Hver Skole var 21 Alen lang (9 Fag) 12 Alen bred
og 4^2 Alen høj fra Gulvet til Bjælkerne. Murene
var to Sten tykke og fugede udvendig, Gesimsen var
1/2 Alen høj«, og det høje Tag havde skraa Gavle.
Der var tre Yderdøre og fem Inderdøre forsynede
med »kroeg og krampe« og Laase, og der var 8 Vin
dueskarme med to Rammer i 24 blyindfattede Ruder
i hver Ramme. Karmene havde fulde Beslag med 2
Slaugbuer udi hver Karm. Indvendig var Vinduerne
malet røde, udvendig perlegraa, og var naturligvis
forsynede med »Skaader eller Lemme«.
»Gennem den rundbuede Dør kom man ind i den
lille Forstue, derfra ind i Skolestuen og fra denne
ind i Lærerens Stue. Herfra var der Døre til Sove
kammer og Køkken og fra dette til Spisekammer og
Gaard. I Køkkenet var der aaben Skorsten med Ild
sted og Ovn, og herfra fyredes i Bilæggerovnen, der
opvarmede baade Skolestuen og Lærerens Stue. I det
yderste Fag bag Skolen var der Plads til Køer og
Faar. Da der ikke oprindelig hørte Jord til Skolen,
behøvedes der ikke mere Udhus. Brændselet — og
den leverede Fourage — »har vel haft sin Plads paa
Loftet. 1 dette Fag var 6 Favne pikkede med smaa
runde Rullesten, og 22 Favne omkring Huset var bro
lagt med samme Materiale«.2)
9 Thøger Jensen : »Kong Frederik I Vs Skoler«. Aarhus 1921, S. 41-43.
2)Sst. S. 45-46.
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Lad mig her indskyde, at der altsaa heller ikke op
rindelig var henlagt en Marklod til Linaa Rytterskole.
Det skete først senere. Hvornaar kan ikke afgøres,
men Skoleholder Schandorff, som vi senere vil komme
til at omtale, havde en Skolelod til Brug. Det tidligere
omtalte Kort af 1792 med tilføjede Forklaringer
fortæller om »en Jordlod ved Mollerup Skel nordøst
for Byen«. Den var ca. 72 Fjerdingvej ude sønden
for Silkeborg-Aarhus gamle Landevej. Og der fandtes
den ogsaa i min Barndom. Den var ca. 6 Tdr. Land
stor og havde Hartkorn 4 Skp., 3 Fdk., I1/* Alb. Da
var den dog gennemskaaret i Øst og Vest af den nye
brede Landevej.
Over Skoledøren var anbragt den bekendte Sand
sten med sin Indskrift, der er hugget af Stenhugger
Heinbrodt paa Kongens Nytorv, og som fastholdtes
med en Jernkrampe.1)
Det har sikkert været med Undren, de Linaa Bøn
der saa Bygningen rejse sig. Og det har vel nok været
en Mærkedag i Byens Historie den Dag, den stod fær
dig og overleveredes til Kirkeinspektøren ved en
Synsforretning, der formentlig her som andetsteds,
udførtes af Provst, Præst og et Par Haandværkere.
»Oprindelig var der ikke Brønd ved alle Skoler,
Læreren har da hentet Vand ved Gadebrønden«.2)
Ved Linaa Rytterskole har der dog sikkert altid været
Brønd: en af Kampesten opsat ved Gadedammen i
den sydlige Ende af Haven, den fandtes endnu der i
min Barndom.
Kakkelovnen har først været muret af Kakler.
Men senere — maaske ikke mange Aar efter Opførel
sen af Skolen — er man gaaet over til Jernovne,
som vist blev støbt i Dikemark Jernværk i Norge.
De var tegnede af Kirkeinspektør Helt og vejede P/2
Skippund. Maaske har Linaa Rytterskole gennem
Kirkens Midler faaet en saadan anskaffet. I min Barn
dom havde Skolen dog en anden Kakkelovn, en væl*) Indskrifterne paa Stenen og over Dørene i Husets Indre kan
læses i Th. Jensen: Kong Frederik IVs Skoler. Aarhus 1921.
S. 48-50.
2) Sst. S. 46.
10
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dig tre-Etages Indretning med et Aarstal inde fra det
18. Aarh. et Sted, som slugte store Bunker af de
leverede Tørv uden at yde større Varme som Vederlag.
Der var hvad Husrum angaar egentlig sørget godt
for Skoleholderen i den smukke Rytterskole. Selve
den hvidtede, af tre ret store Vinduer oplyste Skole
stue, som tog hele Husets Bredde og en stor Midter
part af dets Længde, var naturligvis ikke særlig rum
melig, naar Hensyn tages til de 106 Børn, som skulde
søge den, og i Samligning med de Skolestuer, Nutiden
indretter, noget utilstrækkelig. Men med Henblik paa
dem, der hidtil havde rummet Almuens Børn — og
her da sikkert ogsaa den Poulsen-Fischerske — de
smalle lavloftede Indretninger, var den nærmest flot.
Det tarveligste af det hele var Inventaret i Skole
stuen. Men her maa som Undskyldning erindres, at
Datidens Latinskole var Forbilledet, og dette naaede
— det kan paa den anden Side være sagt til Almue
skolens Ære — Rytterskolen ved sine primitive Skole
møbler. Det bestod — efter Planitz’ Opgivelse — alt i
alt af 2 Borde og 7 Bænke, »lange og korte«, hvortil
var medgaaet »2 Tylter 6 Alen Deler«, og disse Møb
ler hvilede paa Pæle, som var nedrammet i Gulvet,
altsaa ikke til at flytte.
Hvad Chr. Bagger har haft af Indbo til at flytte
ind i sin Del af Rytterskolen, vides ikke, men det
kan vel forudsættes, at det har været nogenlunde den
samme Forsyning af Sengetøj, »Trævarer« »Jernfang«
o. s. v. som det, Datidens Bønderboer opviser.
------ At Rytterskolerne i Almindelighed er blevet
vel vedligeholdte, er øjensynligt, ellers havde de vel
ikke præsenteret sig saa smukt, som de gør nu efter
et Par Aarhundreders Forløb. For Linaa Skoles Ved
kommende er der fra 1740 i Justitsprotokollen opbe
varet en Regning paa en Reparation, som er foran
staltet paa Foranledning af Skolens (og Skolernes)
Overopsyn, Stiftamtmanden og Biskoppen. Det blev
foretaget af Amtmandens Fuldmægtig Chr. Gundorph
— et i Afhandlingen om Retsvæsenet nævnt Navn —
E. Kiær og Fr. Bertelsen — formodentlig et Par sted
lige Haandværkere.
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For Tømrerne har der intet været at gøre. Spændetræer, Hane- og andre Bjælker har været i god
Orden.
Snedkeren har lagt nye »Understykker« i VinduesRammerne. Det løber, med Arbejdsløn, op til kun
4 Mark, og da det er 8 Skilling pr. Ramme, oplyser
Udgifterne altsaa ogsaa, at der har været 8 Vinduer i
Skolehuset. Derudover har Snedkeren sat en FemAlens-Fjæl, som koster 10 Skill., ind i Køkkendøren
og slaaet 20 Søm i Loftet, hvilket andrager 5 Skill.
Sammen med Arbejdsløn — 12 Skill. — løber det op
til 1 Mark 11 Skill. Den hele Snedkerregning bliver
en lille Daler: 5 Mark 11 Skill.
Murermesteren lægger fire nye Tagsten (à 6 Skill.)
op, »udspækker« Bagerovnen og »hvitter« Skolen ind
vendig. Hertil medgaar 6 Skp. Kalk (1 Mark 8 Skill.)
og til Arbejdsløn 2 Mark 8 Skill., det bliver 5 Mark
6 Skill.
Glarmesteren sætter 7 Ruder à 2 Skill, ind og ret
ter paa Blyet, hvilket beløber sig til 2 Mark 14 Skill.
Endelig reparerer Smeden i Byen paa Nøglen til
Skole- og Gadedør samt Laasen til den sidste. Det
bliver ialt 3 tynde Fireskillinger. Og den samlede
Reparation paa Skolen bliver i det Aar i gi. Mønt 2
Rdl. 2 Mark 11 Skill. — det vil sige smaa 5 Kroner
i vore Penge.
------ At det med Chr. Baggers Ansættelse er gaaet
til som i de øvrige Rytterskoler, er jo selvfølgeligt. Til
Skoleholdere foreslog Biskop Worm, der som bekendt
havde en stor Andel i Rytterskolens Fremvækst »at
tage skikkelige og gudfrygtige Studenter, naar de
haves«, men i Mangel af disse »andre verdslige Per
soner, som fører et skikkeligt Levnet og er vel oplært
i deres Saligheds Kundskab». Den kongelige Instruks
angaaende Ansættelse kom til at lyde saaledes, at den
af Præsten til Skoleholder foreslaaede Person skulde
kunne »oplære Ungdommen i Doctor Luthers liden
Chatekismus samt regne og skrive«, og han skal af
Provsten »udi Amtmandens Overværelse«, examineres,
og først, naar han der er »dygtig befunden«, antages
af Amtmanden og Provsten.
10*
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Da det imidlertid her drejede sig om Lærere til
240 Skoler, har Studenterne — paa Grund af den
ringe Løn, der bødes, og de lange Udsigter, der ofte
kunde være til Forfremmelse i Degneembeder —
ikke kunnet slaa til, saa man i de fleste Tilfælde
maatte nøjes med »verdslige« Personer, der ofte var
overdrevent verdslige og førte mange Unoder med sig
fra deres tidligere Næringsveje. Det var altsaa ofte
kun en ringe Garanti for Mandens Brugbarhed, at
han blev fundet brugbar af Provst og Amtmand. Og
det var da heller ikke fuldt betryggende, det tredob
belte Tilsyn, han var underkastet: Præsten en Gang
om Ugen — foruden det, han førte ved Katekisationen i Kirken om Søndagen — Provstens en Gang
hvert Aar og Biskoppens hvert tredie Aar. Gamle
aftjente Soldater, afbrugte Skrivere o. lign, er det jo
ikke altid nemt at faa opdraget til gode Skoleholdere.
I Linaa fik man en Studiosus, den tidligere omtalte
Christen Bagger. Iflg. Kirkeinspektør Morvilles Ind
beretning om Kirkernes Indtægt og Udgift for Aarene
1722—23—24 ses det, at denne Mand — som de
øvrige Skoleholdere i Rytterdistriktet — faar 24 Rigs
daler aarlig af Kirkekassen.
Jeg har tidligere nævnt, at Bagger sikkert ikke
hørte til de daarligste blandt de Skoleholdere, som
Rytterskolen fik. Herom vidner da ogsaa Biskop
Hygoms Bedømmelse i hans Visitatsberetning fra Linaa
Skole i 1740. Han siger, at »Ungdommen fandtes her
noget bedre undervist end paa de to forrige Steder«
(Røgen og Gjern), og at »Degnes og Skoleholderes
Forhold var intet paa at sige«. Og efter hvad der
vides om Mag, Clemen Poulsen, kan man nok gaa
ud fra, at han har været en duelig og samvittigheds
fuld Tilsynsmand, som har forstaaet at holde sine
Skoleholdere i et godt Trit. Ikke mindst i den Del
af Ungdommens Oplærelse, som foregik i Kirken.
Om Magisterens Forhold her foreligger der fra Biskop
Hygom en Indberetning til den højeste kirkelige Sty
relse for Aaret 1741. Det hedder heri, at Magisteren
»paa de Tider af Aaret, som baade han selv og de
Unge for Kuld har kundet taale at forblive i Kirken,
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er næsten hver Prædike-Dag bleven i en af Kirkerne
(Linaa og Dallerup) af ham selv holdt Catéchisa
tion, og at ikke Degnen eller Skoleholderen skulde
blive derfra ganske afvandte, har han imellem ladet
en af dem i sin presence informere de unge.
Derforuden bliver hver Søndag fra Prædikestolen fra
Fastelavn til Martini et Stykke af Catechismo for
klaret, med mindre der indfalder Lig-Prædiken, der
betager Tiden. Med denne Maade — — har han
continuer et i 40 Aar og derforuden om Vinteren
at have taget de Unge i Særdeleshed til communionen, og da paa den Dag de gik til Skriftemaal
holdet et examen med dennem for derved at
opvække deres Devotion«.
Man kan vel altsaa af dette og andet ogsaa slaa
fast, at Chr. Bagger ikke har faaet Lov at sove ind
under sit Arbejde i Skolen, ligesom Cl. Poulsen ikke
har hørt til de forsømmelige Præster, der for deres
Efterladenhed i Tilsynet kunde mulkteres i stigende
Skala med 5, 10 og 15 Rdl., og om dette ikke hjalp,
droges til Ansvar med Klage til Regeringen.
I hvor stort Tal og Omfang de 106 Børn og de
senere Tiders Skoleungdom har søgt den kongelige
Læreanstalt, er det mig umuligt at gøre Rede for.
Men det er vel sandsynligt, at Forholdene i Linaa
paa dette Punkt har formet sig som i de fleste andre Sogne
Landet over. Skoletvangens Indførelse har vel ogsaa
mødt Modstand her. Ligesom der i sin Tid af Almuen
protesteredes — den Gang ofte blodigt — mod Skat
ter til Kirken og andre nye Paalæg, saaledes er den
sikkert ogsaa kun nødtvungent og tvunget af Over
magten gaaet til at svare Skole-Skat af forskellig Art
og taale det Indgreb i dens Dispositions-Ret over
Børnene, hvor det gjaldt det Arbejde, disse udførte
hjemme i Gaard, Bol og Hus.
Skoletiden var jo lang. Den begyndte med det
femte Aar. Og det daglige Arbejde beslaglagde fra
Paaske til Michaelis (Mikkels) Dag Tiden fra 7—11
Formiddag og 2—6 Eftermiddag, og fra Michaels Dag til
Paaske fra 8—12 og 2—4. Ganske vist gaves der for
Børn over 8 Aar den Lempelse, at de fik den halve
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Dag fri, skiftevis Formiddag og Eftermiddag, men
alligevel: det var et Indgreb i Børnenes Medhjælp i
Hjemmets Arbejde, og det er højst rimeligt, at der,
hvad Forsømmelser angaar, har været rigelig Brug for
Formaning fra Mag. Clemens Side, og om denne ikke
virkede, Straf fra Amtet med Pengebøder og Fængsel.
Den højeste Straf her: »aabenbar Skrifte«, har iflg.
Kirkebogen, hvor denne Fremstilling blev indført, dog
ikke været anvendt. Man ved intet sikkert om Bytter
skolens og Bøndernes Forhold til hinanden paa dette
Punkt.
Angaaende Arbejdet indenfor Linaa Rytterskoles
fire hvide Vægge, kunde jeg maaske indskrænke mig
til at henvise til den kong. Instruks af 28. Marts 1721,
paa hvilken Dag Frederik IV fyldte de halvtreds Aar,
og med hvilken han altsaa tillige daterede Rytter
skolernes Fundats. Men da sikkert kun faa af mine
Læsere har denne Instruks ved Haanden, vil jeg
kortelig nævne de Hovedpunkter i Instruksen, som
vedrører Undervisningen og ikke allerede er nævnt,
og som Chr. Bagger og de følgende Skoleholdere altsaa
arbejdede efter. Der er i den adskillige fortræffelige
pædagogiske og humane Tanker, som ogsaa Nutidens
Skolevæsen med Held vilde kunne bygge paa.
Skoleholderen skal, »om der skulde findes nogle
fattige, forladte fader- og moderløse Børn, som ingen
Tilhold have, men leve af Almisse«, være lige saa
omhyggelig for dem, som for de andre Børn — han
bør ikke reflectere paa Forældrenes Tilstand og For
mue, men hans eneste Øiemærke skal være, at faa
de hannem anbefalede Børn------forsvarligen under
viste«.
Men han skal ogsaa uden Persons-Anseelse paase
Skoleforsømmelserne. »Bliver Børnene uden Foræl
drenes Viden borte fra Skolen, da skal han give For
ældrene det tilkende, som da med Ris straffer dem«.
Er Forældrene selv Aarsag til Forsømmelserne, skal
han melde det til Præsten, som da har at kalde For
ældrene for sig og »foreholder dennem saadan deres
Forseelse, hvorved de giver Aarsag, at Børnene ikke
oplyses i den saliggørende Guds Kundskab og intet
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lære, hvormed de i sin Tid kunde tjene deres Konge
og Fæderne-Landet. Hjælper dette ikke, da skal Sagen
gaa til Amtmanden, som da lader besørge det for
nødne med Mulkt og Vand og Brød.
Hver Morgen skal Skoleholderen begynde med Bøn
»saaledes, at der først sjunges en Morgen-Psalme,
siden læses Morgen-Bønnen samt et Capitel af den
hellige Skrift, og endelig sjunges en poenitenses eller
anden aandelig Psalme; medens Morgenbønnen læses,
skal alle tilstedeværende Børn ligge paa deres Knæ,
og bør han se til, at Børnene imidlertid med Andagt
sjunge Psalmerne, bede Bønnerne og høre Guds Ord
læse, dog tages herved i Agt, at efter Vejrets Beskaf
fenhed om Vinteren, naar det er ondt Vejr, da ikkun
sjunges et Par Vers af en Salme, paa det at Børnene
ved Lys-Aften kunde hjemkomme og ej ved Sne-Fog
og udi Mørke skal komme til Skole.
Naar Morgen-Bønnen er holdet, skal han straks
begynde at læse for Børnene, men siden saavel Piger
som Drenge møde i Skolen, saa bør han se derhen,
at Drengene sidder ved et eller flere Borde for dem
selv, og Pigerne for dem selv, saasom de ingenlunde
maa sidde blandt hverandre«.
Angaaende det, selve Undervisningen omfattede i
Rytterskolen, da hedder det, at han skal med al Flid
lære Børnene Doet. Luthers liden Catechismus, hvil
ket de bør vide Ord for Ord at oplæse uden ad, uden
den i Stiftet brugelige Forklaring, hvilken han ej skal
vænne dem til at lære saaledes uden ad, at de binde
sig til Ordene, men han bør tit og ofte forandre
Spørgsmaalene til dem, saasom det er bedre at kunne
gøre forrede for Meningen, end at de kunde læse
Ordene op uden at forstaa dem.
Alle Børnene skal han desforuden lære at læse
inden i Bøger, som han og tillige, naar Forældrene
det begærer, bør informere dem i at skrive og regne,
hvorfor Forældrene da betale ham for et Barn maanedlig otte Skilling Danske til Skrive-Materialer, men
for Læsningen betales intet.
Som Læsningen om Morgenen begyndes med Sang,
Bøn og Guds hellige Ords Læsning, saa bør den lige-
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ledes om Aftenen endes, da der først sjunges en aan
delig Psalme, hvorpaa alle Børnene nedknæle, medens
Aften-Bønnen læses, siden læses et Capitel af den hel
lige Skrift, og endelig endes med en Aften-Psalme,
saa skal og, førend Børnene gaar af Skolen om Mid
dagen, læses for dem af Lov-Bogen efter Tidens Be
skaffenhed 2, 3 à 4 Artikler«.
Den boglige Hjælp, selve Skolen ejede, og som
Skoleholderen i sin Undervisning kunde støtte sig
til, var meget ringe. Iflg. Instruktionen anskaffedes
til hver Skole 100 A.B.C.er, 100 Katekismer og senere
en Bibel og maaske senere nogle »Forklaringer«
og Salmebøger. I Linaa og Toustrup Skolekredse
fandtes dog en Del ud over det forordnede Antal.
Til den tidligere anførte af Biskop Hygom givne Ind
beretning har CL Poulsen ogsaa meddelt, at han »i
det Haab, at den tilvoksende Ungdom skulde gøre
sig med Tiden den almindelige Catéchismes Forkla
ring bekendt, haver han foræret til hver af Skolerne
12 Stykker------ «.
Han føjer desværre mistrøstigt til, at »han har-----fundet faa Forældre, der har villet gøre den Bekost
ning paa deres Børn at købe den — « en Ting, der
jo kunde pege i Betning af den tidligere udtalte For
modning om, at Bønderne ikke saa med afgjort Vel
vilje paa Skolens Arbejde.
Angaaende Disciplinen i Rytterskolen foreskrives
det Skolemesteren, at han maa »for alting give nøje
Agt, at de ikke bande, bruge Skælds-Ord og utugtig
Snak eller støje, kives og slaas, men finder han en
eller anden af dem dermed at forse sig, da straffer
han saadanne med Ord, og foreholder dem alvorligen,
at de i Skolen bør sidde stille og med Agtsomhed,
uden at fortørne Gud eller forarge hverandre--------- «
og »han maa ingenlunde med Hug og Slag ilde med
handle Børnene, men deres Fejl skal han paa lem
fældigste Maade søge at rette, findes nogen uflittig i
at lære, da lader han saadan en sidde længere i Sko
len end de andre, dog bør han gøre Forskel mellem
Børnenes Nemme, med hvilket en kan være bedre
begavet end den anden, og derfor i kortere Tid fatte
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det, som en anden maa have langt længere Tid at
lære. Vil hans Formaninger og den maadelige Straf,
han lader Børnene udstaa med at sidde længere i
Skolen end de andre intet hjælpe, siger han det til
deres Forældre, af hvilke eller af ham i deres Nær
værelse, de da med Ris efter deres Forseelses Beskaf
fenhed straffes«.
Naar Skolen er sluttet, har Skoleholderen intet
Ansvar for Børnene, da skal »de Børns Forældre, som
ikke bor i den By, hvor Skolen holdes — — lige
saavelsom de Børns Forældre i den By, hvor Skolen
holdes, selv drage Omsorg for at faa Børnene af
Skolen hjem«.
Det kan til Tider have været en ret besværlig
Opgave, naar det drejede sig om Børnene fra den
vestligste Ende af Linaa Sogn.
Skolemesterens Pligter udenfor Skolen fastsattes
ogsaa. Han skulde sørge for, at Børnene fra hele Sognet,
»Søndagene og Helligdagene samt Maaneds-Bededage møder i Kirken til Prædiken og Catéchisation«.
Ogsaa naar Biskop og Provst møder frem til Visitats
og overhører, skal han dele Børnene i Klasser efter
det, de har lært, og være til Stede »for at stande til
Rette, om noget paa hans Undervisning kan være at
sige«. Og han skal da ogsaa staa Skoleret selv, idet
det højeste Tilsyn »lydeligen« »tilspørge ej alene Prov
sten, Præsten og Degnen, men endog den ganske
Menighed, om de noget paa Skolemesteren vide at
sige, som om han enten er forsømmelig i sit Embede
eller uskikkelig i sit Liv og Levned«. Og viser der
sig da at være noget i Vejen med Manden, og det
ikke er paatalt af Præst og Provst, skal han »dennem reprimandere«. Skoleholderen selv vil —om det
paaklagede er af grov Art »uden videre Proces-----være at cåssere«.
Til Skoleholderens Opgaver udenfor Skolen hørte
da ogsaa, at han efter Udgangen og ved Altergangen,
»een eller tvende Gange om Ugen skal gennemgaa
deres Børne-Lærdom med dennem, paa det de ej
skulde glemme,, hvad de tilforn havde lært«. »Begære
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og nogen------ at vorde--------underviste i at regne
og skrive, maa han dem det ikke nægte«.
Og endelig: »Saafremt en Del af de til Land-Milit
sen indrullerede eller og andre fremmede Mennesker
nys komne til Sognet, skulde findes saa grove og
uoplyste i deres Saligheds Sag«, at Præsten ikke kan
tage dem til Alters, da skal han undervise disse, saa
Præsten kan antage dem.
------ Lønningsgrundlaget var ved den Linaa Rytter
skole, som alle andre Steder i det væsentlige Hart
kornet. Til hver af de 20 kongelige Skoler i Skander
borg Amt var udlagt 238 Tdr. Hartkorn. Egentlig skulde
der have været 280 Tdr., men som Godtgørelse for
de manglende 42 Tdr. fik Skoleholderen af Kongens
Kirkers Kasse 3 Rigsdaler 6 Skilling.
løvrigt var Lønnen jo: 24 Rdl. kvartalsvis, af Kon
gens Skove 3 Læs (Skovlæs) Brændetræ, af hver 20
Tdr. Hartk. (Bøndernes) 1 Læs Brænde, af hver Td.
Hartk. til Skoleholderens Kreaturer et Lispund Hø
og et Lispund Halm og om Sommeren Græs til 2
Køer og 6 Faar (altsaa i Fællesdrift) af Husmænd
med Børn i Skolen 2 Dages Arbejde eller 1 Mark i
Penge. Endelig var Skoleholderen fri for alle mulige
Skatter og Paalæg.
Ud over dette kunde Skolemesteren intet fordre.
Gjorde han det, og det blev ham overbevist, burde
han »uden al Intending miste sit Embede«.
------ Hvor længe Chr. Bagger var Skoleholder i
Linaa, ved jeg ikke. Og hans Dødsaar er ikke opteg
net i Linaa Kirkebog. Han maa altsaa ikke være død
i sin Skolekreds. Ifølge Hostrup-Schultz Optegnelser
om Degne og Skoleholdere, skal han være afgaaet
ved Døden 1748, og hans Hustru Aaret efter 1749.
Hvorfra Hostrup S. har sin Viden her, ved jeg ikke,
da han ikke opgiver sin Kilde.
Først i 1782 træffer jeg igen et Skoleholdernavn.
Kirkebogen i Linaa meddeler da, at Skoleholder
Michael eller Michel Schandorff har sit første
Barn i Kirke. Navnet Mich. Schandorff peger tilbage
mod den Kapellan Michael eller Michel Schandorff,1)
OAarbøger 1922 S. 190.
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som Cl. Poulsen i sin Alderdom (1744) fik Lov til at
holde. Han sidder, som ogsaa tidligere meddelt fra
1744 Cl. Poulsens Embedstid ud og langt ind i Chr.
Gybergs til 1773, da han dør. Han havde — i Følge
Wiberg — en Søn, Michael eller Michel, der blev
født i Linaa 1755. Det er højst sandsynligt, at de to
Michael’er er Fader og Søn.
Denne har altsaa Barn i Kirke 1782. Og da har han
allerede været ansat en Tid, da han i 1781 er anteg
net som Fadder for Christen Nielsens Søn, Niels,
sammen med Niels Høgs Kone Ane. Han ses endnu
fire Gange at have været Daabsvidne: atter i 1781
for »ung Christen Pedersens« Søn, Søren, 1782 for
Christen Nielsens Datter, Maren og Seign. Jens Hasselbalchs Søn, Andreas — her i Følge med Laurids
Bastrup fra Skovsrod, en Monsr. Tullipac fra Alling
samt de to Kvinder fra Linaa, Præstens Datter Hylleborg Gyberg og Madam Cathrine Bierring (vist
Skovrider-Enke) — og endelig 1790 hos »Christen Sko
mager«, der faar sin Datter Ane Kirstine døbt, hei
er han i Bondeselskab: Niels Hansen, Jens Bak,
Basmus Lotterup og Niels Høgs Kone.
Ved sit eget Barns Daab — Barnet døbes til Nav
net Michael ligesom han selv — og Drengen har til
Faddere: Faderens Kollega i Virklund, Skoleholder
Jens Christensen, Christen Nielsen og Niels Høg, Linaa,
og bæres af en Jomfru Bang sammesteds.
I 1785 anføres hans Hustru som Fadder i Kirke
bogen som »Michel S. Kone, Maren«. Hun har da
formodentlig været bondefødt.
Michel Schandorff dør 1806.
Han syntes at have været en dygtig Lærer, laltfald
giver Biskop Janson ved sin Visitats i Linaa 1802 et
smukt Vidnesbyrd. Han siger, »at tvende her værende
Skoleholdere (den anden har været fra Toustrup Ryt
terskole) gøre hvad de kan til Ungdommens Under
visning, hvoraf den Dag hørtes meget fornøjelige Prø
ver i en talrig Forsamling«.
------ Her skulde jeg altsaa, ifølge den Plan, jeg
har fulgt i den lange Række Afhandlinger om mit
Fødesogn Linaa, slutte. Jeg har paataget mig kun at
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føre Skildringen op til Aar 1800. Jeg vil dog tillade
mig at nævne de tre første af det 19de Aarhundredes
Lærere. Man tilgiver mig maaske Overskridelsen,
naar jeg aabent vedgaar, at det er for at faa min
Faders Navn med i min Omtale af den gamle Ryt
terskole, jeg gør det.
Efter den Schandorff, jeg nu lige har omtalt, følger
hans Søn, som er det Barn, der fødtes ham i 1782.
Han sad i Embedet til Aar 1836, da han afløstes af
Lærer i Sorring, Jens Peter Winding, der 1835 var
bleven gift med Schandorffs Datter Dorthea. Efter
Winding fulgte saa i 1847 min Fader Niels Egeberg,
som var Lærer i Linaa til 1879.

Skolemesteren i Viby.
En gammel Degnevise1)
meddelt af J. S. Møller.

or mange, mange Aar tilbage,
F
jeg tror det var i Paars’s Tid,
da leved med sin Ægtemage

saa stille hen i Rift og Slid,
i liden Landsby nær ved Aars
en Skolemester, Kristen Kaars.

Han trængte haardt, den arme Synder,
til Lettelse i trange Kaar,
og skøndt han havde en Velynder,
der baade mægtig var og stor,
saa hjalp det ej — ham Skæbnen bød
at slide for det tørre Brød.

Som han nu sad en Middagstime
ved tarvelige Øllegrød,
da hørtes Kirkeklokken kime,
thi netop Byens Degn var død.
»Frisk op min Sjæl forsage ej,
nu blywer a Dein i Jens’s Stei«.

Han op af Egekisten tager
sin gule Frak og Plüsches Vest
og dem han hurtig paa sig drager,
i Støvler kom med megen Hast;
og nu han ud af Vejen gled,
ad Aarhus til med rappe Fjed.
) Visen har ligget i Jnstitsraad Møllers Gemme i over 50 Aar.
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Han strax hos Bispen ind mon trine
med Hat i Haand og med et Suk,
med bønlig og ærbødig Mine
for Overhyrden gør et Buk:
»Jens Dein i Viby nu er død«,
han ræd og bævende udbrød.
»Nu det er godt«, ham Bispen svarer,
I ønsker Pladsen i hans Sted;
Det kan vel ske, men først I klarer
tre Spørgsmaal ret, da kan vi se,
om I det Embed røgte kan,
som det sig bør, min gode Mand.«

»Sig mig nu først, hvem har vel skrevet
de ti Budord, hvem har jer skabt,
hvem har den største Synd bedrevet,
hvor mange Børn har Jacob haft,
hvem blev først dræbt af Broderhaand,
hvem løste jer af Syndens Baand?

De ti Budord har Moses skrevet,
Gud har mig skabt, og Satan har,
jeg ved, den første Synd bedrevet,
og Jacob Far til tretten var.
Abel blev først dræbt af Broderhaand
og Kristus løste Syndens Baand.

»Ja, det er godt, saa mænd, det lader,
at I er ej saa fejl endda;
hvad hed Tobias Sønners Fader?
betænk jer vel, og svar kun da,
naar jeg nu herpaa blot faar Svar,
I straks det Degneembed har.«
Naa, naa, Hr. Bisp, jeg tror I spøger,
det Spørgsmaal Pokker jer indgav.
Den arme Kaars han leder, søger
i Hjernen rundt, men uden Held.
Han vender op og ned sin Skat,
men ak, han faar ej Svaret fat.
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»Betænk Jer vel, giv Jer kun Stunder;
hvad hed Tobias Sønners Far?«
Han leder atter, pønser, grunder,
nei dette Spørgsmaal er for svar.
»Ja, gaa saa Jeres egen Vej,
til Degn I duer min Sandten ej.«
»Aah bette Kresten, hudden gik’et
hva sa æ Bisp, æ Dein do bløwn?
A æ saa baang, Do slet et fek’et,
Do sier saa sørren aa Di Øuen.«
Saa taler ængstlig Skolemor,
da han nedslaaet for hende staar.

Det gik skam slet, gid Pokker tage,
det slæmme Skarn, han spurgte mig,
hvad hed Tobias Sønners Fader?
Det Spørgsmaal var for vanskelig;
for Svar jeg nu blev helt forlegen,
hvorpaa han svor, jeg ej blev Degn.
»Aa, saa sku’ Dævlen aa rægi’er Dæ,
Dit Dummerhaavd, Dit Klokkerfaar,
ded æ jo ligefrem fo’stoet
som Fued i Hues og soleklaar.
»Hør nu, Kren Møller Do kender jou
tilligemed hans Sønner tou«.

»Naar a nu hier Dæ spørge lader,
hør nu vel etter, hva’ a spør,
hvad hed Kren Møllers Sønners Fader,
Dit Tossehaavd, a vædde tør,
at hver paa Timen straks forstaar,
Kren Møller er jo hans Sønners Faar«.
Ja lille Kone, jeg nu begriber
ret tydelig den hele Sag,
jeg straks til Bispen mig begiver
og bliver Degn endnu i Dag.
»Frisk op min Sjæl, forsage ej,
nu blywr a Dein i Jens’s Stei«.
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Vi følge vil vor Skolemester,
han iler bort med lette Trin,
han er der snart, kun lidet rester,
nu staar han der med Smil paa Kind :
Nu, Deres Højærværdighed,
saa kan jeg sige Dem Besked.
Naa, det er godt, ham Bispen svarer,
det glæder mig, fortæl mig saa,
hvad hed Tobias Sønners Fader,
det er jo let at svare paa.
»Kren Møller hedte han for sandt,
det mig i Hu paa Vejen randt«.

Nytolkning af Gylling-stenen ’.
Ved Erik Moltke.

or nogen Tid siden fortalte Sognefoged Søren
F
Sørensen i Gylling mig, at der under hans Lade fand
tes indsat en Steen, hvorpaa Noget var indhugget. Jeg

gjorde da den Aftale med Manden, at vi ville lade
Stenen tage ud paa det Sted, den laae, for nærmere
at undersøge den. Dette er da iværksat, og har jeg
funden Stenen at være en, som det synes mig, ikke
umærkelig Runesten. Paa Stenens tvende Sider findes
Skrift indhuggen, hvilken tydeligen skjønnes at være
Runer. Dog er paa den ene af disse Sider Runerne
lidet udslidte, formodentlig fordi Stenen engang har
været lagt paa et Sted, hvor der har været Gang over
den....... Hvorfra den var taget, har jeg ingen paalidlig Oplysning kunnet erholde om. Dog meente
Sognefogden, at den var taget fra en nu forstyrret Høi
paa hans eller maaske hans Naboes Mark.«
Saaledes lyder den første meddelelse om Gyllingrunestenen, kapellan Budtz’s indberetning af 10/s 1839
til kommissionen for oldsagers opbevaring (nu Natio
nalmuseets 2. afdelings arkiv).
Det næste dokument til oplysning om stenens histo
rie er et brev fra Stedets præst, Otto Møller, om ste
nens tlytning til kirken saa sent som 1851 »ved Maidagstid«. Dette brev af 21/4 1852 findes ligeledes i Natio
nalmuseets 2. afdel.s arkiv i et omslag, hvorpaa staar
skrevet:
»Gave til det Offentlige af en Runesten, funden ved
9 Undersøgelsen er foretaget for dr. Lis Jacobsen til brug
for den af hende ledede og af Carlsbergfondet bekostede
nyudgave af Danmarks runeindskrifter.
11
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Gylling nær Horsens, Hads Herred, Aarhus Amt. —
I 1851 blev Stenen, som tidligere henlaae ved Bondegaardens Mödding, flyttet til Gylling Kirkes Vaabenhus, efter at den var bleven afstaaet af Eieren til det
Offentlige«.
I 1890 blev den endelig opstillet paa et muret funda
ment i et hjørne af vaabenhuset, og her staar den
endnu.
Ligesom de allerfleste danske runestene er Gyllingstenen af granit, en lysegraa, finkornet art med røde
aarer. Dens højde er 1,37 m; den er 0,56 cm bred
paa det bredeste sted og 0,35 cm tyk. Runernes stør
relse varierer fra 1472—20 cm.
Den er beskrevet paa 3 sider: A, B og C med 4
linjer runer, fordelt med en paa hver af de to første
sider, 2 paa C-siden, se bilag fig. 1—4, samt ndf. p.
166. Linje 1 (A-siden) strækker sig op over stenens top.
Mens A-siden, som ovenfor omtalt, er ganske glat
afslidt, er de andre sider særdeles ru og ujævne, og
enkelte dybe afskalninger paa side C gør et par af
runerne utydelige; toppen er, som det saa ofte er til
fældet, værst medtaget; et større stykke er sikkert
skallet af her; jfr. ndf. p. 170.
Før Wimmer har C. C. Rafn1), George Stephens2)
og P. G. Thorsen3) behandlet indskriften.
Der er ingen grund til at opholde sig ved disse tre
forskeres ligesaa forskellige som urigtige tolkninger,
der delvis ogsaa foraarsagedes af fejl i tegningerne;
dette gælder dog ikke P. G. Thorsens tolkning: thi
den tegning fra Magnus Petersens haand, der stod til
hans raadighed, afviger ikke paa noget væsentligt
punkt fra den, M. P. faa aar senere tegnede for Wim
mer under dennes direktion.
Wimmer var den første runeforsker, der forenede
x) Antiquités de l’Orient (Kbh. 1856) p. 206, paa grundlag af
en tegning af en møllebyggersvend Mortensen fra Gylling
og beskrivelse af pastor Møller.
2) Old Northern Runic Monuments 1 (1866—67) p. 350, paa
grundlag af en tegning af R. H. Kruse.
a) De danske Runemindesmærker II, 1 (1879) no. 38, II, 2
(1880) p. 115, paa grundlag af Magnus Petersens tegning
fra 1872.
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videnskabelig ballast med kyndighed i praktisk un
dersøgelse af indskrifterne i marken.
Hans læsning og tolkning (De danske runemindes
mærker II p. 254-59) er som følger:
tuki : purkisl : sun : raisi : stain :
pansi : aft :
risbiik : sin : burupur :
kupan : auk :
i oversættelse:
»Toke Torgislsøn (Torgilssøn) rejste denne sten efter
sin broder Risping den gode og ... .«
Med denne tydning bliver indskriften imidlertid
ufuldendt; thi Wimmer forkaster med rette sit forslag
at tillægge det sidste og betydningen ogsaa, og slaar
sig foreløbig, saa usandsynligt det end maatte være,
til ro med at opfatte indskriften som ufærdig.
Men da sidste bind af runeværket udkom 1908,
havde Wimmer fundet en løsning paa problemet.
Hans ord lyder: »Som en udvej, der vilde løse alle
vanskeligheder, og som jeg finder i højeste grad sand
synlig, foreslaar jeg uagtet skilletegnet mellem kupan
: auk at læse disse ord kupan : nauk, hvor jeg forstaar nauk som ndung^ nærfrænde.« — Indskriftens
slutning tolkede han herefter:
»efter Risping sin broder, den gode nærfrænde.«
I sin første læsning og tolkning adskiller Wimmer
sig fra Thorsen i ét punkt: Thorsen undlod at tolke
det sidste ord: auk, ellers er læsningen den samme;
ogsaa broderens navn risbiik transskriberer Wimmer
efter Thorsen: Risping (Rafn havde gengivet navnet:
Risbækj. Med sin nye tydning opnaaede Wimmer at
faa en naturlig indskrift frem, der — naar undtages
det ukendte navn Risping — kun adskilte sig fra
andre kendte runeindskrifter deri, at en broder blev
karakteriseret som en god nærfrænde.
Dog allerede dette støder an; og hertil kommer
det, der har vakt Wimmers betænkelighed: at læse
en rune dobbelt over et skilletegn. — Det er i rune
il*
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indskrifter ikke ualmindeligt — ved de ældre mindes
mærker endog hovedreglen — at det samme runetegn
ikke ristes to gange i umiddelbar rækkefølge; hvor
fx. et Ord ender med den samme lyd, hvormed det
næste begynder, skrives kun én rune for slutningsog begyndelseslyd (saaledes paa Snoldelev-stenen: kun
• ualtstain = kun • ualts stain). Hvor de to ord
derimod ikke følger umiddelbart efter hinanden, men
er adskilt ved skilletegn, gentages runen altid. Selv
om man vilde tolke en skrivemaade som purkisl :
sun i 1. linje af Gyllingindskriften som forkortet
skriveform for purkisis : sun og ikke — med Wim
mer — som beroende paa lydsammenfald af de to s’er,
altsaa som repræsenterende formen purkislsun, saa
vilde forholdet dog ikke være analogt med det af
Wimmer formodede kupan : nauk; en virkelig paral
lel hertil vilde jo ikke have formen purkisl : sun,
men — purkisis : un, med udeladelse af ordets
begyndelsesrune, — og dette turde være uden al side
stykke i runeskriftens historie1).
Med andre ord: der klæber saa store skrøbeligheder
ved Wimmers forslag, at indskriften som helhed i
virkeligheden maatte siges at være utolket.
Saaledes laa forholdene, da jeg i Oktober 1928 tog
til Gylling for at underkaste hele mindesmærket en
ny undersøgelse2).
Jeg skal ikke skjule, at det, jeg nærmest agtede at
koncentrere min opmærksomhed om ved den forestaaende undersøgelse, var de sidste runer, som Mag
nus Petersen (og Wimmer) havde læst auk, samt
partiet efter dem, — idet jeg her haabede at finde
en løsning.
Min undersøgelse angaaende dette sted bekræftede
imidlertid i ét og alt Magnus Petersens tegning; men
den viste tillige, at den tegning, M. P. havde udført
paa egen haand for Thorsen, paa et bestemt punkt
9 Se iøvrigt Lis Jacobsen: Svenskevældets Fald (Kbh. 1929) p.
115 f. og note 1. p. 116.
2) Den ndf. givne beretning hviler paa denne undersøgelse og
en følgende i Juni 1929 sammen med dr. Lis Jacobsen fore
taget kontrollerende undersøgelse.

Nytolkning af Gylling-stenen.

165

var nøjagtigere end hans af Wimmer dirigerede teg
ning. «Jeg konstaterede nemlig utvivlsomme
runespor paa stenens stærkt medtagne top
efter runerne aft. Og bestemt antydning af saadanne spor findes paa tegningen hos Thorsen, men
ikke i DRM.1)
Paa fig. 5, der gengiver et uretoucheret fotografi af
et papaftryk af det paagældende sted paa stenens top,
vil man efter runerne aft med følgende skilletegn (to
smaa lodrette streger) se:
1) en tydelig hovedstav, der foroven til højre
løber ud i en dyb rundagtig afskalning, der giver
runen en (noget vildledende) lighed med et r. Den
bevarede stav er 12 cm.
2) til højre for denne stav to parallelle stav
rester — rimeligvis nederste del af et par hoved
stave, hvis øverste del er skallet bort. De bevarede
rester er 9 og c. 6 cm høje.
Om bistave kan intet bestemmes.
Naar Wimmer ikke har set de tre ganske sikre
slavrester, er grunden vistnok, at han — som han med
deler — har ladet stenen udtage af vaabenhuset til nær
mere undersøgelse, og toppen er vel da blevet be
skinnet af solen lige fra oven, saa der ingen skygger
har dannet sig i de svage runerester paa toppen.
Dette er netop tilfældet med fig. 2 — et fotografi
af stenen taget i fri luft. Som det ses, falder solen
saaledes, at toprunerne helt forsvinder (se ogsaa top
runerne paa fig. 1). Inde i vaabenhuset kunde top
runerne derimod ved gunstigt sidelys tydeligt iagttages.
Man skulde ikke synes, at opdagelsen af de 3 stav
rester i væsentlig grad kunde bidrage til en forbedring
af Wimmers læsning, naar man ikke kan fastslaa
karakteren af ét eneste af de nyopdagede tegn. Alligex) M. H. t. tidligere iagttagelser af disse runestave skal det næv
nes, at Kruses tegning, der findes i hans manuskript »Nørrejyllands Mærkværdigheder« tillæg 2 (Nationalmusæets 2.
afd.) viser 3 temmelig lange rette linjer, der dog nærmest
synes at være opfattet som et ornament. — Det skal ogsaa
nævnes, at den meget arkæologisk interesserede og kyndige
læge Di drik sen, Gylling, if. en tidligere optegnelse, han
viste mig, har konstateret spor af 1 à 2 runer efter aft.
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vel giver de nøglen til den rette forstaaelse af indskriften,
idet de viser, at problemet ikke ligger i tolkningen af
det sidste ord auk, men i den rækkefølge i hvilken
linjerne skal læses.
II
C. C. Rafn var, som ovf. nævnt, den, der først
offentliggjorde indskriften, og hans læsning er i virke
ligheden blevet bestemmende for alle de efterfølgende
tolkeres. Rafn har nu m. h. t. linjefølgen, som sam
menhængen byder, begyndt med linjen længst til højre
(1. 1), derefter læst den hermed sammenhørende linje
næstlængst til højre (1. 2), men saa — stik mod de
gængse regler1) — oversprunget den følgende linje
(1. 3) og læst linjen længst til venstre (1. 4), for derpaa
at gaa tilbage til linjen næstlængst til venstre og slutte
D
C
B
A

Skematisk
fremstilling
af
indskriftens
ordning.

1.4-3

1. 2

1. 1

’) Hvor skiftende end linjeordningen er paa runestenene, ei
det dog en hovedregel — om end ikke en undtagelsesløs —
at linjerne følger i række efter hinanden fra venstre til højre
eller fra højre til venstre, se Wimmer, De danske Runemin
desmærker I. p. XIV, jfr. Lis Jacobsen, om linjefølgen paa Sædinge-stenen, Acta Phil. Scandinavica V. 168 flg.
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med denne. Herved er auk blevet sidste ord, og fra
denne linjeordning har hverken Stephens, Thorsen
eller Wimmer kunnet løsrive sig.
Læser man derimod linjerne i naturlig række
følge: 1.—2.—3.-4. linje fra højre til venstre (første
linjepar læses fra neden opad, sidste linjepar »bustrofedon< — plovfuremæssigt — i forhold til første: fra
oven nedad) faas, som foranstaaende skematiske frem
stilling viser, flg. læsning:

1. tuki : purkisl : sun :
raisi : stain:
2. pansi : aft:
3. kupan : auk:
4. risbiik:sin:burupur:

»Toke Torgislsøn
rejste sten
denne efter
den gode og
Risping sin broder«.

Man ser da straks, at der maa mangle et (eller
flere i ord efter aft.
At denne formodning er rigtig, bekræftes nu paa
det skønneste ved fundet af de svage runelevninger
efter aft.
Naar der findes runer her, maa de nødvendigvis
have betegnet den, efter hvem stenen er rejst, og
ingen anden linjefølge end den nævnte er da mulig.
Hvem den gode, ubekendte er, og hvor meget man
kan slutte om ham, hvis eneste jordiske levning er
tre mangelfulde runestave, skal vi nu forsøge at udrede.

Forst kan det slaas fast, at indskriften udsiger, at:

»Toke rejste stenen efter X. god og Risping sin broder«.

Det kan dernæst med sikkerhed siges, at X har
været en mand; det viser hankønsformen af det til X
knyttede kupan.
Det kan endvidere hævdes, at det er usandsynligt,
at der efter aft k u n skulde have staaet et egennavn,
idet et stærkt bøjet adjektiv ikke i runeindskrifterne
knyttedes direkte til et personnavn. (Derimod finder
man oftere et adjektiv i svagtbøjet form, efter prono-
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minet hinn olgn., knyttet direkte til navnet; 1. x.
karl : hin : kuj)aa = Karl hinn goba, Karl den gode,
Hobro-Stenen II)1).c
Ligeledes maa det paa forhaand betragtes som lidet
sandsynligt, at den mand, til hvis minde Toke — for
uden efter sin broder — har rejst stenen, skulde være
nævnt alene ved sit forhold til Toke. Man maatte
vente, at saavel den dødes navn som hans forhold til
stenrejseren har staaet i indskriften. Thi medens det ikke
er ualmindeligt, at navnet paa de kvinder, efter hvem
stenen er rejst, udelades (saaledes paa den ndf. nævnte
Brogaardssten), kendes kun én dansk sten, Nykerstenen paa Bornholm, hvor et mandsnavn paa denne
maade er udeladt.
Den naturligste udfyldning af runerne efter aft bliver
if. ovenstaaende : egennavn 4- stilling (evt. -|- pron.
sin). — Gennemgaar man nu alle de danske rune
indskrifter, der er sat efter to eller flere personer, vil
det fremgaa, at disse personer enten er ind
byrdes slægtninge eller indbyrdes kamme
rater, medens intet exempel findes paa, at
de to forhold er blandet sammen, saa at en
sten f. x. er rejst til minde om en husbond (= arbejds
giver) og et eller andet familiemedlem (fader, broder,
søn, maag etc.).
Gunderup-st. er rejst over stedfader og moder,
Jetsmark-st. efter to brødre, Alsted-st. efter sted
fader og halvbroder, Valkarra-st. efter ægtefælle og
’) I denne forbindelse kan man se bort fra den brug af god,
der forekommer paa den svenske Sälna-st, Uppland. Her
meddeles først, at 3 brødre rejste sten efter deres fader, hvor
efter følger disse ord:

hi x mun x ligia x mij> x altr x lifiR x bru x
hrf) x slagin x bri]) x a[ft x ku^an suinaR x
karJ)U x] at x Sin x faJ)lir(Brate, Svenska runristare p.23):

i oversættelse: »her skal ligge, mens mennesker lever, bro haardt
slaaet og bred efter den gode; sønner gjorde den efter deres
fader«. Indskriften (der nu er defekt, men kan rekonstrue
res efter gamle tegninger) bruger god (stærkt bøjet efter
præposition) om en allerede nævnt person, et forhold, der
jo ikke svarer til Gylling stenens.
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søn, Brogaards-st. efter fader, broder, moder og
søster. Ulstrup-st. har en mand rejst over sine
to skippere, mens Vallaberga-st. er rejst efter Manne
og Svenne — uden angivelse af deres forhold til
stenrejseren, men formodentlig et par af hans kam
merater. De to forhold holdes altsaa skarpt ude fra
hinanden.
Denne regel har vistnok været almindelig i hele
norden. Af de mange hundrede svenske indskrifter,
jeg har gennemgaaet, er det i hvert fald kun lykkedes
mig at finde en eneste, der sammenblander de her
nævnte forhold.
Der er altsaa en overvejende sandsynlighed for, at
Gylling-stenens anden person ligesom Risping har
staaet i slægtsskabsforhold til stenrejseren.
Det kunde synes saare tvivlsomt, om man nu kunde
naa løsningen nærmere: afgøre, i hvilket slægtsfor
hold den afdøde har staaet til Toke. Dog skal endnu
en mulighed nævnes, hvis statistiske sandsynlighed
imidlertid maa vurderes i forhold til det meget ringe
materiale, der er bevaret os. Man kan spørge: i
hvilken rækkefølge nævnes i almindelighed
slægtninge? hvem kan tænkes at være nævnt før
broderen? Herom kan siges, at den eneste slægtning,
der paa vore runestene faktisk nævnes før brod er,
er fader. Imidlertid findes ingen exempler paa
mindesmærker sat efter broder og søn, saaledes at
det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvem af dem,
der vilde være nævnt først; rimeligvis vilde dog
broderen være anbragt før sønnen, idet runeindskrif
terne i almindelighed ikke lader følelsesforholdet
bryde hensynet til alder og sociale forhold1).
Hvis disse slutninger er rigtige, bliver der ikke
mange udfyldningsmuligheder at vælge mellem. Den
slægtning, som Toke Torkilsøn har nævnt før sin
broder og betegnet med et hædrende appellativ, har
sandsynligvis været hans fader.
’) Jeg har kun fundel én svensk indskrift, der nævner sønnen
før faderen, ellers synes de svenske stene at stemme overens
med de danske paa dette punkt.
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Hele indskriften har da lydt:
tuki : purkisl : suri : raisi : stain :
pansi : aft : (fap)[ur : sin :]
kupan : auk :
risbiik : sin : burupur
I oversættelse:
»Toke Torgislsøn rejste denne sten efter [sin] gode
[fader] og Risping sin broder«.
Da Toke straks i indskriftens begyndelse har angivet
sig som Torgisl’s søn, er der ingen grund til at for
mode, at han igen skulde nævne faderens navn1).

Læsningen af de 3 bevarede runestave som f a p
støder ikke paa nogen vanskelighed. Tænker man
sig f i lighed med den umiddelbart foregaaende f-rune
i aft, vil den nederste bistav falde i den rundagtige
fordybning, og a-bistaven maa anbringes, hvor det
øverste af den bevarede hovedstav løber ind i brud
det, se rekonstruktionen fig. 6.
Den foreslaaede udfyldning forudsætter jo en større
afskalning paa toppen; men herpaa tyder ogsaa ste
nens form, der gør det sandsynligt, at et helt stykke
er atslaaet. Ogsaa den stærke lædering af de tre
endnu synlige stavrester taler for, at stenen har lidt
overlast ved toppen.
Ved denne udfyldning og tolkning viser indskriften
sig baade i indhold og ordfølge at stemme med de
almindelige runeindskrifter.
Usædvanligt er blot broderens navn, risbiik, af
Rafn omskrevet Risbæk, af Thorsen-Wimmer Risping.
At træffe et ellers i den norrøre literatur ukendt
personnavn i en runeindskrift forundrer ikke, da
gennemgaaende hver femte danske runesten indeholGylling-indskriften vil da stemme ganske i form med en
svensk indskrift (fra Värend), der lyder: klaka SUlliR •

letu * hakua * stein • eftiR • fapur * sin • auk
• eftR • kal : auk : uikik : brupr : sina • (Lilje

gren. Runurkunder no. 1278), »Klakkes sønner lod hugge ste
nen efter deres fader og efter Kali og Viking deres brødre«.
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der et saadant. Men hertil kommer for dette navns
vedkommende den besynderlige stavemaade med 2
i’er i navnets sidste led. Da jeg imidlertid ikke p. t.
har noget bedre forslag end Thorsens, skal jeg ind
skrænke mig til at gentage Wimmers ord om formen
Risping: »et navn, som jeg ellers ikke kan paavise,
men som jo baade har nordisk form og klang«.

III.
Kan Gylling-stenens oprindelige plads paavises?
Som den foran (p. 161) anførte indberetning fra kapel
lan Budtz meddeler, kunde der ikke tilvejebringes
sikre oplysninger om stenens tidligere plads, men
sognefogden mente, at den var taget fra en nu for
styrret høj paa hans eller hans nabos mark, og man
viser endnu i Gylling stedet, hvor denne høj har
været: »et Par Hundrede Alen lige Vest for Gaarden
(o: sognefogdens), i Markskellet mellem de to saakaldte
Skrivergaarde,« meddeler pastor Møller i sine »Op
tegnelser om Gylling«1) og tilføjer forsigtigt m. h. t.
runestenens plads: »men der vidstes intet derom«.
Til oplysning af dette forhold maa man selvfølgelig
gaa til det første dokument om stenen; og af kapellan
Budtz’s indberetning maa man slutte, at stenen paa
det tidspunkt, da han først saa den, ikke laa som
trappetrin, for saa havde han ikke skrevet — »fordi
Stenen engang har været lagt paa et Sted, hvor der
har været Gang over den«. At Gylling-stenen imidler
tid engang har været brugt som trappe, synes stenens
glat afslidte A-side med de temmelig udviskede runer
bestemt at tyde paa. Stenen maa altsaa, før den blev
anvendt som byggeemne i laden, have været brugt
som trin — formodentlig et eller andet sted i gaarden
— og her maa den have ligget saa længe, at den
stadige gang over den har slidt den ganske jævn og
glat. Tidspunktet for den første flytning — hvis det
er den første — bliver da rykket saa langt tilbage, at
9 Otto Møller: Optegnelserom Gylling. Bearbejdede og udgivne
af H. L Møller. Samlinger til jysk Historie og Topografi. 4.
R. V. (1925-27) p. 199.
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man ikke kan lægge ringeste vægt paa sognefogdens
udtalelse om dens oprindelige plads, saa meget
mindre som det har været en fast regel — siden in
teressen for runestene opstod — at fabrikere en høj til
den stedlige sten. I Worms Monumenta Danica hedder
det saaledes om hveranden sten: »den siges at være
bragt did fra en nærliggende høj« — eller »den har
formodentlig staaet paa en høj i nabolaget«. Hvad
sognefogden meddelte kapellanen, har bønderne to
hundrede aar før fortalt til Worms indsamler.
Det skal i denne forbindelse nævnes, at mens man
hidtil ikke har regnet det for nogen undtagelse, at en
runesten stod rejst paa en høj, men tværtimod
har anset det for den naturlige plads for et saadant
mindesmærke, vil den svenske historiker, professor
Sune Lindqvist nu hævde (Fornvännen 1928 p. 280
tf.), at runestene aldrig er blevet rejst paa høje, men
derimod meget ofte ved høje. Imod en saa absolut
benægtelse taler imidlertid stenene selv: Hällestad-st.
II i Skaane ender sin indskrift: »Nu skal stande sten
paa bjerg« d. v. s. paa en høj. Fundomstændighederne
ved andre stene udelukker enhver tvivl om deres op
rindelige plads: naar en sten ligger nedsunken paa
toppen af en bakke, kan man med nogen rimelighed
gaa ud fra, at dette er dens oprindelige plads. Hvem
skulde have haft fornøjelse af at slæbe en stor sten
op paa toppen af en høj, hvis ikke de slægtninge,
der havde sat mindesmærket? Paa denne maade kan
formodentlig den oprindelige plads paavises for St.
Rygbjerg-st., Asferg-st., Lille Rørbæk-st. o. a. — Men
alligevel er disse sten faa v. s. a. dem, der er fundet
ved høj eller vej. Statistikken er selvfølgelig usikker
i dette tilfælde, da hovedmængden af vore runestene
er fundet i kirker og andre bygninger; men tager vi
de svenske stene med, der i større udstrækning har
bevaret deres oprindelige plads, da taler sandsynlig
heden for, at Sune Lindqvist har ret i hovedsagen;
indtil videre oplysninger foreligger, er det da sikkert
rigtigst at regne med, at runestenenes almindelige
pladser har været ved høje og færdselsaarer, mens
anbringelse paa toppen af høje har hørt til undtagel
serne.
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Tænker man over runestenenes formaal, vil man
ogsaa erkende, at et saadant forhold er det naturligste:
runeindskrifterne var jo ristet baade for at ses og
læses; og begge dele opnaaede man, naar man an
bragte stenen ved en færdselsaare. Nu laa de gamle
broncealderhøje meget hyppigt just ved landevejene;
hvor rimeligt da, at man til fremhævning af mindes
mærket, valgte højen som baggrund for stenen. —
Hvis man derimod havde rejst denne paa højen,
kunde man vel være forvisset om, at den blev set,
men ikke om, at de forbipasserende for at læse den
vilde stavre op til højens top.
Hvor Gylling-stenen har staaet, ved vi ikke og faar
det næppe nogensinde at vide. Man kan dog nok
regne med, at den ikke er slæbt alt for langvejs fra,
og da den gamle landevej fra Horsens over Lerdrup
—Gylling forbi Hov — iflg- venlig meddelelse fra læge
Didriksen — gaar lige midt igennem Gylling, er det
naturligt at tænke sig, at runestenen har været opstil
let et sted i nærheden af denne, synlig og let tilgæn
gelig for alle vejfarende1).

Hele det betydningsfulde spørgsmaal om runestenenes plads
vil blive taget op til nærmere undersøgelse i forbindelse med
nyudgivelsen af de danske runemindesmærker.

Biskop Peder Hygoms Visitatsindberetninger
for Aarhus Amt 1739—52.
Ved Sigurd Elkjær.

f Biskop Peder Hygoms Visitatsindberetninger, som
11 er opbevaret i Rigsarkivet, er der i Jydske Sam
linger, 3 Bd., og i Hist. Aarb. for Aarhus Stift 1917
givet enkelte Uddrag. Begge Steder findes indledende
Bemærkninger om Hygoms Personlighed, som jeg
nøjes med at henvise til. De første Uddrag angaar
Randersegnen og falder altsaa uden for det Omraade,
jeg her holder mig til. De sidstnævnte spredte Uddrag
er saa let tilgængelige, at jeg har fundet det rigtigst
ikke at gengive dem paany, men blot efterhaanden
i min Afskrift at henvise Læseren til dem. Bortset fra
denne Indskrænkning har jeg medtaget alt, hvad
Biskoppen indberetter om Visitatser i det nuværende
Aarhus Amt.
Med Hensyn til Noterne har jeg for Præsternes
Vedkommende gennemgaaende indskrænket mig til
at anføre deres fulde Navn, samt hvorlænge de var i
Embedet. Fyldigere Oplysninger kan enhver let finde
i Wibergs Præstehistorie. Degnene, som jo er Stedbørn
i den personalhistoriske Litteratur, og som Biskoppen
ikke engang nævner ved Navn, har voldt mig en Del
mere Bryderi. Det er dog lykkedes mig at navnfæstne
saa godt som alle, og for manges Vedkommende har
jeg været i Stand til at give en yderligere Karakteri
stik paa Grundlag af en Samling Indberetninger fra
Præsterne gennem Provsten til Stiftsøvrigheden i
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Aarhus 1739. Disse Indberetninger findes i Lands
arkivet i Viborg og giver vigtige Bidrag til Belysning
af Almueskolens Tilstand under Pietismen.
Endelig turde det være paa sin Plads at understrege,
at Præsterne er set gennem Biskoppens klare, men
stærkt pietistisk farvede Briller. En anden Mand og
en anden Tid havde i mange Tilfælde fældet en anden
Dom. Hans Interesse og Omhu for den unge Almue
skole fremtræder overalt i det smukkeste Lys.

1739.
I Kat ter up Kirke udi Wo er Herredt d. 30.
lun. Provsten og Sognepræsten Assessor Mag. Søren
GI ud1), som er en gammel og bedaget Mand, præ
dikede selv samme Dag, men var heel indtagen af
Passioner imod dem, der hafde obtruderet ham en
ubehagelig Skoleholdere udi Deris Majestets Schole i
Overbye, og derimod excluderet og frataget ham den,
hand selv hafde kaldet — hvorover hans Prædiken,
som meest angik den først ommældte Skoleholdere
og hans Patroner, kunde ikke være til nogen sønderlig Opbyggelse eller Opvækkelse for Meenigheden,
det ieg og ikke forglemte at foreholde ham, samt for
mane ham til at fatte sit Sind engang i Roelighed og
forlige sig med sine Modstandere, hvortil min inter
position blev hannem tilbuden, men fordi han formente
sig alt for haardelig at være medfaren, udrætede ieg
intet, hvor udover Sagen siden er geraaden og endnu
svæver under Process imellem Hr. Etatsraad Woida2)
og ham. Under Visitatzen befandt ieg i det øvrige, at
den største Deel af Ungdommen kunde efter den
Allernaadigst anordnede Catechismi Forklaring giøre
god Reede for deris Christendom; thi omendskiønt
9 Søren Nielsen GI ud, Præst her 1696—1742, Provst og
Konsistorialassessor, omkom ved Præstegaardens Brand 1742,berygtet for sine mange Processer.
-) F rf Ludvig v o n W o y d a, Amtmand over Skanderborg og
Aakjær Amter 1730—78.
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Degnen1) selv var gammel og til Catechisationens
Øvelse uduelig, saa hafde hand dog en Søn2), som
fandtes at være en christelig og vel oplyst Studiosus,
som Provsten for det samme holdt udi sit Huus, at
bruge ham til denne Tieneste, ligesom hand ogsaa
stetze har baaret Omsorg og været nidkiær for at faae
gode Skoleholdere opsøgt til at forestaae den Kongl.
Skole i Overbye3).
I Hylke Kirke d. 2. lul. Sognepræsten Hr. I ohan
Hylke4) befandtes at være en vel oplyst retsindig
Mand og giennemtrængende Omvendelses Prædikere.
Frugten deraf ytrede sig ogsaa allereede for hans
Meenighed og især den opvoxende Ungdom. Den
Kongl. Skole haver hand til en stor Fordeel strax
ved Præstegaarden, hvilken hand derfor saa meget
flittigere besøger, og iøvrigt viser sig meget omhygge
lig for det aandelige Zions Bedste. Om Degnen5) er
intet især at mælde.
I Ousted Kirke den 3. lul. Sognepræsten Hr.
Hans Seidelin0) er gammel og skrøbelig, men be
sidder temmelig gode Gaver til at tale Ordet; Sogne
folkene beklagede sig meget ynkelig, at de hafde selv
ingen Skole i Sognet, men vare henlagde ved Repar
titionen til 2de langt bortliggende i Overbye og Hylke,
som de maa svare til, men have dog liden eller ingen
Nytte af formedelst Veyens Længde og Besværlighed,
hvilket deris samme Tid til mig indgivne og in copia
medfølgende Klage med videre forklarer. Mit Hiertes
inderste og Allerunderdanigste Ønske er, at disse gode
Mennisker paa nogen Maade kunde hielpes, da Ung
dommen næst Guds Bistand kunde med Tiden sættes
i en bedre Tilstand, end de for nærværende Tid befin
des udi.
x) Peder Jensen, var Degn her 1710, fører 1739 »et skikkeligt,
ædrueligt, sømmeligt Liv og Levned og er upaaklagelig i
Embede«.
2) Thomas Pedersen Kattrup, blev 1752 Præst i Hylke.
8) Om Rytterskolen i Overby, se »Hist. Aarb. for Aarhus St.« 1914.
4) Skal være Johan Wieher, Præst i Hylke 1723—52.
B) Jørgen Mos sin, der 1739 »opfører sig helt vel i Embede
og Levned, er vel øvet i Skriven og Regnen og bekvem til
Skolehold. En god Degnebolig i Baastrup.
6) H ans Jørgensen Seidelin, Præst her 1697—1745.
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I Øst-Birk Kirke d. 5. lul. Sognepræsten Hr.
Johan Nørholm1) er aldrene og haver forhen været
alumnus Collegii Medicei. Hans Prædiken var lærd
og dybsindig, men for de eenfoldige maaske saa
meget mindre fattelig, hans Levned er stille og
ustraffelig og hans Hierte ingenlunde fiendsk imod
Sandheden. Meenigheden og Ungdommen befandtes i
sin Christendom og Guds Kundskab tæmmelig vel
grundet. Om Degnen2) og Skoleholderen er intet
merkværdigt at antegne.
I Lundum Kirke d. 7. lul. Sognepræsten Hr.
Andreas Krag3) fandtes at være en stille eenfoldig
Mand, der giør og taler intet imod Sandheden, men
kand ikke heller udrette store Ting endnu for Sand
heden. Degnekaldet har hidindtil været forsynet med
en Løbedegn eller Discipel fra Horsens Skole, som
er et af Scholens beste beneficiis pro discentibus4), og
var derfor høyligen at ønske, at den til Dato ufor
sørgede Rector af Hobroe Schole5) maatte med første
nyde Allernaadigst Promotion, paa det den ham til
lagde Pension kunde henlegges som et æqvivalent til
Scholen udi Horsens, og Lundum i saa Maader faa
sin egen Sædedegn, i den Sted Sognet nu maa betiene
sig af en meget maadelig qvalificeret Skoleholdere,
og kan altsaa ikke ventes meget her af Ungdommen.
I Wæhre Kirke d. 8. Julii. Sognepræsten Mag.
Peder Benzen6) cr frem for mange i aandelig Viisdom og Forstand samt Arbeidsomhed og Fliid især
med den opvoksende Ungdom et brændende og skin
nende Lys, og fandt ieg derfor til min store Glæde
alting meere lyst i hans Meenighed end ellers nogen
steds, hvortil den brave Fru Statholderinde Krag7),
som boer i Sognet, med sin Omsorg for Undersaatternes
9 Johan Pedersen N. 1703—46.
-) Christen Rasmussen Wibye, som 1739 er »anstændig
og upaaklagelig i sin Tjeneste, men er ikke bekvem til Skole
hold formedelst slet Skri vning og Uforfarenhed i Regnekunsten.«
8) Anders Jensen K. 1735—59.
4) Velgerninger for dem, der studerer.
*) Hobro latinske Skole blev nedlagt 1739.
6) Peder Nielsen B. 1723—63.
7) Fru Ed ele K rag, Enke efter Frederik Krag til Stensballegaard.
12
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Siele og gode Foranstaltninger meget contribuerez
Om Degnen1) er intet merkværdigt at skrive, og for
uden ham ere i Sognene tvende Scholer, som af
Sognepræsten idelig besøges og opmuntres.
I Gangsted Kirke d. 10. lul. Sognepræsten Hr.
Lars lordhøy2) er selv ikke af de vanvittigste eller
slætteste Præster, men hafde den Tiid endnu ingen
Schole i Sognet og kunde derfor ikke fremstille sin
Ungdom i saa god en Stand, som hand ønskede, men
haabede det skulde skee herefter.
Udi Hads Herred i Hundslund Kirke d. 12. lul.
Sognepræsten Hr. Mogens Vogelius3) er en ung
Mand og var samme Tiid svag, men fandtes i det øv
rige at have et got Indsigt i de guddommelige Sand
heder, hvilke hand og prædikede meget tydelig og
deelede Sandheds Ord rettelig, saa mand af hannem
med Gud og Tiiden kand promittere sig meget got,
helst om hand faaer til Hielp en længe ventet Schole
og en god Skoleholdere i Sognet, som hannem den
Tid endnu fattedes.
I Ørting Kirke d. 13. lul. Sognepræsten Hr. lens
Müller4) var nyelig forflyttet derhen fra det lidet
Øland Alrøe. Hand er ulastelig i sit Levned, og fand
tes at have gode Naturens Gaver til at tale Ordet,
men ikkun et maadeligt Begreb om det, som fornem
melig burde tales over, hvilket mand finder endnu
desværre paa de fleeste Steder og kand vel ikke være
anderledes, saalænge den sande Oplysning og den
himmelske Salvelse fattes, der allene kand gives af
den Hellige. Meenighedens og Ungdommens største
Viisdom bestod fornemmelig derudi, at de vidste
nogenlunde Ordene af Luthers liden Catechismo. Om
Tønne Mortensen Staal, der 1739 var »skikkelig og an
stændig, men svag af Helbred«.
2) Laurids Hansen J. 1737—87, Provst 1763. Degnen hed
1739 Niels Krarup. Han begyndte samme Aar at holde
Skole. »Han skriver ikke ret vel, men dog saa godt, som det
i hans Skole behøves. Om han regner vel, vides ikke, da
ingen af de ham anbetroede Skolebørn har forlangt at regne«.
8) Mogens Mikkelsen V. 1737—74, Provst 1760.
4) Jens Jacobsen Müller 1738—71.
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Degnen1) er intet særdeles at mælde, og Scholen var
som de fleeste Steder i Hads Herred endnu ikke
kommen i Stand.
(Derefter Visitats i Gylling og Gosmer Kirker, se
Hist. Aarb. for Aarhus St. 1917, S. 104).
1740.
I Hammel Kirke udi Giern Herredt d. 6. Novem
ber. Sognepræsten, Hr Otto Liihme2), til hvis
Meenighed den Grevelig Residence Friisenborg er be
liggende, har velanstændige og behagelige Gaver til
at tale Ordet, tracterede ogsaa samme Tid gode og
opbyggelige Materier. I Kirkebyen udi Hovedsognet
har Greven ladet bygge et nyt Scholehuus og Degne
bolig samt kaldet dertil en skikkelig Studiosus3). Hvad
Frugten deraf vil blive, lærer Tiiden. Thi indtil denne
Dag fattes her som paa de fleeste Steder endnu meget.
Udi Schaar up Kirke d. 8. November. Sogne
præsten Hr. lens S pli id4) er en aldrene Mand af
tæmmelig gode Studeringer og velbereist, men paa
Prædikestolen har hand ikke de beste Gaver. Ikke
destomindre hafde Ungdommen i Schaarup og Tvilum Sogner i en kort Tiid giort en ønskelig og herlig
Fremgang, siden et ungt Menniske ved Navn Peter
Christian Abel, som Guds Naade hafde grebet midt
i sine Synders Løb og giort ham til et meget dueligt
Redskab, var Aaret tilforne, efter Deris Majts specielle
Allernaadigste Refalning til min Antecessor5) kaldet af
mig til Sognedegn for disse tvende Meenigheder.
I Giern Kirke d. 10. Novbr. Sognepræsten Hr.
Peter Fabich6) er af et maadeligt Begreb, dog talte
hand intet imod Sandheden. Degnen7) er meget ud
levet, og Skoleholderen i den Kongl. Schole med Tiden
aldrene Bønderne i Sognet beskrives at være et hart
]) Niels Johan Christensen Saxø, døde 1742.
2)Otto Christian Christoph ersen L. 1716—52, Provst
1746.
8) Friedrich Wardinghuus.
4) 1702—46.
5) Forgænger.
6) Peter Hansen F. 1723—62.
’jjens Christian Hvid, Degn her 1697—1748.
12*
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og uregierligt Folk, der ikke uden ved den yderste
Tvang af Øvrigheden kunde formaaes til at lade deris
Ungdom søge Scholen, hvilket desværre var alt for
kiendeligt paa deris Forstand og Giensvar. Derimod
en gammel Betlere i Kirken kunde næsten giøre god
Reede for aldting.
I Røgind Kirke d. 11. Novbr. Provsten og Sogne
præsten Hr. Søren Grønbech1) er af de ældste i
Stiftet, dog forrætter han selv endnu sit Embede
nogenlunde. I disse 2. smaa Sogner var Mørket ikke
mindre end i de forrige, dog her saa meget meere at
undskylde, eftersom ingen Schole findes i dennem
begge, men Byerne er henlagde til andre Scholer paa
Deris Majts Rytterdistrict. Degnen2) baade vilde og
kunde holde Schole, men har hidindtil ved alle sine
Ansøgninger ikke kundet faae nogen Degneboelig at
holde Schole udi.
I Linnaae Kirke d. 13. Novbr. Sognepræsten Hr.
Mag. Clemens Poulsen3) prædikede ulastelig.
Ungdommen fandtes her noget bedre underviist end
paa de 2. forrige Steder. Degnens4) og Skoleholde
rens Forhold var intet paa at sige.
I Alling Kirke d. 15.5) Novbr. Sognepræsten Hr.
Adam Gl ahn5), en ung Mand, barneføed i Kiøbenhavn og forhen værende Feldpræst ved Rhinstrømmen,
seer dybere ind i Naadens Rige end nogen af hans
Naboer og kand tale om aandelige Ting af en aande
lig Forfarenhed. Hans Prædiken smagede af en særdeelis Hunger og Tørst efter Tilhørernes Salighed, og
bliver han saaledes ved, da kan det vel ikke feyle,
hand ved Guds Naade frelser nogle, hvortil jeg alle
reede fandt en liden Begyndelse. Af Degnen6) og
Skoleholderen kan hand derudi ikke vente sig nogen
sønderlig Biestand.
I Store Ring Kirke udi Framlev Herred d. 16.
’) Søren Ottosen G. 1691—1745, Provst 1713.
2)Hans Jacobsen Marquard.
8) Clemen Jensen P. 1700—56.
4) Christian Sørensen Bagge, kaldet °/4 1732.
6) Smig, ovenfor S. 148.
6) Adam Vilhelm Henriksen G. 1736—65, Provst 1754.
7) Niels Michelsen, kaldet 12/8 1725.
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Novbr. Sognepræsten Hr. Anders Winding1) be
sidder god Færdighed til at prædike, men er noget
alt for hastig talende. Ungdommen i disse Sogner
holdt sig temmelig vel, dog fattes endnu meget her
saavelsom i de efterfølgende Meenigheder til en sand
og saliggiørende Oplysning. Gud, som bød Lyset
skinne frem af Mørket, hand skinne selv kraftelig i
de arme Menniskers Hierter og forjage Mørkheds
Magt!2)
I Si elle Kirke d. 18. Novbr. Sognepræsten Hr.
Otto Sommer3) har gode og velanstændige Gaver
paa Prædikestoelen og taler intet uskikkeligt, men
det som kunde være til Opbyggelse. Med Ungdom
men hafde det sig her ligesom tilforne sagt er, thi
det fattes næsten allevegne paa duelige Redskab til at
føde Iesu smaae Lam, eller paa gode Degne og Skole
holdere, der ere selv lærde af Gud til at oplære og
undervise andre4).
I Schifholme Kirke d. 20. Novbr. Sognepræsten
Hr. Hans Hi er sin g5) prædikede over samme Søn
dags Evangelium. Hans Bøn saavel som Prædiken
var andægtig, bevægelig og syntes at gaa fra Hiertet.
Han viiste sig over alt veed nærmere Samtale blødhiertet, lærvillig og eenfoldig, elskede gode Mænds
Skrifter og hafde allereede begyndt at forskaffe sig
af de samme. Ungdommen gaf ogsaa her et bedre
Haab fra sig end paa mange andre Steder. Om Deg
nen6) er intet merkværdigt at antegne.
I Borum Kirke d. 24. Novbr. Sognepræsten Hr.
Hans Vonsild7) er aldrene og fattes ham meget af
de Gaver, der føre til at tale Ordet som Guds
’) Anders Christensen W. 1718—52.
a) Degnen var 1739 Søren Lovmand, Studiosus, 55 Aar gi.,
bekvem til Skolehold, skikkelig i Liv og Levned.
s)Otto Christensen S. 1716—58.
4) Degnen Christian Fach blev kaldet 1731, Studiosus,
ædruelig, skikkelig, bekvem til Skolehold.
r>) Hans Nielsen H. 1711-51.
°) R as m us Diderichsen, ustuderet, 30 Aar gi., upaaklagelig, kan informere i Læsning, Skrivning og Regning. Ingen
Degnebolig, bor i et Hus i Skivliolme.
7) Hans Mar eusse n V. 1704-47.
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Ord, dog fandt ieg ham ikke af dem, der foruden at
opbygge intet needbryde langt meere og stride mod
Sandheden. Degnen1) i disse meget ringe Sogner er
ganske udlevet og kand intet udrette til Ungdommens
sande Nytte, hvorover mand paa slige Steder kand
ikke vente mere, naar det kommer høyt, end at vide
Ordene af Luthers liden Catechism o.
I Harlev Kirke d. 24. Novbr. I Provsten Hr.
lens Harlev2) hands Sted, som da var skrøbelig
og gammel, prædikede hans Adjunctus Hr. Christen
Lodberg3), Allernaadigst kaldet og beskikket af
Deris Kongl. Majst til at succedere udi disse tvende
Meenigheder og den sidste af alle dem, som af min
Antecessor ere ordinerede. Paa de udvortes Naturens
Gaver til at tale Ordet var intet at laste, og saa ofte
ieg har haft 'hannem for mig, at instruere ham om
de Ting, som høre til Embedets retskafne Førelse,
hvorudi ieg stetze ved Guds Naade har fundet meest
Indgang hos de unge Præster, har hand promitteret
meget got, men raader ikke for nogen Ting, saa længe
den gamle Mand lever, som siges i disse Dage at ligge
for Døden. Udi Annex Sognet er ved Deris Majst
Schole en Skoleholdere, hvis Nidkierhed for Guds
Ære og Ungdommens Bedste gaaer meget vidt, dog
fattes dette endnu, at den er ikke aldtid med For
stand. Imidlertid hafde han til Ungdommens Oplys
ning ikke ladet noget ermangle paa sin Side. Vinte
ren trængede hverdag haardere ind, og den meget
underfundige Rector4) udi Aarhuus betiente sig i de
samme Dage af min Fraværelse til at begynde store
^Alexander Jørgensen, 75 Aar gL, skikkelig og ædrue
lig, har før informeret Ungdommen upaaklagelig, men øn
sker nu en Substitut, saafremt han kan faa Tillæg til dennes
Kost og Løn.
2) Jens Jensen II. 1696-1736, Provst 1721.
8) Christian Johan L. 1736 — 61, Provst 1748. Degnen i
Harlev hed 1739 Peder Larsen Prang, han var Studio
sus, duelig til Skoletjeneste i Læsning og Skrivning, men
udi Regning ikkun lidet øvet.
4) Rektor Johan Ch ynde sen Schmidt (se Jvdske Saml.
2. R. 2. Bd. og Hist. Aarb. for Aarh. St. 1911 S. 57 tf.).
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Excesser i den Latinske Schole paa sin egen Haand,
hvorfor jeg med dette Herred nødvendig maatte af
bryde og forføye mig til Aarhus.
1741
(I Juli Maaned holdt Biskop Hygom Visitats flere
Steder i Hads Herred, se Hist. Aarbog f. Aarhus St.
1917 S. 104-07).
Udi Niim Herredt for Horsens Kiøbstad. I Hospi
talet for Middag, Hosp. Præsten Hr. Mogens Brasch1)
prædikede samme Dag i Hospitals Kirken udi de
fattige Lemmers og mange andre got Folk af Byen
deris Nærværelse. Samme Mand har exellente Gaver
til at tale Ordet, og det hand talede var ey uden Fynd
og Eftertryk. Efter Prædiken kaldede ieg de fattige
for mig, giorde eenfoldige Spørgsmaale til dem, for
nemmelig om deris Sieles Tilstand, og opmuntrede
dem siden til at føre sig den nærværende gode Leylighed vel til Nytte og ikke at ringe agte det Guds
Kald, der skeede dem endog saa ved den Ilte Stund
af deris Levneds Dag. En Deel af dem syntes ikke
at være uden Bevægelse.
Iden Latinske Schole samme Dag efter Middag.
Rector Scholæ Mag. Christopher Bhie2) holdt en
zierlig og velsat Latinsk Tale, hvilken ieg besvarede.
Disciplerne og fornemmelig i hans egen Lectie be
fandtes in examine meget vel at kunne deris Sted,
thi hand er en beqvem Mand til Schole Arbeide og
haver iligemaade Lyst dertil. Collega 2den Classis
C lem end Toldorff, som haver tient i Scholen hen
ved 30 Aar, sukker Allerunderdanigst om Forløsning
derfra og Allernaadigst Promotion til et lidet andet
Leve Brød, hvilket og i visse Maader kunde tiene til
Scholens videre Opkomst, som for nærværende Tiid
er den beste her i Stiftet.
I Byens Kirke d. 12. lul. Provsten Mag. lesper
Nor up3) prædikede samme Dag, har tæmmelig gode
4) 1729—48 Præst ved Horsens Hospital og i Thorsted.
-) Rektor 1735—42.
3) Jes per Jacobsen N. 1715—57, Provst i Nim Herred 1715.
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Gaver og er iøvrigt en vittig og forstandig Mand samt
af en fornuftig og skikkelig Livsførsel. Ungdommen,
saa vel af Adelig som Borgerlig Stand, var vel underviist og kunde den største Deel med god Færdighed
svare næsten til hvert Spørgsmaal. Vilde Herren,
som er alt Kiøds Aanders Gud, udgyde sin Aand over
dem og ved hans altformaaende Kraft indskrive den
Sandhed dybt i deris Hierter, som de nu saavidt har
fattet udi Hovedet og Ihukommelse!
I Hvirring Kirke d. 13. lul. Sogne-Præsten Hr.
Ole Krefting1) prædikede virkelig med stoer Kraft,
og større end hans udvortes svage Kræfter kunde
taale det. I det øvrige glemte hand ikke hverken
tydelig at fremsætte eller rettelig at deele Sandheds
Ord. Formedelst de imellem Lods Eyerne den Tiid
endnu svævende adskillige Disputer vare Skolerne
endda ikke komne i Stand, hvorover ieg hos Ung
dommen ikke fandt den Saliggiørelses Forstand, som
ieg ventede og ønskede. Kaldet er af den Vidtløftigheed, at det umuligen af een, endog den allerbeste
Lærere, kand overses eller bestyres, men behøver ved
først forefaldende Vacance nødvendig at deeles imel
lem tvende Sognepræster, thi den nu værende og
perpetuerede Capellan2) pro persona er baade gammel
og i sig selv næsten ubrugelig. Om Sogne Degne3)
findes intet især at mælde.
I Niim Kirke d. 14. Iulii. Sognepræsten Hr. Franz
Toxværd4) prædikede ulastelig og med god Færdig
hed, saa paa hans Lærdom og Levned er intet at
sige. Men Ungdommens og Meenighedens Forfrem
melse var endnu saa meget mindre blevet aabenbare,
eftersom den samme Forhindring herskede endnu i
disse Sogner som i de trende forrige.
Udi Vester-Lüsberg Herredt for Trige og Ølsted
Sogn er prædikede Sogne-Præsten Hr. Hanslør gen
9 Ole Severin K. 1732—42. Ved hans Død blev Tamdrup
adskilt fra Hvirring-Hornborg og fik sin egen Præst.
*) Stephan Sunds, der døde 1750.
8) Johan Gotfred Hansen B rangstrup var Degn 1724—49.
4) Frants Hansen T. 1732—48. Degnen i Nim hed Chri
sten Quist.

Biskop Peder Hygoms Visitatsindberetninger.

185

Bøg1) d. 19. Octbr. i Trige Kirke. Hans Materier
var gode og opbyggelige, bleve ogsaa fremsatte i den
rette Orden, saa at enhver bekom den ham tillagde
Deel. Men hans Talemaade faldt noget for hastig og
derover for ubevante iblandt noget uforstaaelig, dets
Aarsag han blev erindret at beflitte sig herefterdags
paa større Langsomhed. Sognene ere deelte imellem
mange Lods-Eyere, og Skolevæsenet derover endnu
ikke bragt i behørig Stand, følgelig Ungdommen eyheller i Stand til at giøre reede for deris Christendom,
saaledes som ieg ønskede. Degnen2) er et got Menniske og duelig til Skolehold, naar samme af vedkom
mende bliver samme anbetroet og Degneboeligen der
efter indrettet.
I Grundfør Kirke d. 20. Octbr. Sognepr. Mag.
Samuel Gaverslund3) prædikede og talede saaledes,
som hand burde, thi hand er ikke af dem, der for
falske Guds Ord, bruger ogsaa Fliid i sit Embede og
Forsigtighed i sin Vandring. I Hoved-Sognet har i
nogle Aar været en vel indrettet Degne-Schole, hvor
udover Ungdommen her kunde giøre langt bedre
Regnskab for deris Helligste Troe end paa det for
rige Sted.
I Sø ften Kirke d. 22. Octbr. Provsten Hr. Hans
Wardinghusen4) prædikede med stor Veltalenhed,
Lydelighed og vel anstændige Gaver. Udi Indholden
af hans Prædiken fandt ieg intet at udsætte. Hans
Bibliotheqe bestod af de beste og nytteligste Bøger.
Ungdommen var tæmmelig vel undervist, men iblandt
dem alle fandtes et ungt Menniske, imellem 20 og 30
Aar, der virkelig var lærdt af Gud, kunde derfor tale,
det hand vidste, og vidne om det, hand self hafde
seet eller förfaret. Samme vederqvægede mig meget
i Herren, og paa det den ham meddelte Naadegave
kand ogsaa blive overflødig til andres Tieneste, skal
hand herefter blive brugt til Skoleholdere i det næst])Hans Jørgen Ch ristophersen B. 1738—73.
2) J e ns E s k i 1 d s e n.
3) Mag. Samuel Jensen G. 1739—44. Degnen hed Søren
Pedersen.
4) Hans Christopher W. 1729-42, Provst 1740.
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liggende Sogn. Degnen1) var et got Menniske, men
hafde ikke de beste Gaver til at siunge Kirke-Psalmerne med de rætte Melodier.
I Withen Kirke udi Sabroe Herredt d. 23. Octbr.
Provsten Hr. Christen Høst2) prædikede og forkla
rede sin Text meget ordentlig, grundig, gudelig og
opbyggelig, thi hand ey aleeneste til Ordets Prædiken
har meget gode Naturens, men har endog, siden ieg
kom her til Stiftet, begyndt at lægge sig efter de beste
Naadens Gaver, saa at alle, som kiende ham, maa
tilstaae, at hand er blevet til en anden Mand. Hans
Ungdom var allerede i tæmmelig god Stand, men
kand endnu næst Guds Bistand komme i en bedre,
naar den førommældte Person antages som Skole
holdere i en Deel af Byerne og Degnen3) i de øvrige.
I Lading Kirke d. 24. Octbr. Sognepræsten Hr.
lens M u n c h e b o e4) prædikede, som han altid pleyer,
opbyggelig og vel, thi hand er heel redelig og vel
intentioneret for Guds Æres og Sielenes Oplysning i
hans sande Kundskab. Men siden hand nyelig er
kommen til Stedet, hafde en slæt Formand5), og
fandt intet andet end idel Mørke for sig, lader det
sig ikke saa snart giøre, hvorover ieg ikke andet
kunde promittere mig i disse Meenigheder end en
svag Begyndelse til noget got, hvortil baade Præsten
og Sogne-Degnen6) lovede under Guds Velsignelse at
giøre deris beste, at der med Tiden kunde bygges
noget paa den Grundvold, som lagt er.
I Lynga ae Kirke d. 25. Octbr. Sognepræsten Hr.
Iørgen Hiersing7) prædikede med tæmmelig gode
udvortis Gaver, og Materien var iligemaade ulastelig.
*) Niels Rasmussen Farre, kaldet 3/s 1738, maadelig i Sang,
nogenlunde i Kristendom, tro i Embede, ædruelig og skikkelig.
2) Christen Jensen H. 1730—52.
8)Knud Cle mind sen Wer en, døde i Aarhus 1741.
4) Jens Hansen M. var Degn i Houlbjerg-Granslev 1732—39,
derefter Kapellan og 1741 - 55 Sognepr. i Lading, Provst.
5) Peder Jensen Pander up 1699 -1739.
6) Jens Diderik sen, kaldet 1/1 1736, ustuderet.
7) Jørgen Nielsen H. 1707—46. døde 1754 ved en Kørsels
ulykke, stiftede et Legat.
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I øvrigt er hand allerede gammel og har, hvad den
fremfarne Tid belanger, ikke været af de beste Præ
ster. Det viiste sig ogsaa, desværre, kiendelig nok hos
Ungdommen i disse tvende Sogner, hvortil kommer
ogsaa den hidindtil paa de fleeste Steder havende
Mangel af ordentlig Skolehold, hvilken mand haaber
nu herefterdags ved Deris Majts Høypriseligste An
stalter at kunde raade Boed paa.
1742.
I Tørsting Herredt. Torsdagen d. 12. April. Sogne
præsten Hr. Conrad Friderich Gerlach1) for Rye
Meenighed prædikede med en stærk og lydelig Mæle,
stor Færdighed og andre gode, udvortes Gaver; men
Materien og Indholden af hans Tale var ikke saaledes
indrettet til de eenfoldiges Opbyggelse, som den kunde
og burde være. Iblandt Ungdommen herskede en
meget beklagelig Vankundighed, og paa Forespørgsel
gaves dertil denne Aarsag, at den Kongel. Schole, som
de contribuerede til, var dem alt for langt fraliggende,
og Degnen2) i Mangel af fornøden Leve-Brød maatte
arbeide med sine egne Hænder, følgelig var hand ikke
i Stand til at besørge Ungdommens Undervisning.
For at betage dennem saadan Undskyldning er ham
nu befalet at holde Schole og lovet ham Løn af Stif
tets almindelige Skole-Casse.
For Wissing ogVoer-Ladegaard Meenigheder
d. 13. April. Sognepræsten Friderich Hansen3)
prædikede enfoldig og ulastelig, ligesom hand ogsaa
for sin egen Person er stille, sagtmodig og fører et
ustraffeligf Levnet. Formedelst Nærværelsen af den
Allernaadigst funderede Kongelig Schole fandtes Ung
dommen her i bedre Tilstand end paa forrige Sted.
Dog hafde Skoleholderen hidindtil ikke været af de
flittigste, hvilket ham alvorligen blev foreholdt og
1) 1739—45. En urimelig og urolig Natur. Se nærmere Wibergs
Præstehist. og Edv. Egeberg: En Præsteskæbne.
2) Christen Nielsen, Degn allerede 1710, var 1739 »upaaklagelig, men ubekvem til Skolehold«.
3) Fr. H. Curtz 1721-56, døde 1760, Præstegaarden brændte
10/2 44 og dermed Kirkebøgerne.
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lovet af ham Forbedring. Paa Degnen1) hafde Præ
sten intet at klage.
For Tønning og Træden Sogner prædikede
Provsten Mag. Eric Kiær2) d. 15. April over den
Evangeliske Text, deraf hand udførde gode Lær
domme og fremførde dem med tæmmelig gode Gaver.
Ungdommen befandtes her at være meget vel anført,
thi den Kongl. Schole var i Nærværelsen, og Skole
holderen, en gammel, men særdeles arbeidsom og der
hos Gudfrygtig Mand. Imod Degnen3) hafde Provsten
intet at erindre.
For Winding-Bryrop og Vrads Sogner prædi
kede Sognepræsten Mag. Søren Gi es sing4) d. 16.
April, hvortil hand vel besidder en Slags Færdighed,
men fattes ham uden Tvifl paa den rætte Grund,
følgelig paa den rætte Kraft og Eftertryk. Denne
Mands Omstændigheder, før hand kom her til Stiftet,
ere alt for vel bekiendte, og var at ønske, det Guds
Godhed samt den ham vederfarne særdelis Kongel.
Naade maatte nu omsider leede hannem til Omven
delsen. Ungdommen af disse 3 Sogner befandtes heel
vankundig, og dertil blev givet samme Aarsag som i
Rye Sogn, at i alle 3 Sogner er ingen Kongel. Schole,
og alle Byerne langt bortliggende fra den, de egentlig
ere henlagde til. Degnen5) er siden befalet at fore
tage sig saa mange af Byerne som muligt er under
samme Vilkor som i Rye Sogn. Med de andre vil
giøres nærmere Anstalter, der formedelst Beboernes
Armod og Stedernes Vidtløftige Adspredelse i denne
Egn besværligen kand udfindes.
For Ring og Fe uling Sogner prædikede Sogne
præsten Christian Schandorf6) d. 17. April og
forklarede Texten vel, hafde gode Materier og vel’) Hans S er ri tslev, som 1739 er »upaaklagelig i Liv og Lev
ned og Lærdom og kan forestaa Skole«.
,J) Erik Jensen K. 1719-50.
’) Peder Jacobsen Lundum.
4) Søren Christopher sen G. 1739—43, berygtet for Drik
fældighed og Udsvævelser, se Jydske Saml. IV. Bd.
5) N i e 1 s Jensen Welling, kaldet 18/2 1728.
ß) Chr. Nissen S. 1731—50, havde før været Hører i Horsens.
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anstændige Gaver. Manden selv er ikke af de ringeste,
men meget yderlig fattig og lever et ulyksaligt Ægte
skab. Ungdommen kunde giøre tæmmelig god Reede
for sig. Imod Degnen1) og Skoleholderen var intet
at erindre.
Udi Wrads Herredt. Provsten Hr. Hans Cramer2)
for Aale og Tørring Sogner. Onsdag d. 18. April.
En meget habil og duelig Mand saa vel til Provstesom til Præste-Embedet, prædikede ligesom han altid
pleyede grundig og opbyggelig. Ungdommen var
særdeles vel anført ey alleneste til at giøre Reede for
voris Helligste Troe efter den Allernaadigst anordnede
Forklaring, men endog til at forstaae, hvad de lærer,
og føre sig det samme virkeligt til Drug og Nytte.
Degnen3) er for Alderdom og andre Aarsagers Skyld
uduelig til Skolehold, hvorfor Provsten med Herska
bets4) consens haver antaget et veloplyst og Christeligt ungt Menniske5) til at holde Schole og i sin Tid
udi Degne-Kaldet at succedere.
For Linder up og Hammer Sogner prædikede
Sognepræsten Iacob Brochmann6) d. 19. April
som en gammel og svag Mand efter sin Maade tæm
melig vel. Iblandt Ungdommen vare ogsaa de, som
kunde nogenlunde giøre Fornøyelse. Kaldet erovermaade ringe, hvorfor det er besværligt paa deslige
Steder at faae duelige Folk til Degne og Skoleholdere.
T) Bertel Mos sin, fører 1739 »et skikkeligt og ædrueligt Lev
ned« og var, »om han ikke gik i sit 69de Aar vel bekvem til
Skolehold, hvorpaa han tilforn har vist mange gode Prøver.«
2) H. Hansen C. 1721-66, Provst 1738.
•) Je ns Thomsen, mangler 1739 »de fornødne Gaver til Skole
hold, er desuden gammel og skrøbelig, har før givet efter
for Naturens Tilskyndelser til at gaa uden for de rette Græn
ser, men har bedret sig, siden Gud har hjemsøgt ham med
Svaghed«.
4) Fru Ide Sophie Gjedde til Bjerregaard, Enke efter Etatsraad Ole Krabbe.
6) Jens Schibsted Eissel, se Hist. Aarb. for Aarh. St. 1928.
6) 1717-46 Degnen i Linderup var Christen Jespersen,
der 1739 fører »et skikkeligt og uforargerligt Liv og Levnede
desuden ved han paa en god Maade at informere Ungdom
men i den sande Guds Kundskab, skønt han er ustuderet.
Regner og skriver temmelig «
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For Nørre-Snede og E i s trup Sogner, Freedag,
som var den Almindelige Bede-Dag, prædikede Sogne
præsten Hr. Christian S øltoft1), Præpos. Emeritus,
omendskiønt ved store Legems Skrøbeligheder gandske vel, andægtig og forstaaelig, hafde ogsaa gode og
paa Texten sig vel passende Materier. Men iblandt
de unge vare gandske faae, der vidste at svare for
standig, deels fordi Sognene bestaar mestendeel af
eeniste og udi Heeden vidt fra hverandre beliggende
Gaarder, hvortil meere end een Omgangs-Skoleholdere
behøves, deels fordi den gamle Mand i sin Tiid har
haft Øvelse og Gaver til at prædike, men ikke til at
catechisere, hvorfor hand ogsaa efter mit Raad har
resigneret Provste-Embedet og samme overdraget til
en yngre og dertil langt bekvemmere Mand2).
For Klouborg, Tørsting og Græstrup Sogner
d. 22. April prædikede Sogne-Præsten Hieronymus
Ulsøe3) ulastelig, fattes iøvrigt hverken paa Viidenskab eller paa Arbeidsomhed. Næst efter Provstens
Sogner var ingens Ungdom saa vel underviist som
hans, thi hand har drevet paa, at de største LodsEyere maatte i enhver af de 3 Sogner oprætte en
Schole, og at dertil ere udsøgte 3 duelige og beqvemme
Skoleholdere. Om Degnen4) er intet især at erindre.
For Themb Sogn d. 23. April prædikede SognePræsten Rasmus Liime5) det beste hannem mueligt var. Thi hand er en aldrende Mand og har ikke
de beste enten Naturens eller Naadens Gaver at kalde
Menniskene ud fra Mørket til Guds forunderlige Lys.
I hans Meenighed saae det derfore meget mørkt og
’) G hr. Knudsen S. 1709—45. Degnen hed Ancker Jan
Tot, ustuderet, »et meget enfoldigt Menneske, har tit og ofte
forset sig ved Drukkenskab i Compagni med Bønderne, har
dog lovet at forbedre sig, dersom han maa blive ved Brødet
og holde en Substitut«.
!) H an s Cramer i Aale.
3) H. Marcus sen U. 1722-58.
4) Christen Vi lsted, er 1739 hverken for Alders eller na
turlig Capasitets Skyld habil til Skolehold, er ellers ustraffelig, undtagen at hans Kone altid har holdt og holder Brænde
vinsudsalg, som ikke kan passere.
5) R. Pedersen L. 1707—1743.
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jammerligt ud, og med Ungdommen var aldeles intet
for mig at udrætte, thi de svarede enten intet eller
gandske daarlige og urimelige Ting. Og da jeg med
Væmodighed maatte spørge efter Aarsagen til en saa
grov Vankundighed, blev det den samme som i Rye
og paa deels andre Steder, at de som under Deris
Majts Rytter-District sorterende hafde aldeelis ingen
Nytte for deris Børn af de Kongelige Skoler, som de
contribuerede til, fordi de vare uden Sognet og dem
alt for langt fraliggende. Siden den Tiid ere i Sognet
tvende Scholer oprettede, af hvilke Degnen1) enten
ved sig selv eller ved en god Substitut skal forsyne
den ene og nyde Løn derfor af de dertil allernaadigst
destinerede Lyse-Penger. Gud lade endog sit Lys op
rinde paa dete mørke Sted!
1743.
I Hielmslev Herredt for Blegind og Hørning
Sogner d. 7. lun. prædikede Sogne-Præsten Hr.
Lars Worsøe2) hvad Materien belanger gandske
opbyggelig og vel, men hans Mæle og udvortis Gaver
til at tale ere ikke med de bedste. I øvrigt er hans
Væsen, som det sømmer en Præste-Mand, stille og
adstadig, og hans Levnet ustraffelig, hand strider og
ikke mod Sandheden i Christo, men saa vidt det
staar i hans Magt befordrer hand den samme. Ung
dommen svarede tæmmelig, men fattes endnu meget
hos de fleeste. Degnen3) i disse 2. smaae Sogner er
tillige Skoleholdere for dem begge i den Kongel.
Skole, som er bygt i Annex-Sognet. Paa hans Opfør
sel hafde Præsten intet at klage.
For Adslev og Miesing Sogner d. 9. lun. præ’(Tønnes Li i me, kaldet 8/< 1738, er »bekvem til Skolehold,
forestaar sit Embede forsvarligt«.
2) L. Sørensen W. 1738 — 80.
8) Anders Galthen, i mange Aar Skoleholder i Hørning, men
blev 1737 removeret derfra for uordentlig Levned, lever 1739 »i
Armod ved sit ringe Degnebrød, saa jeg haaber, at den Tvang
ved Guds Bistand gør ham bekvem til at forestaa Skoleem
bede, om det igen bliver ham betroet« Det lader altsaa til,
efter Visitatsindberetningerne, at dette fromme Haab af Præ
sten er gaaet i Opfyldelse.
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dikede Sogne-Præsten Hr. lens Peerstrup1) ulaste
lig og med temmelig gode Gaver, ligesom hand iøvrigt
er heel arbejdsom og flittig i sit Embede og fører et
ustraffeligt Levnet. Men Kaldet er af de allerringeste
i Stiftet, følgelig hans udvortis Omstændigheder meget
trange. I begge Sogner er ingen Skole, men de ere
henlagte til andre Kongl. Skoler udi det Schanderborgske Rytter-District, hvilke dog formedelst Veyens
Længde af Ungdommen ey kand søges, saa Præstens
Flittighed har næst Guds Bistand maat giøre det
beste dertil, at de ikke var aldeelis vankundige. Deg
nen2) til disse fattige Sogner er hidindtil skikkelig,
men meget arm.
For Dover og Weng Sogner d. 10. lun. prædi
kede Sogne-Præsten Hr. Niels Holst3) heel opbyg
gelig og grundig, thi hand virkelig er en god Mand,
der ved aid sin Eenfoldighed besidder et stort Dyb
af aandelig Viisdom og Forstand, ved aid sin Fattig
dom i Aanden er særdeelis aande-riig og af dem, der
kand giøre mange riige, saa at endog Verden
kand kiende, at hand, om ellers nogen, er en exemplarisk Lærere, men hans legemlig Helbred er ved
hans langvarige Forblivende paa det lidet Land Tunøe
formedelst den skarpe Luft, usunde Vand, Kuld og
allehonde Mangel næsten fordærvet og tilsat. I den
korte Tiid og ikke fuldt et Aar hand hafde været her
paa Stedet, hafde hand allereede giort god Frugt, og
kand ventes meere, om Gud sparer ham Livet, thi
Ungdommen svarede til deels forstandig. I et hvert
af de tvende Sogner er en Kongl. Schole, og Degnen4)
Skoleholdere i den eene. Paa beggis deris Flittighed,
Lydighed og øvrige Forhold hafde Provsten hidindtil
intet al klage.
*) J. Pedersen P. 1730—58.
2) Hans Malling, har 1739 »efter foregaaende Formaninger
og Advarsler saaledes rettet sig, at han nu fører et uforargerligt Liv og kan være tjenlig til Skolemester, Regning al
ene undtagen.« Degnebolig i Jexen.
8) N. Christensen H. 1742-45.
Laurids Schmidt, forestaar 1739 »sit Embede i alle Maader
forsvarlig og fører et kristeligt Levned«.
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For Schanderborg Bye samt Scanderup og
Sti Hinge Sogner d. 12. lun. prædikede Provsten
Hr. Christen Høgh1), som tillige er Slots-Præst til
Schanderborg Slot, og forklarede Texten meget grun
dig, tydelig og vel, ligesom hand over alt er bekiendt
for en af de beste Prædikanter her i Stiftet, der lærer
Guds Vey i Sandhed, hemmelig og aabenbare uden
Persons Anseelse, og selv omgaaes i Sandheden, som
hand lærer. I et hvert af de tvende Sogner paa Lan
det er en Kongl. Schole og desuden en Schole i Schanderborg-Bye, hvilke trende Scholer Provsten haver
seet forsynet med flittige til deels ogsaa retskafne og
oplyste Skoleholdere, dets Aarsag Ungdommen her
fremfor mange Steder fandtes vel underviist og kunde
giøre god Beede for sig. Capellanen Peder Rütz ou2),
som for en ringe Løn tiener paa Promotion, er i lige
Maade et dueligt Subjectum og ikke uværdig ved
Deris Majestets Naade, ligesom andre hans Formænd,
at forfremmes til et bedre Leve-Brød.
For Fruering og Vitved Sogner d. 14. lun.
prædikede Sogne-Præsten Hr. Christian C o ldeAvin3), har gode og forstaaelige Gaver og prædiker
intet imod Sandheden, ligesom og hans øvrige Opførsel
haver været heel forstandig og en Præste-Mand an
stændig, siden hand af Deris Kongl. Majst blev Allernaadigst kaldet her til Stiftet, thi hand tilforne som
Skibs-Præst havde giort tvende Reiser til China. Ung
dommen i hans Meenigheder var vel underviist, efter
som Degnen4) saa vel som Skoleholderen5) i den
Kongl. Schole forrætte deris Embede troeligen. —
Over alt er dette Hielmslev-Herredt et af dem, der
med duelige Arbejdere i Kirker og Skoler findes, Gud
skee Lof, best forsynede.
’jC. Jensen H. 1737-62.
*) Blev 1756 Sognepræst til Feldballe—Nødager.
a) 1742-49
4)Jens Olufsen Saxild findes 1739 aldeles bekvem til
hans betroede Embede samt Skolehold og fører i Sandhed
et upaaklageligt Levned. Det samme kan jeg og attestere om.
s) Skoleholderen Peder Andersen i Virring.
13
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I Ning Herredt for Vibye og Th iset Sogner d.
15. Nov. prædikede Sogne-Præsten Mathias lessen1)
og talede ret, Give Gud, hand mente det af Hiertet.
Ungdommen var ikke ilde underviist, hvortil brugen
Degnen2) i Hoved-Sognet og en Skoleholdere i det
langt bortliggende Annex-Sogn.
For Ormslev og Kolt Sogner d. 16. Nov. SognePræsten Terkild Nissen er selv gammel og under
tiden skrøbelig, hvorfor i hans Sted prædikede samme
Dag hans Søn og Pastor Adjunctus Hans Christian
Nissen3) og talede intet imod Sandheden. Ungdom
men var ikkun maadelig oplært. Degnen4) informerer
i Hoved-Sognet og en anden Skoleholdere i AnnexSognet, som bleve formanede til større Flittighed.
For Astrup, Tu Istrup og Hvilsted Sogner d.
17. Nov. prædikede Sogne-Præsten Niels Holmboe5)
det beste hand kunde som en gammel Mand. Ung
dommen hafde hand besørget tæmmelig vel under
viist, hvortil Degnen6), som er hans egen Broder,
bruges udi Hoved-Sognet og 2. Skoleholdere i Annexerne.
For Maarslet Sogn (se Aarhus St. Aarbog 1917).
For Beder og Malling Sogner den 19. Nov.
prædikede Sogne-Præsten Peder Blix7) og var derpaa intet at udsætte, ligesom hand og i det øvrige er
en retsindig Mand og i Levnet saavelsom Lærdom
ustraffelig. Ungdommen var iligemaade under hans
Tilsyn vel undervist af 1 Skoleholdere udi Beder og
2. udi Malling Sogn
For Holme og Tranberg Sogner d. 19. Novemb.
1738—48. Hans Opførsel var saadan, at han nødvendigvis maatte
holde en Student til at prædikede, skriver Wiberg.
2) Sø ren Olesen Holm, kaldet 19/12 1735, er 1739 »upaaklagelig«.
8 1742-68.
4) Fride rich H o 1st, er 1739 »dygtig og upaaklagelig, har der
hos en meget kiøn Søn, som dagligen følger med ham udi
Kirken at opvarte Embedet«.
5) N. Olesen H. 1714-48.
°) J a c o b Holmboe.
7) Peder Erichsen B. 1723—56. Degnen Christen Chri
stensen Buch 1724—50, er 1739 »bekvem til Skolehold i Chri
stendom, ikke i Regning«.
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prædikede Sogne-Præsten Hans K ej Lages en1) med
særdelis Fynd og Eftertryk, saa det synes, den haarde
og langvarige Svaghed, der har udtæret hans Legeme,
har drevet ham nærmere ind til Hovedkilden, hvor
fra alle gode Gaver og aid aandelig Viisdom udflyder.
Ungdommen befandtes iligemaade her bedre anført
og underviist end ellers nogensteds i Herredet. Deg
nen2) forestaar Skolen udi Hoved-Sognet og en anden
Skoleholdere i Annexet, og det var kiendeligt af
Frugterne, at de ey maa være forsømmelige i deris
Embede.

1744.
Udi Hads Herredt for Torrild og Vedslet Meenigheder d. 23. Octbr. prædikede Provsten Mag:
Iacob Steenstrup3) heel opbyggelig og vel, ligesom
hand i øvrigt forrætter baade sit Provste- og PræsteEmbede med en særdeles Fliid og Vindskibelighed
og i aid hans Adfærd er for andre til Exempel. Frug
ten deraf viiste sig derfor ogsaa i hans Meenighed,
hvor de unge svarede med stor Færdighed, og de
gamle hørte til med Agtsomhed og Andagt. Udi
Annexet, som ligger i et andet Herredt, er en Kongel.
Skole og Skoleholdere, og en anden udi Hoved-Sognet;
begge, under Provstens idelige Tilsyn og Opmuntring,
giøre deris Embede med Flid.
For Odder og Tvenstrup Meenigheder d. 24.
Octbr. prædikede Sognepræsten Hr. IensKragballe4)
med Alvorlighed og Andagt, saa at paa samme hans
Prædiken var intet at udsætte, lige saa lidet som paa
hans øvrige Forhold, der er stille, alvorlig og en
Præste-Mand vel anstændig. Ungdommen paa dette
Sted var meget talrig og den største Deel vel oplært.
Byerne i begge Sogner ere saaledes inddelte, at de
1738-49.
2) Melchior Hass, er 1739 »vel funderet, christelig«.
3) 1714—58. »Degnen hed Mikkel Jørgensen Malling, Stu
dent, »duelig og bekvem«.
4) J. Andresen K. 1734—75. 1739 er Degnen Lavrids Chri
stensen Bechtrup »bekvem til Skolehold, men han be
høves ikke i Skolen, da der er en flittig Skoleholder«.
13*
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besørges af 2. Skoleholdere, der hidindtil forrætter
deris Embede upaaklagelig.
For Saxild og Nølev Meenigheder d. 25. Octbr.
Sogne-Præsten Hr. Iesper Hutfeld1). Formedelst
hans Svaghed blev prædiket samme Dag af en Candi
date Minist. Ungdommen i disse Sogner befandtes at
være siettere underviist end ellers nogensteds i Her
redet, hvortil iblandt andet foregaves denne Aarsag,
at Skolen af største Lods-Eyere blev bygt i en By og
paa et Sted, som de fleeste af Sognefolkene ikke vare
tilfredse med, hvorover de misfornøyede hidindtil
haver veigret sig ved at lade deris Ungdom søge hen
til forbemeldte Skole.
For Randlev og Bjerreager Meenigheder, d.
27. Octbr., prædikede Sogne-Præsten Hr. Caspar
Ernst Hartmann2), og da han selv er en baade
veloplyst og lærd Mand, kunde hans Prædiken ikke
andet end være vel grundet og opbyggelig. Ungdommen
fandtes vel noget bedre oplært end paa forrige Sted,
dog fattes endnu meget, som med Gud og Tiden kan
forbedres. Thi bleve ogsaa Skoleholderne, som i disse
Sogner ere tvende, alvorligen erindrede, herefterdags
at bruge større Fliid.
For G o s m e r o g H a 11 i n g, d. 28. Octbr., prædikede
Sogne-Præsten Niels Sommer8), hvortil hand er
særdelis velbegavet, og afhandlede den foretagne Mate
rie tæmmelig udførlig. Ungdommen i disse tvende
Sogner var vel underviist af tvende Skoleholdere, den
ene i Hoved-Sognet, den anden i Annexet.
For Gylling Meenighed, d. 30. Octbr., prædikede
Sogne-Præsten Hr. DinesGuldberg4) med sin sæd
vanlige Veltalenhed, samt megen Kraft og Eftertryk,
h 1736—55. Degnen er 1739 Oluf Jensen, »bekvem til Skole
hold, ædruelig i Liv«.
2)C. E. Polycarpussen H. 1738—78.
8)N. Pedersen S. 1735—60. Degnen Rasmus Ring, Student,
er 1739 »kristelig og skikkelig«.
4) D. H an s e n G. 1726—58»en velaarvaagen Sjælesørger«(Wiberg)
Degnen Henrik Caspar Pontoppidan, Student, »har
(1739) paa nogle Aars Tid, særlig om Sommeren, naar det
er varmt, haft et meget svagt Hoved og et slet Helbred, maa
derfor have en Substitut«.
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efter som hand er bekiendt for at være een af de
beste Prædikantere her i Stiftet. Ungdommen hafde
hand iligemaade i god Stand, hvortil hand har saa
meget bedre Leylighed, eftersom hand har ikkun et
Sogn og i samme en Skoleholdere.
For Ørting og Falling Sogner, d. 1. Nov., præ
dikede Sogne-Præsten Hr. lens Müller og forklarede
samt applicerede Texten hel andægtig og opbyggelig.
Ungdommen i begge Sogner kunde med en besønderlig Færdighed giøre Reede for deris Børne-Lærdom,
saavel i Henseende til Ordene som deris rette Forstand
og Meening, hvortil meget contribuerer, at Patrones
sen Fru Oberstinde Rosenørn1) bestandig vigilerer for
at see Kirken og Skolerne forsynede med duelige
Lærere.
For Hundslund Meenighed, d. 2. Nov., SognePræsten Hr. Mogens Vogelius prædikede ogtalede
over Texten alt, hvad som kunde og burde tales til
almindelig Opbyggelse. Ungdommen fandtes her ilige
maade ulastelig undervist. I Sognet er ikkun een Skole.
Torsdagen d. 3 Nov. blev Horsens Latinske
Schole (som nu var fuldfærdiget, men skyldte derfor
nogle 100 Rdl. til Hr. lustice Raad Lichtenberg,
som til Bygningen haver giort Forskud) af mig ved
en latinske Tale indviet, og da iligemaade en Præste
vielse i samme Dage forestod, maatte ieg derfor for
føye mig til Aarhuus.

1745.
Voer Herredt, for Ousted ogTaaning Sogner,
Dom. 2. post. Trin., Sogne-Præsten Hr. Hans Seidelin hafde self i lang Tiid været sengeliggende, og
prædikede derfor i hans Sted en skikkelig Candidatus
Minist., som var den gamle Mands Datter-Søn, ved
Navn Hans Iørgen Seidelin Schmidt2). Samme
hafde gode Gaver til at prædike og talede i Anled
ning af Dagens Evangelio mange nyttige Sandheder.
’) Hedevig Margrethe f. Bornemann, Enke efter Oberst
Mathias Rosenørn til Aakjær.
3) Kaldet til Ousted—Taaning 15/10 1745, men døde før Ordina
tionen.
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Men hos Ungdommen af begge Sogner fandtes en
bedrøvelig Vankundighed. Thi omendskiønt i AnnexSognet er en Kongl. Schole, saa er dog samme for
de fleeste Byer i Hoved-Sognet alt for langt fralig
gende, Skoleholderen sammesteds, som er en Haandværksmand, er intet mindre skikket til og tager sig
intet mindre og løseligere af end Ungdommens Under
visning, den gamle og svage Sogne-Præst har i nogle
Aar ikke været i Stand til enten at besøge Skolen
eller at catechisere i Kirken, dertil hand vel, som den
største Deel af de gamle Præster, ingen Tid har haft
nogen sønderlig Application eller Duelighed. Da nu
Direktionen over de Kongl. Skoler med Skoleholder
nes Ind- og Afsættelse er ikke mig, men Amtmændene
og Provsterne Allernaadigst anbetroet, kunde ieg ey
giøre videre end at anmælde den forefundne Brøst
hos vedkommende og dernæst betyde den gamle
Sogne-Præst, at hand uden Opsættelse maatte see sig
om efter en duelig og troe Medhiælpere i Embedet,
hvilket og skeede1).
For Hylcke Meenighed, d. 28. lun. prædikede
Sogne-Præsten H r. Iohannes Wikker meget grun
dig og opbyggelig i alle Maader. Thi denne Mand er
virkelig en Iohannes, et brændende og skinnende Lys
og een af de beste Sandheds Vidner her i Stiftet, hvis
Nidkiærhed for Gud er ikke uden Forstand og der
for hans Gierning i Gud ikke uden Frugt og Velsig
nelse. I Sognet er en Kongl. Skole, ikke langt fra
Præstegaarden, som han idelig har under Opsigt,
ihvorvel Skoleholderen er ham i Hovedsagen ikke
saa brugelig, som hand ønskede. Ungdommen fandtes
her i en saa meget bedre Stand, efter som deris
Lærere, førend hand vil antage dem til Confirmation,
er ikke fornøyet med at oplyse deris Forstand alleeniste, men fornemmelig at angribe og ved Guds
Naade at røre deris Hierter. Mod Degnen hafde hand
ellers intet at erindre.
For Kattrup, Ørritslev og Tolstrup Sogner,
x) Degnen Holger Hansen er 1739 upaaklagelig i Liv og Lev
ned og vel perfectioneret i Skriven og Regnen og er en Stu
diosus. Degnebolig i Ris«.
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<1. 29. lun., Sogne-Præsten Hr. Friderich Schandorff1) prædikede over Dagens Text, hvortil hand
har tæmmelig gode Gaver, og paa Talen i sig selv
var intet at udsætte. Udi Hoved-Sognet er iligemaade
en Kongel. Skole, og Skoleholderen en vel oplyst og
christelig Studiosus, der tillige assisterer Degnen sin
gamle Fader i hans Embede. Ungdommen til Almin
delighed var vel undervist og kunde den største Deel
giøre god Reede for sig af den almindelig Forklaring.
For Gangsted og Søvind Sogner, d. 1. Iuli,
prædikede Sogne-Præsten Hr. Laurids Iordhøy
og forklarede Texten ulastelig. Udi Sognene ere for
uden Degne-Skolen 2de a parte Skoler, og som denne
Mand er særdelis omhyggelig for at faa gode Skole
holdere og selv idelig besøger Skolerne samt catechiserer flittig i Kirkerne, saa fulgte det deraf, at Ung
dommen her frem for mange Steder viiste stor Fær
dighed i at svare.
For Wæhre og Nebel Sogner. Sogne-Præsten
Mag. Peder Benzon prædikede over Dagens Evan
gelium, ligesom hand altid pleyer, saa at hans Tale
var ikke i Ord alene, men baade i Kraft og i den
H.Aand og i stor Vished, ligesom hand selv var ey
alleene en lærd og forstandig, men endog een af Gud
lærd og oplyst Mand. Mand finder faae eliler ingen,
der kand tage sig det saa nær, især med de unges
Undervisning, som denne Mand: Thi foruden hans
Søndags Arbejde i begge Kirker lader hand næppelig
nogen Søgnedag i Ugen gaa forbi, at hand ei enten
er hos dem i Skolerne eller de hos ham i Præstegaarden, til den Ende hand har afdeelt dem udi visse
Classer efter deris Kiøn, Alder og profect etc., af
hvilke enhver veed sin Dag, naar de skal møde til
Undervisning. I saa Maade er det ey underligt, at
mand ikke uden med stor Fornøyelse kand høre dem
giøre Regnskab for det Haab, som er udi dennem,
dertil ogsaa Herskabets Assistence og Samtydighed
med Sognepræsten (nemlig Fru Statholderinde Kragh
paa Steensballegaard) i udvortis Ting ey lidet contri*) 1742-57.
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buerer. Degnen holder Skole i Wæhre og en anden i
Nebel Sogn.
For Lundum og Hansted Sogner Dom. 3 post
Trin, prædikede Sogne-Præsten Hr. Anders Krag
det beste af ham kunde forventes, thi hand for sin
Deel seer ikke langt ind i Evangelii og Guds Riges
Hemmeligheder; og ligesom der synes ikkun at være
liden Fynd udi hans Prædiken, saa er ventelig langt
mindre i hans Catéchisation. Med Ungdommen i disse
2. Sogner var det derfor, hvad den største Deel be
langer, ikkun slet bestilt; thi omendskiønt der findes
en Degne-Skole i Hoved-Sognet og en a parte Skole
i Annexet, saa fattes dog den beste Drivere og Skole
mestere, som skulde være Sogne-Præsten selv, og seer
ieg ingenlunde, hvad man skal fange an med saadanne Mænd, der ikke ere pares officio eller deris
Embede voxne nok og efter aid Andseende kand det
heller ikke blive.
For Øst-Birck og Yding Sogner d 5. Juli.
Provsten Hr. lohann N ør holm prædikede samme
Dag og forklarede Texten paa sin Maade ordentlig
og vel nok I Annex-Sognet Yding er en Kongl. Skole,
og en af de største Lods-Eyere indrættet Skole i
Hoved-Sognet. Men iblandt Ungdommen fandtes
gandske faae, som kunde giøre nogen Fornøyelse.
Skoleholderen beklagede sig meget over, at han ingen
Assistence kunde nyde af Stedets Herskab, enten at
tvinge de vrangvillige til at lade deris Børn søge
Skolen eller i andre Maader. Provsten er gammel
og skrøbelig, og ihvorvel han iøvrigt er en skikkelig
forstandig Mand af et ustraffeligt Levnet og tilstrekke
lige Studeringer, saa synes det dog, at Alderdommens
lis og Snee for længe siden har udslukt den Fyrighed,
der kand muelig have været hos ham i hans Ung
dom, ligesom ieg har mærket paa de fleeste Steder,
at hvor Præsten er gammel, træt af at arbeide, ubevant i at catechisere, uformuende til at være paa
Færde og have idelig Indseende med Skoleholderne,
og frygtsom for at exponere sig med Herskaberne,
der kand mand ikke vente nogen sønderlig Frugt af
de ellers priselige Skole-Anstalter. Formedelst den
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paatrængende Høe-biering og Korn-høst maatte Visitazen her afbrydes.
Haslev Her redt, strax ved Aarhuus.
For Weilbye Meenighed (se Aarhus St. Aarb. 1917).
For Hasle, Scheiby og Liisbierg Sogner d. 1.
Nov. Sogne-Præsten Hr. Peder Kiærulf1) prædikede
over Dagens Evangelium ulastelig. I Hoved-Sognet
er en Degne-Skole, Scheiby Sogn er henlagt til Weilbye
Skole, og i Liisbierg Sogn er en Skole og Skoleholdere
a parte. Men for den største Deel af de unge var
Frugten deraf ikkun saare lidet kiendelig hidindtil.
Thi Sogne-Præsten er nyelig kommen til Stedet, hans
Formand2) derimod var altid svag og maatte den
meeste Tid lade sit Embede forrætte ved andre. Mod
nuværende Degn hafde Præsten intet at erindre, men
den forrige3) maatte for sin Ondskabs og Udueligheds
Skyld afsættes og døde i Arresten.
For Aarslev og Tii 1st Sogner d. 2. Nov. SognePræsten Hr. Knud Tous trup4) prædikede samme
Dag saa got, som han efter sit Begreb kunde giøre
det. Degnen5) er Skoleholder i Hoved-Sognet og en
anden i Annexet, dog med Ungdommen stod alting
endnu her ligesom paa forrige Sted i en meget svag
Begyndelse, og vil komme an paa en Prøve og Efter
forskning, hvorvidt de efter de givne Formaninger og
Opmuntringer kand og vil forbedre sig i Fremtiden.
For Brabrand og Kasted Sogner (se Aarb. for
Aarhus St. 1917 S. 102).
9 1743-63.
2) Thomas Christensen Barfoed 1728—43. Efter Wiberg
en interessant Personlighed.
s) Degnen Niels Isaachsen Schanderborg. Præsten
siger om ham 1739: »Degnens Væsen forefindes af den Be
skaffenhed, at jeg ikke ser, at den kære Ungdom med nogen
ventelig frugtbar og velsignet Nytte hannem under Informa
tion kan betroes.« 1743 blev han overbevist om forargeligt
Levned og Undsigelse mod Præsten, Hr. Thomas Barfod, og
arresteret. Paa Grund af Stiftamtmandens Forestilling og
hans værdige Forældres Forbøn skulde han dog gives fri af
Arresten og rømme Havreballegaards Amt; men han døde
altsaa, inden han slap ud (se Hûbertz: Aarhuus).
4) K. Andersen T. 1729—53.
5) Niels Ej lersen, »uforargerlig, upaaklagelig«. Hans For
mand var Faderen Ejler Andersen.
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For A a by Sogn d. 5. Nov. Sognepræsten Mag.
Ole Kleve1), som tillige er Præst for Hospitalet og
Capelian for vor Frue Kirke i Aarhuus, prædikede
samme Dag, og fattedes ham ikke paa lydelig Røst
og udvortis Gaver til at tale. Ungdommen var tæm
melig vel underviist og kunde til Deels giøre god
Reede for sig af den Almindelige Catechismi Forkla
ring. Dette lidet Sogn, bestaaende af een Bye, er
ellers henlagt til Degne-Skolen i Haslev, men Bøn
derne, formedelst Veyens Længde og Besværlighed,
vil hellere paa egen Bekostning lønne en Skoleholdere
i Byen hos sig selv.
1747.
For Hammel, Foldbye og Said Sogner d. 8.
lun. Provsten Hr. Otto Liihme prædikede samme
Dag tydelig og vel nok, da det ikke fattes ham paa
gode og vel-anstændige Gaver til at tale Ordet. Ung
dommen var maadelig underviist, saa at en stor Deel
behøvede Opmuntring til større Fliid og Alvorlighed.
Degnen paaligger det at holde Skole i de 2. af disse
smaa Sogner, og en Skoleholdere a parte er beskikket
for det 3die.
For Schor up og T vil um Meenigheder d. 9. lun.
Sogne-Præsten Hr. lens Spliid og hans Adjunctus
Hr. Christen Winding2). Den unge Mand prædi
kede og forklarede sin Text gandske grundig og vel,
saa intet derpaa var at udsætte. Ungdommen kunde
iligemaade giøre god Reede for sig og svarede den
største Deel heel forstandig, eftersom dem ikke fattes
paa god Manuduction af deris Lærere, de og ikke ere
besværede med Hof-tieneste. I Annexet er en Kongl.
Skole, til hvilken begge Sogner er henlagde.
For Giern og Schanderup Sogner d. 11. lun.
Sogne-Præsten Hr. Peder Fabich prædikede ulaste
lig. Ungdommen var vel underviist saavel i Catechismo som den anordnede Forklaring For begge
Sogner er en Kongl. Skole, hvis Skoleholdere saavelsom Degnen hafde et got Vidnisbyrd af Sogne-Præsten.
9 1741-49.
2)C. Es kild sen W. 1746-88.
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For Røgind og Spaarup Meenigheder d. 12. lun.
Præpos. et Pastor emeritus Hr. Søren Grønbech og
hans Adjunctus Hr. Andreas Grønbech1). Den
unge Mand (thi den gamle er aldeelis uformuende)
prædikede heel grundig og opbyggelig med stor Vel
talenhed og Færdighed, thi hand, foruden andre til
strekkelig Studeringer, har en dyb Indsigt i den sande
Troens Lærdom og taler deraf, som hand bør at tale.
Udi disse 2. smaa Sogner er ingen Skole indrættet,
men Byerne henlagde til andre Kongelige Skoler i
Rytter-Districten, hvilke dog meestendeel ere saa langt
fraliggende, at Ungdommen ikke kand søge dem. Ikke
destomindre hafde den unge Mand ved Guds Bistand
og utrættet Fliid efter hans Ankomst til Stedet alle
reede bragt det tæmmelig vidt med den forhen overmaade vankundige Ungdom. Til den Ende bliver
ogsaa Degnen noget meddeelt af Stiftets almindelige
Skole-Casse.
For Linnaae og Dallerup Sogner d. 13. lun.
Sogne-Præsten Mag. Clemmend Poulsen og per
sonel Capellan Hr. Michael Schandorff2). SognePræsten prædikede samme Dag og som en gammel
Arbeidere forklarede og applicerede med god For
stand og Sammenheng. Ungdommen den største Deel
var vel underviist, og i hvert Sogn er en Kongl. Skole.
Paa Degnen hafde Præsten udi hans Embede og øv
rige Forhold intet at klage.
For Allinge og Tulstrup Sogner d. 15. lun.
Sogne-Præsten Hr. Adam Gl ahn, barnfødt i Kiøbenhavn, prædikede med stor Bevægelse og Eftertryk,
thi hand er en god Mand, forfaren i Guds Veye, og
som ved trange Omstændigheder haver hidindtil ar
beidet saa troeligen udi det lidet, at ieg visselig troer,
det kunde være og tiene til Guds Æres Udbredelse,
om ham blev noget meere anbetroet. For disse 2.
meget smaa Sogner er een Kongl. Skole bygt udi
Annexet. Ungdommen var vel anført. Degnen eenfoldig, dog uforargelig.
’) A. Jensen G. 1745—96, Formandens Brodersøn.
2) M. Pedersen S., Gap. i Linaa 1744—74.
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Udi Framlev Herredt for Stor-Ring, Stiær og
Galten Sogner d. 16. lun. Sogne-Præsten Hr. An
dreas Vinding. Ungdommen fattedes endnu meget,
som desværre befindes gemeenligen paa de Steder,
hvor Præsterne ere gamle, Kirkerne 3. og altsaa ingen
Tiid og liden Forfarenhed eller Lyst til at catechisere,
hvortil kommer Almuens store Vanart, der ønskede
helst, at alting maatte blive med dem og deris Børn
ligesom i den fremfarne Vankundigheds Tiid. Udi
disse 3. Sogner er ikkun een Kongl. Skole, der tilmed
om Vinteren ikke vel kan søges fra alle Byerne.
For Sielle, Schørring og Laasbye Sogner d.
18. lun. Sogne-Præsten Hr. Otto Sommer, en ald
rende og svag Mand, prædikede efter hans Maade
tæmmelig vel, ligesom ogsaa hans øvrige Adfærd er
en Præstemand vel anstændig. Ungdommen var
i disse ligesom i de trende forrige sogner ikkun maadelig underviist, hvad den største Deel belanger. Udi
Hoved-Sognet er en Kongl. Skole, og de øvrige Byer
af Annexerne enten henlagde til samme eller til andre
Kongl. Skoler uden Sognene. Degnen er gammel og
fik iøvrigt af Præsten et got Skudsmaal.
For Schibholme og Schoubye Mecnigheder d.
19. Iuni. Sogne-Præsten Hr. Hans Hiersing prædi
kede ganske andægtig og opbyggelig. Ungdommen
den største Deel kunde vel svare og fattes dem ikke
paa Opsyn og Underviisning af deris Lærere. Degnen
informerer dem i Hovedsognet og en anden Skole
holdere i Annexet.
For Borum og Lyngbye Meenigheder d. 20. Iuni.
Capellanen pro persona Hr. Wilhelm Adolph
Worsøe1), siden den gamle Sogne-Præst kort tilforne
var død, prædikede og besidder tæmmelig Færdighed.
Ungdommen var iligemaade ulastelig underviist. Deg
nen er en flittig Skoleholdere i Hoved-Sognet, An
nexet er andensteds henlagt.
For Harlev og Framlev Sogner d. 21. Iuni.
Provsten Hr. Christian Lodberg prædikede og
viiste sig derudi at være vel øvet. Ungdommen der’) Blev 1766 Sognepræst ved Viborg Domkirke.
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imod syntes at være meget forsømt, ihvorvel i et
hvert Sogn er en funderet Kongl. Skole, og blev hand
derfor erindret og formanet herefterdags at tage sig
denne Sag alvorligere an.
Udi Niim Herredt. For Horsens Meenighed.
Mandagen d. 3. Juli. Provsten Mag. lesper Norup
og Capellanen Hr. Peder Aagaard1). Den sidste
prædikede med høy og lydelig Røst og en stor Fær
dighed. Byens indfødde Ungdom var i Børnelær
dommen vel underviist og svarede den største Deel
til stor Fornøyelse. Derimod vare ogsaa mange van
kundige unge Mennisker, som sagdes at være fattige
Folkes Børn fra Landet, der hafde begivet sig ind i
Byen at tiene for deris Brød, men hafde ey Formue
til at bekoste deris Skolegang.
For Horsens Hospital og den Latinske Skole
d. 4. Iuli. Rector Mag. lens Hansen2) med 2 Colleg.
— Samme Latinske Skole fandtes udi god Tilstand,
forsynet med duelige Lærere og skikkelige Discipler,
der in Examine Styli et Artium kunde giøre god
Reede for sig, og enhver temmelig vel forsvare det
Sted og den Classe, som de vare satte udi.
For Tamdrup Meenighed d. 5. Iuli. Sogne-Præsten
Hr. Peder Kiærulf3) prædikede og fandtes dertil
ikke at være ilde begavet. Ungdommen hafde hand
ogsaa vidst at anføre til en tæmmelig god Kundskab
udi Christendommens fornemste Hoved-Stykker, hvor
til hielper meget, at hand har ikkun den eene Kirke
med Prædiken at forsyne. I dette vidtløftige Sogn
ere tvende Skoler4) indrættede.
For Hverring og Hornborg Sogner d. 6. Iuli.
Sogne-Præsten Hr. Peder Holst5) prædikede og for
forklarede samt applicerede Texten ulastelig. Ung’) P. Sørensen Aa. var residerende Capellan i Horsens 1729—50,
2) Rektor i Horsens 1742—1756, derefter forflyttet til Ribe.
3) 1742—51. Han var den første Præst i Tamdrup, der før
hørte til Hvirring-Hornborg. Degnekaldet blev først adskilt
fra Hvirring 1749, da Christen Jacobsen Schive blev
Degn i Tamdrup og Herlov Dalhoff i Hvirring.
4) I Vinten og Vrønding.
5) 1742-62.
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dommen fandtes i disse 2. store Sogner meget talrig;
dog til Almindelighed ikke saa vel underviist som i
det forrige. Udi disse nu levende Præsters Tid ere
Hverring, Tambdrup og Hornborg først giorde til
tvende Pastorater, Degnekaldet derimod bliver endnu
combineret, indtil nuværende Degn1) ved Døden afgaaer. Imidlertid ere i Hverring og Hornborg 2. Skole
holdere2) foruden Degnen.
For Nim og Underup Sogner d. 7. Iuli. SognePræsten Hr. Franz Toxværd prædikede og fattedes
ham ikke paa Færdighed og gode Naturens Gaver.
Ungdommen derimod fandtes den største Deel heel
vankundig, følgelig maa være slet underviist, og Catechismi Øvelse af Præsten ikke hidindtil flittig nok
drevet, derom hand alvorlig blev erindret. I Sognene
ere tvende Skoler.
Udi Vester Liisbierg Herredt for Søften og
Foelbye Sogner d. 9. Nov. Sogne-Præsten Hr.
Hans R o s e n q v i s t3) prædikede, hvortil hand er fær
dig og velbegavet, haver og i det øvrige tæmmelig
gode Studia. Degnen har sin Boelig i Annex-Sognet,
som er størst, hvor hand tilligemed er Skoleholdere,
og Ungdommen derfor befandtes ikke ilde underviist,
derimod i Hoved-Sognet, hvor formedelst Lønnens
Ringhed ingen duelig Skoleholdere kan haves til Be
standighed, var det kiendelig anderledes.
For Grundfør og Spørring Sogner d. 10. Nov.
Sogne-Præsten Hr Jacob Gr a ae4) forklarede Texten
meget fyndig og for Almuen forstaaelig, eftersom hand
er en Mand, der baade kiender, vandrer og lærer
Guds Vey i Sandhed. Ungdommen hafde han ogsaa
siden hans Ankomst til Kaldet, bragt i lovlig god
Stand, og kand med Guds Hiælp og Tiden ventes
større Forfremmelse i det gode. Degnen er ellers
Skoleholdere i Grundfør, og en anden skikkelig ung
Person i Spørring.
’) Johan Gotfred Hansen Brangs trup, der døde 1749,
2) Skoler i Honum og Hornborg.
’) H. R. TerkiIdsen Nissen 1742- 49.
4) J. Jørgensen G. 1744—60.
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For Trige og Ølsted Sogner d. 12. Nov. SognePræsten Hr. Hans Iørgen Bøg prædikede, hvorpaa
var intet at laste. Derimod fandtes hos den største
Deel af Ungdommen fra begge Sogner en bedrøvelig
Vankundighed, den ieg ikke noksom kunde beklage,
og formane alle vedkommende Lærere og Tilhørere,
unge og gamle, paa alle optænkelige Maader at see
forandret til det bedre, paa det at de ikke frem for
andre skulde falde i de ulykkelige Menniskers Dom,
der, siden Lyset er kommet til Verden, blive dog ved
at elske Mørket meere end Lyset.

1748.
Udi Wrads Herredt for Aale og Tørring Sogner
d. 4. Septbr. Provsten Hr. Hans Cramer prædi
kede efter sin Sædvane ganske eftertrykkelig og vel;
thi han er en god Mand og heel beqvem saavel til
Præste- som til Provste-Embedet, og da hand paa det
28. Aar med Fliid og Troeskab har arbeidet paa disse
tvende Meenigheder, var Frugten deraf for gamle og
unge saa meget meere kiendelig. Degnen er Skole
holdere i Hoved-Sognet, og en anden i Annexet, paa
begge var intet at sige.
For Linder up og Hammer Sogner d. 5. Septbr.
Hr. Eric Nielsen Gjern1) er for kort siden kom
men til Kaldet og har derfor endnu ikke kundet af
lægge nogen sønderlig Prøve paa sin Duelighed, er
desuden bestandig plaget med en fortrædelig Proprietarius og Kirke-Eyere2), som er ham meget til Hinder.
Med Ungdommen var det endnu ikkun maadelig be
stilt, og en stor Deel deraf heel vankundig. En gam
mel Degn, dog ædruelig og skikkelig, informerer i
Hoved-Sognet, og en anden Skoleholdere i Annexet.
For Nørre-Snede og Eistrup d. 6. Septbr.
Sogne-Præsten Hr. Iørgen Christopher S ch ur
man n3) er en ung, men af Naaden og Naturen vel
9 1746—72. Blev for sin Enfoldigheds Skyld indviklet i svære
Processer, suspenderet 1754 som Tremarksmand (Wiberg).
2) Kammerassessor Jens Jørgen Bredal til Hammergaard.
3) J. C. Bendixen S. 1743-50.
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begavet Mand, der i faa Aar med utrættet Fliid hafde
under Guds Velsignelse bragt alting i skikkelig Orden
og Ungdommen i god Stand, som i hans Formands
Tiid, formedelst hans Alderdom og Uformuenhed til
at catechisere, var meget vankundig. Med Skole
væsenets Indrætning forholder det sig her ligesom paa
forrige Sted.
For Klo u bor g, Tør sting og Grædstrup Sog
ner. Sognepræsten Hr. Hieronymus Ulsøe var
samme Tiid ikke hiemme, men forreist til sin Faders,
den gamle Krigsraad Ulsøe s1), Begravelse. I hans
Sted prædikede hans personel Capelian Hr. Andreas
S a ab y e2) ulastelig. Ungdommen var vel underviist
og svarede med stor Færdighed, eftersom disse 3.
Sogner haver i lang Tid været forsynet med 3. gode
Skoleholdere.
For Themb Meenighed d. 9. Septbr. Sogne-Præ
sten Hr. Poul S pliid3) forklarede samt applicerede
Texten grundig og vel. Ungdommen og fornemmelig
Drenge-Børnene kunde giøre god Beede for deris
Børne-Lærdom, hvilket har kostet denne unge Mand
saa meget større Umage at bringe til Veye, eftersom
en utroelig stor Vankundighed herskede i dette Sogn
i hans Formands lid og førend Skolerne bleve satte
i Stand, af hvilke (Degne-Skolen indberegnet) findes
nu trende i Sognet formedeis dets viidtløftige Situation.
Udi Tørsting Herredt for Rye Meenighed d. 11.
Septbr. Sogne-Præsten Hr. Iohannes Højer4) præ
dikede, hvortil hand er ikke ilde begavet, og fremførde
adskillige gode Ting. Ungdommen i dette lidet Sogn
var overmaade vankundig og meget ilde forsømt,
hvilken Forsømmelighed var saa meget meere uden
Undskyldning, da Præsten har ikkun denne ene Kirke
og saa meget bedre Leylighed til at catechisere.
9 Marcus Ulsøe, Regimentsskriver i Dronningborg Rytter
distrikt.
4) Andreas Nielsen S. blev 1758 Præst i Rye.
2) P. Jensen S. 1743-66.
4) J. Hansen H. 1745 58, blev suspenderet 1754 og afsat 1758
formedelst uskikkeligt Forhold (Drukkenskab). Han er Hoved
personen i Edv. Egebergs Bog »En Præsteskæbne«.
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Samme uforsvarlige Skiødesløshed blev derfor Præsten
i hans Provstes Paahør paa det kraftigste forestillet,
og Forbedring af ham belovet.
For Sønder-Wissing og Woer-Ladegaard
Sogner d. 12. Septbr. Sogne-Præsten Hr. Friderich
Hansen prædikede tydelig og vel ligesom han iøvrigt er af et redeligt Gemyt og et ustraffeligt Levnet.
Ungdommens Forfremmelse i deris Christendoms
Kundskab var i disse Sogner ikke meget kiendelig,
ihvorvel i Hoved-Sognet er en Kongl. Skole, og en
anden i Annexet.
For Tønning og Træden Meenigheder d. 13.
Septbr. Provsten Mag. Eric Kiær. Formedelst hans
Alderdom og Svaghed prædikede i hans Sted en
Studiosus. Ungdommen i disse tvende smaa Sogner
var vel undervist og færdig til at svare. I HovedSognet er en Kongl. Skole og forsynet med en god
Skoleholdere, derimod i Annex-Sognet ere Byerne
inddeelte til de næst liggende Skoler.
For Winding, Bryrup og Wrads Meenigheder
Dom. 14 post. Trin. Sogne-Præsten Hr. xAndreas
Klein1) prædikede og viiste sig dertil ikke at være
ilde skikket. I det øvrige fandtes alting udi slæt Til
stand og iblandt Ungdommen en bedrøvelig Vankun
dighed, hvilket dog ikke saa meget kunde tilregnes
den nu værende Sogne-Præst, som nylig var kommen
til Stedet. Men det har været en særdelis Fatalitet og
Vanheld for disse 3. Meenigheder, at de en Tid lang
er ble ven straffede med adskillige uduelige og forargerlige Lærere, den eene ringere qvalificeret end den
anden, hvorover alting er geraadet i den Uorden,
som ikke saa snart staar til at rætte. Degnen2) skulde
ellers holde Skole i Hoved-Sognet, siden Ungdommen
formedelst Veyens Længde ey kand søge de Kongl.
Skoler, som de ere henlagte til. I Bryrop er a parte
en Skole. Men i Wrads Sogn, som ligger vidt adspredt
^A. Hansen K. 1747—54. Hans Forgængere, H a ns L a m b er t
Henriksen Holm (1743—47) og Mag. Søren Gie s sin g
var lige berygtede.
-) N i e 1 s Jensen Welling.
14
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i Heede-Egnen, bliver Vanskeligheden saa meget større.
For Ring og Feuling Meenigheder d. 16. Septbr.
Sogne-Præsten Hr. Christian Schandorff prædi
kede, hvorpaa var intet at udsætte. Ungdommen i
disse 2. Sogner var meget veløvet i Børne-Lærdommen
og svarede heel forstandig. Degnen er Skoleholdere i
Hoved-Sognet og en anden i Annexet.

1750.
I Hielmslev Herredt for Schanderborg, Schän
der up og Stilling Meenigheder d. 24. lun. Provsten
Hr. Christen Høgh og Capelian Hr. Peder Ryzou. Prædiketienesten samme Dag forrættede Capellanen, hvortil hand har god Færdighed og lærer Guds
Vey i Sandhed. Ungdommen saavel af Byen som af
Sognene paa Landet var i Børne-Lærdommen vel
underviist, eftersom begge Lærerne tager sig denne
Sag alvorligen an. Udi Schanderborg Kiøbsted er en af
Borgerne antagen Skoleholdere, og i ethvert af Lands
by-Sognene er en Kongl. Skole.
For Fruering og Vitved Sogner d. 26. lun. SognePræsten Hr. Søren Møller1) prædikede, hvortil hand
synes ey at være ilde skikket, naar hand allene kunde
fatte sit Sind i Stilhed og tage sig sin Hoved-Sag
alvorligen an. Hand var den Tid nyeligen fra Torup
i Sælland kommen her til Stiftet, og vil først vise sig
med Tiden, hvordan hans Forhold i og uden Embedet
vil blive. Ungdommen befandtes at være vel under
viist, og er begge Sogner henlagde til een Kongl Skole.
For Dover og Wenge Meenigheder Dom. 5 post.
Trin. Sogne-Præsten Hr. Fride rich Georg Bausein2) prædikede med en ugemeen Veltalenhed og
Færdighed over Søndagens Evangelium, eftersom hand
i det mindste ved Naturens Gaver frem for mange
rigelig er forsynet. Paa den talrige Ungdoms Under
visning syntes det ogsaa, at hand ikke hafde sparet
sin Fliid, eftersom den største Deel kunde giøre god
’) S. Pal le sen M. 1747—67 (blev entlediget, hans Liv skildres,
som overordentlig slet og fuldt af de skammeligste Laster).
2) F. G. S a muelsen B. 1746—70.
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Reede for deris Børne-Lærdom. Udi disse tvende Sog
ner ere tvende Kongl. Skoler.
For Adslev og Miesing Sogner d. 29. lun. SognePræsten Hr. lens Peerstrup prædikede og fremførde mange gode og opbyggelige Sandheder, ihvorvel
hand ellers formedelst yderlig Armod ved et saare
ringe Brød og talrig Familie er tæmmelig modfalden.
Med Ungdommen var det til Deels slæt bestilt, hvor
til gaves denne Aarsag, at ingen Skole er i Sognene,
men det eene henlagt til Hørning og det andet til
Schanderup Skole, hvilke begge skulde være de nær
meste, men ere dog alt for langt bortliggende.
For Blegind og Hørning Meenigheder d. 30.
lun. Sogne-Præsten Hr. Lars Worsøe prædikede,
hvorpaa var intet at udsætte. Ungdommen hafde hand
ogsaa bragt i lovlig god Stand. Begge disse annexerede Sogner ere henlagde til den Kongl. Skole i
Hørning.
1752.
Udi Woer Herredt for Ousted og Taaning
Meenigheder d. 14. lun. Sogne-Præsten Hr. Nicolai
Langballe1) prædikede, hvorpaa fandtes intet at ud
sætte. Ungdommen, som i den forrige gamle og affæl
dige Sogne-Præstes Tid meget blev forsømt, befandtes
udi langt bedre Tilstand. Udi Taaning som Annexet
er en Kongl. Skole. Udi Hoved-Sognet, hvis Ungdom
formedelst Veyens Længde ikke vel kan nyde Frugten
deraf, er giort Anstalt til en anden Skolehold.
For Hylke Meenighed d. 15. lun. Sogne-Præsten
Hr. Thomas Kattrup2) prædikede, hvortil hand
frem for mange har et got Talent. Ungdommen var
ligeledes vel underviist. Udi Sognet strax ved Præstegaarden er en Kongl. Skole.
For Kattrup, Ørritslev og Tolstrup Sogner
d. 16. lun. Sogne-Præsten Hr. Friderich Schandorff3) med residerende Capellan Hr. Hans Wil’) N. Nielsen L. 1746-87.
2j T. Pedersen K. 1752—70.
8) 1742-57.
14*
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helm Kaalund1). Den første prædikede, hvorpaa
var intet at sige. Ungdommen i disse 3. Sogner er ey
allene talrig, men endog den største Deel vel under
viist. I Hovedsognet er en Kongl. Skole med en duelig
Skoleholdere, men i Annexet Tolstrup en a parte
Skole, indrettet af vedkommende Jordegodsets Eyere.
For Gangsted og Søvind Meenigheder Dom. 3
post. Trin. Sogne-Præsten Hr. Lars Iordhøy prædi
kede opbyggelig og vel. Ungdommen befandtes endnu
som altid tilforn i god Stand. I Hoved-Sognet ere 2.
Skoler og een i Annexet.
For Wæhre og Nebel Meenigheder d. 19. lun.
Provsten Mag. Peder Bentzon prædikede og viiste
derudi sin sædvanlige Fliid og Nidkiærhed. Thi der
vil findes faae Lærere, som tage sig deris Embedsfor
retninger, især Ungdommens Undervisning, alvorligere
an, og det ey alleeniste om Søndagen i den offentlige
Forsamling, men endog imidlertid i Ugen i sit eget
Hus, hvor hand haver alting indrættet ordentligviis,
hver Dag til sit Slags Børn efter deris adskillige Kiøn
og profect i deris Børne-Lærdom. Det kiendes derfor
ogsaa paa hans Ungdom, at hand ikke haver arbeidet
forgiævis. Degnen (som dog er ikke af de dueligste,
endskiønt liberatus) er Skoleholdere i Hoved-Sognet,
een Bye undtagen, og en anden i Annexet.
For Lundum og Hansted Sogner d. 20. Iuni.
Sogne-Præsten Hr. Anders Kragh prædikede det
beste, han kunde afsted komme; han er gammel og
har ingensinde været af de habileste Prædikantere.
Ungdommen befandtes endnu i maadelig Stand, men
kand haabes til Forbedring, thi hannem er nyelig sat
en god Skoleholdere til Degn2), som informerer Bør
nene i Hoved-Sognet, og en anden i Annexet.
For Øst-Birck og Yding Meenigheder d. 22. lun.
Sogne-Præsten Hr. lens Kamp mann3) prædikede
og sagde paa en eftertrykkelig Maade, alt hvad i den
Materie til Nytte og Opbyggelse kunde siges. Thi hand
er en vel oplyst christelig Mand og ypperlig Prædikant,
’) Præst her 1757-78.
2) Peder Fugl, Degn her 1751—80.
3) J. Henriksen K. 1746—60.
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men desværre af ubestandig Helbred. Ungdommen i
hans Sogner var troeligen underviist og kunde svare
forstandig. I Annexet er bygget en Kongl. Skole, og
en anden Skole i Hoved-Sognet.
Udi Hasle Herredt for Weilbye Sogn (se Hist
Aarb. for Aarhus St. 1917).
For Hasle, Scheibye og Liisberg Sogner Dom.
4 post. Trin. Sogne-Præsten Hr. Peder Kiærulf
prædikede, hvortil hand besidder gode Naturens
Gaver. Med Ungdommen var det ikkun maadelig
bestillt, thi Børnene ere selv skiødesløse og Foræl
drene en særdelis vanartig og gienstridig Siegt, der
elsker Mørket meere end Lyset. Præsten synes ey heller
at være af de Mænd, ved hvis Haand der kan skee
nogen sønderlig Frelse i det aandelige Israel. Degnen
holder Skole i Hoved-Sognet, en anden i Liisberg
Sogn, og Scheibye er henlagt til Weilbye.
For Aarslev og Tiilst (se Hist. Aarb. for Aarhus
St. 1917).
For Brabrand og Casted (se smst.)
For Aabye Meenighed. Sogne-Præsten Hr. Chri
stian Ludvig Sundt1) prædikede vel og grundig.
Ungdommen svarede ikke med de bedste, og Foræl
drene brugte den Undskyldning, at deris Bye (thi
deraf bestaaer det heele Sogn) var henlagt til Hasle
Degne-Skole, den de om Vinteren formedelst den
onde og lange Vey ikke kunde besøge, hvorudi de
for saa viidt have Ret, og er allerede giort Anstalt til
at raade Bod derpaa.------ Formedelst forestaaende
Høe-Biering maatte Visitazen her al brydes. —
Herren lade sin dyre-kiøbte Meenighed under
Deris Majestets Allernaadigste Forsorg nyde megen
Fred og aandelig Fremvext! Jeg forbliver i Allerdybeste Devotion Deris Kongl. Majestets
Allerunderdanigste Arve-undersaat
og troe Forbedere
P. Hygom.
’) C. L. Anlonsen S., r. Cap. ved Aarhus Frue Kirke og Sogne
pr. i Aaby 1749—55, derefter Præst i Saxild—Nølev.

En Rytterbondeslægt fra
Ustrup i Hylke Sogn.
A. E. Bryndum.

Aarbøgerne 1925 S. 123 har jeg nævnt Jacob
Ustrup, Købmand i Horsens. Da hans Slægt saa at
I
sige stod med et Ben i Bondelandet og et i Byerne,

kan lidt yderligere om den mulig paaregne Interesse.
I Skattemandtal for Aaret 1678 nævnes Brødrene gi.
og unge Søren Gundesen, Rytterbønder i Ustrup;
de havde Søsteren Mette g. m. Niels Jensen, der
døde 1699 i Saaby, efterladende sig Enke og 1 Søn
samt 3 Døtre (Skifte 7/s 1799).
GI. Søren Gundesen døde 1688 (Skifte % 1688)
efterladende sig Enke Maren Sørensdatter og Børnene
Søren Sørensen, Jørgen S„ Gunde S., Maren og Karen.
Søren fik 4/4 1689 Fæste paa Faderens Ryttergaard i
Ustrup, fri for Indfæstning paa Grund af Brøstfældighed. En Søren Sørensen faar 18/s 1711 Fæste paa afgangne Jørgen Sørensens Gadehus, som Enken ikke
længere kan forestaa. Gunde Sørensen idømmes 19/n
1722 3 Ugers Vand og Brød i Slottets Arrest, fordi
han havde købt en Hest i Ustrup, hvor der havde
været Skab. Hans Gaard skal overtages af Beboeren
af den anden Halvdel, Niels Jørgensen, der dertil er
uvillig, men hvis Søn, endog han ikke har extérieur
og Anseende nok til Dragon, vil være under Exercitie
at give for derved Faderen til det at obligere, hand
ikke godvilligen har villet indgaa.
Unge Søren Gundesen, Gundersen, Gregersen,
Greisen, Rytterbonde i Ustrup, nævnes nogle Gange i
Ryttergodsets Sessionsprotokoller. Saaledes faar han
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■’’/a 1689 en Hest gennem Regimentsskriveren; 20/t 1698
forliges en Klage, som S. G. havde forebragt over
Niels Thomsen, for Sessionen for at spare Rettergang.
13/3 1708 oprettedes der Aftægtskontrakt med Sønnen
Jørgen Sørensen, der i Sessionen 20/ii 1708 klager
over at Forældrene tog for meget af Resætningen
med ved Gaardens Fratrædelse. Svaret: Sønnen skal
holde Kontrakten. Jørgen Sørensen har udlovet 40
Rdl. til sine 2 Søstre, der af Hr. Søren Glud1) antages,
indtil de bliver gifte og selv kan faa dem efter Loven.
Unge Søren Gundesen var gift med Mette Jørgensdatter
t ls/i2 1715, 68 Aar gi. Børn:
1. Rasmus Sørensen f 13/g 1703 24 Aar 73/+ Maaned
gi. Havde x/2
Gaarden i Fæste, se nedenfor.
2. ? Jocum Sørensen i Ustrup g. m. Maren.
3. Johanne Sørensdatter, trolovet 24/a 1702 (g. i Hylke
5. S. e. Trin. 1702) m. Jens Eskesen af Elling.
4. Karen Sørensdatter g. 3die Pinsedag 1707 m. Hans
Michelsen af Brørup (mindst 5 Børn).
5. Jørgen Sørensen (Gregersen el. Greisen) f
Skærtorsdag 1731 i Ustrup.
I Sessionen 28/3 1704 begærer han Fæste paa
sin afdøde Broder Rasmus Sørensens Halvgaard,
dog med de Vilkaar, naar Faderen Søren Gunder
sen, der beboer den anden J/2 Gaard, ved Døden
afgaar, den tillige med at tage udi Fæste. G. m.
Maren Christensdatter fra Skanderborg Ladegaard,
se Aarhus Stifts Aarb. XVIII. S. 123. 9 Børn.
1. Jacob Jørgensen Ustrup, døbt 27/i2 1708 i
Hylke, begr. 2(,/ø 1779 i Horsens, hvor han
(el. 9/ä) 1739 fik Borgerskab paa »liden Købmandsskab«. I Tiden mellem 1744 og 1752 maa han have
erhvervet den Ejendom paa »liden Smedegades«2)
venstre Side, der nu, efter at Naboejendommene
Matr. 74 (gi. Nr. 314) sam 73 (gi. 313) er henlagt
under den, er skyldsat under Matr. Nr. 75 og
tilhører Firmaet C. I. Aggerbeck, fra Søren Jen
sen Krage. Thi 5/.j 1744 udstedte Detlev Ovesen
') Præsten i Kattrup.
-, Store Smedegade = Søndergade.
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Høyer Obligation til sin Svoger Ulric Adolf Kruse1),
Forpagter, Møgelkjær, med Pant i sin Gaard paa
»liden Smedegade« mell. Søren Jensen Krages
iboende Gaard paa den syndre og Andreas
Tobaksspinders Gaard paa den nordre Side (Pantebog 153—54), og samme D. 0. Høyer udstedte
2C/4 1752 Obl. til Jacob Ustrup med 1. Pr. i sin
Ejendom, ass. i Nørrejyllands Brandcasse, i
liden Smedegades Vestre Side, mellem Sr.
Jacob Ustrups Gaard, som Peder Marcussen nu
ibor paa den syndre Side og Sr. Candelstorf
Trychers paa den nordre Side strækkende sig
fra Adelgade og Vester paa...
I Skøderne, der efter Ustrups Død udstedtes
paa Ejendommen, der da havde til Naboer
mod Nord Skomager Kyllings og mod Syd
Major Paulsens Ejendomme, beskrives den saa
ledes: »7 Fag et Loft højt Hus og overbygt
Port samt Kælder, noch 7 Fag, et Loft højt
Hus med derved hæftet 4 Fag Halvtag nord i
Gaarden, endvidere 7 Fag et Loft højt Hus vest
i Gaarden, indrettet til Lejevaaning med Gaardsrum, Brønd med Pumpe«. En Del af Huset
findes antagelig endnu. Svigersønnen Rasmus
Henningsen blev højestbydende paa Auktionen
i U.s Dødsbo, men da han ikke kunde betale,
udstedtes Skøde til Maler Carsten Brædstrup; senere Ejere var Hans Almgren, Bartholomæus Purup, Frands Nielsen (Lund), Anton
Severin Bjering. Endvidere var U. ved sin Død
Ejer af et Hus ved Aaen mellem Grundahls paa
den vestre Side og Mad. Pinds Grund paa den
østre Side, det blev solgt 28/i 1788 til Michel
Gylding for 322 Rdl.
J. U. var Kirkeværge indtil 1773, da han af
løstes af Toxen, Kæmner 1748.
Han blev gift i Horsens 23/s 1737 med Cathrine
Margrete Loss døbt 8/ia 1710 i Horsens, begr. sst.
’) Mon en Søn af U. A. Holstein, f. 1664, f 1737, der gennem sin
Hustru var knyttet til Møgelkær?
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24/s 1787. Om hendes Slægt kan navnlig ses i
Vejle Amts Aarbøger 1924 og F. Hvass: Hvass
V, 260; hendes Fader, Skomager Jørgen Peder
sen Loss, ejede en Gaard paa Nørregade, 1709
beliggende mell. Claus Voigts Gaard paa den
vestre og Iver Poulsen Skrædders paa den
østre Side, en af hendes Søstre var Maren Loss
g. 1. m. Christen de Linde og 2. m. Justitsraad
Jørgen Hvass de Lindenpalm til Tirsbæk, et
anseligt Svogerskab for Rytterbondens Søn.
I Ægteskabet havde der været 10 Børn, hvor
af kun 3 Døtre og en Søn overlevede Foræl
drene, der 8/a 1776 havde oprettet Testamente,
der gav Enken Ret til at sidde i uskiftet Bo,
hvorhos Døtrene skulde gaa lige i Arv med
Broderen i Anledning af, at hans »Opdragelse
og Forfremmelse har allerede været mere
bekostelig end vore trende Døtres«.
De 4 Børn var (a. b. f. k).
a. Margrete Marie døbt 14/n 1738 i Horsens, g.
10/i2 1771 i Horsens med Farver Rasmus Henningsen, med hvem hun havde en Mosteren
Leene overlevende Datter Catrine Marie, døbt
’/'ia 1775 i Horsens f 23/t 1836 i Aarhus, g.
m. Farver Peder Moss, hvem hun fødte 12
Børn, der alle var døde før hende, og hvoraf
kun Sønnen Jacob Ustrup Moss f 15/6 1831
som Skomager paa Tangen i Aarhus, havde
efterladt sig en Datter.
b. Maren døbt 22/t 1740 i Horsens f 3/c 1824 i
Vejle g. 1 * 22/4 1763 i Engom Kirke m. Jens
Feveile døbt 5. S. e. Trin. 1722 i Vejle f 18/i2
1787 i Vejle, Købmand der. Blandt deres
Efterkommere er Slægterne Feveile, samt
Grene af Slægterne Mau1), Hornung, Foss,
Harboe, Bryndum, Fensmark, Obelitz, Medeng,
Langgaard mfl. Om Slægten Feveile se Vejle
Amts Aarbøger 1925. Af dette Ægtepars
•) Feveiles Dattersøn Edvard Mau var Præst og Landstingsmand,
dennes Søsterdattersøn er Forfatteren, Trafikinspektør Rolf
Harboe.
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Efterkommere vides Sønnesønssønnen Peter
Christian Feveile og Dattersønsdattersønnen
V. G. F. Bryndum at være knyttede til
Horsens, førstnævnte som Ejer af Matr.
Nr. 66 (gi. Nr. 307) paa Smedegade og sidst
nævnte som Stadsingeniør og Ejer af Nr. 37
paa Sundvejen.
G. 2* 18/2 1795 Anton Hendrich Havemann,
f. 13/s 1766 i Hannover j- 20/9 1819 i Vejle.
Skilt.
f. Leene døbt 12/2 1747, f 5/i 1813, hun efterlod
sig Ejendommen Nr. 310 paa Smedegade,
6 Fag, 2 Etages Hus, som hun ejede ifølge
Skøde af 1798. Til Arv blev ialt 908 Rdl.,
2 M., 15^2 Sk., der tilfaldt Broderen J.
J. Ustrups Søn, William U., sammes Datter
søn F. C. Lange, Søsteren Maren Feveile og
Søsteren Maries Datter Trine g. m. Moss.
1 Boet var en Del Sølvtøj, hvoraf »Heide«
købte et Sølvhovedvandsæg, en Sølvkaffe
kande (vog 61 1. 2^2 q. 1 ort.) for 66 Rdl.,
1 Sølvfad (22 1. 24/2 q.) for 24 Rdl. endvidere
1 Krus med Sølvlaag, 6 Theskeer og 1 Suk
kertang
k. Jørgen Jacobsen Ustrup er ikke fundet døbt
i Horsens, men formentlig den ældste Søn,
mulig det ældste Barn. Komsumptionsbetjent
i Aalborg.
2 Børn (1—2).
1. Marie Catrine f 2o/io 1800, 25 Aar gi.
(Richter). G. m. I. C. Lange, Lieutn. i
Aalborg, f som Major 14/s 1857 91 Aar gi.
Børn a. b.
a. Juliane Marie hjd. (5/io 1798 i Aalborg
Frue Kirke).
b. Franz Conrad v. Lange, f. n/a 1800,
f 21/5 1888. Afsked som Generalmajor
4/7 1864.
2. William U. (opkaldt efter Brigader W.
Halling) var 1813 Urtekræmmer i Køben
havn.
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2. Rasmus Jørgensen, døbt 16. S. e. Trin. 1711
(Hylke Kb.), f 17/i 1794, 82V2 Aar gi, kaldes
Rasmus Gregersen i Skiftet efter Halvbroderen
i Skanderborg G. 17/io 1760 i Hylke m. Marie
Nielsdatter af Jordberg (formentlig db. 4. S. e.
Paaske 1709 som Datter af Niels Povelsen i
»Hjordbjerre«), f 18/s 1795, 86 Aar gi., som Op
holdskone i Rasmus Eskesens Gaard1). Skiftet,
hvorefter Arven ialt var 232 Rdl., findes i Amt
mandens Skifteprotokol. Arven deltes mellem
forskellige Slægtninge af begge. Ægtefæller, af
dem fik Poul Jordberg i Horsens x/i2 og
Søren Sørensen Ringkloster, sammesteds, 1/?J.
3. Johanne Jørgensdatter, døbt2.Adv.Søndag
1713, begr. 2. S. i Adv. 1775 i Hørning 1* g.
1. Trin. Søndag 1732 m. Søren Sørensen af
Ringkloster, f 56 Aar gi. 3. Pinsedag 1734.
2* g. 3. Juledag 1734 m. Søren Olsen i Ring
kloster, f 3/i 1753, 60 Aar gi. 4 Børn:
a. Jørgen Ring, døbt 2. Adv. S 1735, Borger og
Købmand i Christiania. G. m. Karen Clausen
(1* g. m........... , med hvem hun havde en
Datter, Maren o: Matea, der var gift med Jens
Schriver). Testam., op. 30/7 1790, er indført i
Skanderborg Amts Skiftepr., i det indsættes
Broderen Søren Sørensen i Horsens til at
arve 1000 Rdl., Søsteren Maren 1000 Rdl.,
hendes 2 Døtre af 1. Ægteskab 1000 Rdl.
(det viste sig, at der var 3 Døtre og 1 bøn
af Marens 1. Æ.), Broderen Ole fik intet
»paa Grund af sin Velstand«.
b. Ole Sørensen Ring, døbt 1737 20 S. e. Trin., f
27/i 1795 i Horsens, hvor han 1772 fik Bor
gerskab paa Avlsbrug og liden Handel og
var Kæmner 1789. Skifte 1795. I Boet bl. a.
^Gaarden hedder nu Møllersminde og er i 1884 udflyttet fra
Ustrup By, Niels Jensen (Gundersen) fik den ved Ægte
skab 21/n 1834 m. Simon Poulsens Enke Inger Marie Pedersdatter, Sønnen Mads Møller solgte den 7n 1911 til sin Niece
Inger Møllers Ægtefælle R. C. Christensen fra Ingergaard i
Baastrup (la Cour danske Gaarde 2. Saml.)
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Smedegade 313 (1920 som nyt Matr. Nr. 73
inddraget under Matr. Nr. 75, se ovenfor)
med Herligheder vurderet til 1200 Rdl., en
Lejevaaning i Kyppervig, bruges til Indkvar
tering, 200 Rdl. Hans nærmeste Slægtning
og Formynder for Rørnene var Jørgen Yding.
1* g. 5/'5 1^73 m. Mette Sørensen (Skifte
7/i2 1778).
2* g. % 1782 i Horsens m. Rodil Marie
Olufsdatter »her af Ryen«.
3* g. m. Selche Catrine Lauritzdatter, g.
2* i Horsens 7h 1796 med Vagtmester Rasen.
Børn:
1. Søren, døbt 27/2 1774, f 2/i 1779.
2. Niels Olsen Ring, conf. 1791, ved Skiftet
18 Aar og i Christiania.
3. Søren Ring, døbt 29/s 1784, ved Skiftet
11 Aar.
4. Lauridtz Ring, f. 17/<), døbt 23/o 1788 i Hor
sens, f 10/o 1861. 74 Aar gi. Kancelliraad,
Overretsprokurator, Stænderdeputeret, Di
rektør for det kgl. octr. Brandassurancekompagni.
G. 1/i2 1821 m. Maren Bjørn Muus, f.
lß/3 1797 i Kbhvn, f 28/s 1865 i Kbhvn.
(se patriciske Slægter I, 214 og AlgrenUssing Fog 1859, hvor deres 3 Børn og 2
Børnebørn er anført). En Sønnedatter
søn er Direktør Poul Sarauw.
c. Maren Sørensdatter, døbt 1740 3 S. i Adv.
(Hylke).
1* g. i Hørning »efter Hylche Præsts Be
gæring« 12/a 1773 m. Rasmus Petersen, f 10/n
1785 39 Aar gi. (6 B.)
2* g 25/j 1786 m. Jens Sørensen fra Vitved (2 B.)
Hendes Børns Efterslægt kender jeg ikke.
d. Søren Sørensen Ringkloster, døbt 1744 St.
Hansdag, 1785 tjenende Broderen i Horsens,
1796 i Brørup.
4. Christen, døbt 2. Paaskedag 1716, f 20/i 1717, 1
Aar gi.
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5. Mette Jørgensdatter, døbt 2. Juledag 1717,
»kaldet Mette efter »Oldemoderen« (o: hendes d.
18/i2 1715 afdøde Farmoder Mette Jørgensdatter«.
G m. Johan Efring (Elfring) »Postelinsfabrikør
i Amsterdam«. De var begge døde 1787, men
havde efterladt sig 4 myndige Børn alle i Am
sterdam, Peder, Jens, Henrik og Alida, g. m.
Jens Frederich Leyser.
6. Maren Jørgensdatter »Ussrup«, døbt 3. S. e.
Paaske 1720 (Jørgen Greisens Barn af Ustrup).
3 Børn efter hende nævnes paa Skiftet efter
Niels Ulstrup.
1* g. 10/2 1745 m. Christen Nielsen af Skan
derborg.
2* g. % 1753 m. Ulrich Jacobsen Bruun (2.
S e. Paaske 1729 døbtes i Skanderborg Jacob
Feldbereders Søn, Ulrich Christian).
Børn:
a. Jørgen Christensen Yding, 1771 Feldberederborgerskab i Horsens, 1795 Formynder for
Ole Bings Børn, Jørgen Yding (maaske Søn
nen) foreviser 1813 Leene Ustrups Bo.
1* g......... , f 1g/2 1778, 40 Aar gi. i Horsens.
2* g. m Marie Thykjær.
Mindst 6 Børn hvoraf Sønnerne Anders
Thykjær, d. 81/s 1783 og Jørgen Yding, d.
2% 1789
b. Karen »Ustrup« ell. Bruun f. c. 1757 G. m.
Jørgen Gimlinge Consumptionsbetjent i Ran
ders (antagelig Søn af Præsten i Lyngaa
Peder Ebbesen G.)
Han var 5,n 1773 i Skanderborg bleven
viet til Appellone Konnerup, f
1774 i
Skanderborg Ladegaard (Amtets Skifteprt.)
Børn: Peder Ebsen 9 Aar 1787, Ane Appelone 3 Aar og Mette Elisabeth 1 Aar.
c. Ane Marie Ulrichsdatter Bruun, døbt dom.
læt. 1758 i Skanderborg, g. m. Thomas
Estrup.
7. Bodil, døbt Vs 1723 (Faderen kaldes her Jørgen
Sørensen Gregersen), f i Hørning 2/a 1774
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»538/i2 Aar«, g. m. »Selvejerbunden« Rasmus
Iversen i Hørning, f 1780 en Mandag mellem 7/-,
og 28/5> 69 Aar gi. Hans Brødre Lars og Peder
Ifversen var Rytterbønder; han havde først
været gift med Maren Pedersdatter, f 2% 1743
(Skifte 19/io 1743), der var Enke efter Rasmus
Rasmussen. Bodil havde i sit Ægteskab 11
Børn (a—1), hvoraf nævnes her:
a. Jørgen R., døbt r/io 1744 var 1787 død i Køben
havn og havde efterladt sig en 8 Aar gi. Søn,
Rasmus Jørgensen.
b. »Jever« Rasmussen, døbt 22. S. e. Trin. 1746,
1787 i Østbirk.
c. Maren, døbt Nytaarsdag 1748, g. m. Jens Søren
sen, Grd. i Hørning.
h. Anne Margrethe, døbt 19. S.e. Trin. 1756, tjente
1787 i Kbhvn.
i. Ifver døbt 1759, Søndag quasimodo.
k. Karen, døbt 25. S. e. Trin. 1761, tjente først Sr.
Winge i Vejle, var 1787 gift m. Snedker Lars
Rasmussen der.
8. 9. Margrete og Mette døbte henhv. 1/i 1725 og
15/« 1727, døde smaa.
Det vil bl. a. ses, at de af afdøde Dr. jur. V. A. Secher
paapegede Opkaldelsesskikke (citeret i O. Jørgensen.
Slægten Jørgensen fra Følle S. 4) i det væsentlige og
saa er fulgte i denne Slægt.

Horsens Sognekald og Skole
væsen ved Aar 1800.
Et Bidrag til »Stiftsbogen 1830«.
Ved T. Bundgaard-Larsen.

or at faa Materiale til en ny Stiftsbog sendte Aarhusbispen P. H. Mønster i Aaret 1830 Præsterne
F
i sit Stift en Skrivelse, der indeholdt 18 Spørgsmaal

angaaende forskellige Forhold i Pastoraterne.
Besvarelserne af disse Spørgsmaal skulde indsendes
inden 15. Juni, men da Biskop Mønster døde i Juli
samme Aar, blev Stiftbogen aldrig færdig, og Præster
nes Indberetninger opbevares nu i Landsarkivet i
Viborg.
Ved en Gennemgang af disse ser man, at de fleste
af Stiftets Præster har svaret paa Henvndelsen, kun
fra faa Sogne manglede Indberetninger, men man ser
ogsaa, at de ikke har interesseret sig lige stærkt for
Bispens Arbejde. Nogle har svaret ganske kort, og
andre har helt undladt at besvare enkelte Spørgsmaal,
f. Eks.: »Til Punkt 11 er intet at erindre. Til Punkt
9 kan ikke her-fra meddeles noget.«
Til Gengæld har flere vist saa stor Interesse for
den nye Stiftsbog, at de ikke blot har besvaret alle
Spørgsmaalene meget udførligt, men tilmed har med
delt alt, hvad der kunde være af Betydning for Bis
pens Foretagende.
Saaledes har Sognepræsten i Horsens, af hvis Ind
beretning her skal gives et Uddrag, afskrevet flere
gamle Dokumenter, der indeholder en Del gode Op
lysninger om Kirke- og Skolevæsenets Tilstand i Hor
sens i Slutningen af det attende Aarhundrede.
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Efter at have anført Navn paa »Pastorat, Sogn, By
og Steder« indleder Sognepræsten sin Indberetning
over Horsens Sognekald med en kort Beskrivelse af
de Jorder, der hører under Horsens By.
»Horsens har ca. 1000 Tdr. Land Jorder, som ejes
dels af Private, dels af de offentlige Stiftelser og Kom
munen. Jorderne, som hidtil have lagt i Fælledskab,
er inddelte i Gaardavlinger, hvoraf hver har 5 Skp.
Hartkorn — ca. 4 Tdr. Land — og bestaar af en
Ager i hver Mark og et Engskifte. Af saadanne Gaard
avlinger har der fra først af været 200, men er nu
kun 189, da 11 Avlinger senere blev udlagt i Tofter,
som nu er uden for Fælledskabet.
Udskiftninger af disse Jorder, hvorpaa der i flere
Aar er arbejdet, er nu saavidt fremrykket, at den
ventes tilendebragt i dette Efteraar «
Derefter følger en Redegørelse for, hvorledes Løn
nen, der er tillagt Præsteembedet, indkommer.
»Sognepræsten nyder ingen Tiende, Smaaredsel eller
saadant«, men hans Løn bestaar i Indtægten af 8^2
Gaardavling, Højtidsoffer og ministerielle Forretninger.
»Præstegaardsjorder i egentlig Forstand haves ikke,
men til Sognekaldet hører 8^2 Gaardavling paa Hor
sens Mark legerede af John. Andersens Enke Bodil
Hansdatter ved en Fundats af 28. April 1674. Fundat
sen taler kun om 15 Avlinger, som skulde deles lige
mellem Sognepræsten og Capelianen. Dog har hver af
disse Embedsmænd S1^ Avling, hvorfra de oversky
dende Gaardavlinger er kommet, vides ikke. Nærvæ
rende Sognepræst har hidtil bortlejet disse Avlinger,
som efter nu sædvanlig Lejemaal indbringer 20 Rdl.
Sølv pr. Avling, og den hele Indtægt, naar Præsten
ingen Avling driver og ingen Kreaturer holder, kan
ansættes til 170 Rdl. Sølv. Hvad Forandring Udskift
ningen heri kan gjøre, vil Tiden lære.
De kongelige Skatter af Sognekaldets Avlinger, Rigs
bankrenter derunder indbefattet, var for 1829 29
Rbdl. 74 Sk., Communeafgiften til Fattig- og Skole
væsen 46 Rbdl. 10 Stk.
Embedsbolig haves ikke, og den aarlige Udgift for
Bopæl kan ikke bestrides med mindre end 200 Rbdl. Sølv.
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Til Amtsprovst Brøndsteds Enke, som endnu lever,
gives aarlig Pension 100 Rbdl. Sølv, som betales i
tvende Terminer. Ingen ekstraordinære Pensioner til
Formand etc. hviler for det nærværende paa Kaldet.
Indtægten af Højtidsoffer og ministerielle Forretnin
ger er uvis, da den ikke alene beror paa, hvad enhver
vil give, men ogsaa paa, om man vil give noget. At
Tidsomstændigheder, Skatter, især Skole- og Fattig
skatter og Embedsmændenes Personlighed derpaa
haver nogen Indflydelse er en Selvfølge. Ingen Op
givelse af denne Indtægt kan derfor være efterrettelig
uden for en given Tid. Den har i Undertegnedes Embedsaar afvekslet mellem 1400 og 1600 Rbdl.
En Præsteskat indkræves aarlig til Kæmnerkassen,
hvoraf Præsten under Navn af Præstepenge nyder 53
Rbdl. 2 Sk. Sølv, Herfor vides ingen anden Hjemmel,
end at det er gammel Skik.
Under Punkt 14 nævnte Indtægter har Embedet
intet uden en Refusion af nu 2 Rbdl. Sølv aarlig fra
den ved Horsens beliggende Vejermølle.«
Underligt ser det ud, at en af Byens Møller aarlig
skal afgive 2 Rbdl. til Sognekaldet, men et af de
gamle Dokumenter giver Oplysninger om dette mærke
lige Forhold.
En Møller ved Navn Anders Kruuse »af vor Køb
stad Horsens« har i Oktober 1787 faaet Tilladelse til
at bygge en Grutmølle paa »bemeldte Bys Grund,«
men da han ikke kan finde nogen velegnet Plads,
har han »forenet sig med os elskelige Frue Etatsraadinde Lictenberg« om, at hun overlader ham en Byg
geplads paa hendes Toftejord, »Lergraven« kaldet,
mod at hun faar et Stykke Jord af samme Størrelse
ved den nordre Ende af samme Toft.
Dette Jord tilhører imidlertid Sognekaldet, men
den daværende Sognepræst, Hr, Chr. Brøndsted, har
ikke noget imod at afstaa denne Del af Embedsjorden,
naar han og efterfølgende Præster som Betaling faar
2 Rbdl. aarlig at betale til hver St. Hansdag, og
Anders Kruuse sender derefter Ansøgning til Kancel
liet om Tilladelse til, at dette Mageskifte finder Sted.
15
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Svaret, der foreligger 22. September 1789, slutter
saaledes:
»Saa giver vi Eder tilkjende, at vi efter fornævnte
Anders Kruuses paa egne og Medinteressenters Vegne
derhos allerunderdanigst afgivne Erklæring, som begge
er bleven os allerunderdanigst foredragne, allernaadigst ville have foranførte Forening approberet paa
de Vilkaar, at Sognepræsten forsikres for den aarlige
Afgift af 2 Rbdl. aarlig, saaledes at Interessentselska
bet ej maa sælge eller afhænde bemeldte Mølle eller
nogen Part derudi, uden at den Afgift bestandig bliver
reserveret som en Byrde derpaa. Derefter I Eder alle
allerunderdanigst haver at rette og Vedkommende
sligt til Efterretning at tilkjendegive«.

1 Skrivelsen til Præsterne spørger Bispen under
Punkt 15, 16 og 17 om Fattigvæsenets Tilstand og
om »Kirken eller Kirkerne med Oplysning om Ejen
doms- og Kaldsret, deres Vedligeholdelse, Tilliggende
og Indkomster.« Disse Spørgsmaal faar i Indberet
ningen fra Horsens følgende Besvarelse:
»Under Horsens Fattigvæsen hører et Sygehus, op
bygt paa Kirkegaardens Grund 1801, og en Spindeskole, hvormed siden Oktober 1823 en Arbejds- og
Forplejningsanstalt for Byens Fattige er forenet.
Antallet af Fattige, som det hele Aar (1829) have
nydt stadig Understøttelse, er 153, hvoraf 66 Børn,
udsatte i Pleje hos Folk i Byen, og 50 Lemmer i
Arbejdshuset haver været helt underholdt af Fattig
væsenet.
Den samlede Udgift har været 4941 Rbdl. 81 Sk.
Til Bestridelse af disse Udgifter er lignet paa Byens
Indvaanere 3911 Rbdl. 24 Sk.; af sine Capitaler og
Jorder har Fattigvæsenet haft 338 Rbdl. 46 Sk., i
Mulkter, Tavlepenge, Gaver ved Køb og Salg og ved
Afdødes Efterladenskaber har Fattigvæsenet haft 407
Rbdl. 39 Sk. Indtægt af en stor Mulkt og gamle
Skatterestancers Inddrivelse indbragte 718 Rbdl. Til
sammen 5375 Rbdl. 13 Sk.
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Foruden de under det egentlige Fattigvæsen hen
hørende Legater findes der ikke faa andre ogsaa
bestemte til Understøttelse af Trængende. Af disse
haver i 1829 49 Trængende, næsten alle Enker, nydt
Understøttelse.

Kirkerne eie sig selv og ere tvende, nemlig Vor
Frelsers, forhen kaldet St. Ibs, og Klosterkirken, af
hvilke kun den første bruges til Gudstjeneste. Hans
Majestæt Kongen kalder; de er vel vedligeholdte af
deres egne Midler.
Horsens Kirker ejer foruden et Hus, som beboes
frit af Klokmesteren, samt nogle Grunde i Byen, som
liden eller ingen Indtægt giver, 15 Gaardavlinger paa
Horsens Mark, Hanning Sogns Kongekorntiende i
Ringkøbing Amt og af rentebærende Kapitaler efter
det som nu i denne 11. Juni Termin er udsat 5615
Rbdl. Sølv og 11408 Rbdl. Sedler, tilligemed en An
part i Erkebiskop Svanes Fundats. Af disse Kilder og
af det, som for Stolestader, ministerielle Forretnin
ger og Begravelser er betalt, har Kirkens Indtægt i
Regnskabsaaret til 1. Maj dette Aar været 1980 Rbdl.
4 Sk.
Udgifterne 1072 Rbdl. 70 Sk. fordeler sig saaledes:
Staaende Lønninger efter nugælde Kurs 195 Rbdl. 19
Sk., Reparation af Kirker og Latinskole, Brød og Vin,
Alterlys, Vask og Altertøj etc. 448 Rbdl. 39 Sk., til
Landmodeekspenser og Skolerne 328 Rbdl. 41 Sk,
Skatter 100 Rbdl. 67 Sk.
Til Almueskolevæsenet udreder Kirken aarlig 300
Rbdl. Sølv i Følge et kongeligt Reskript.«
Den sidste Udgift er, hvad et af de gamle Dokumen
ter i Indberetningen udviser, bleven paalagt Kirkerne
i Aaret 1787.
Paa den Tid var Skolevæsenet i Horsens i Forfald,
»som skal skrive sig deraf, at ingen, som dertil haver
Indsigt og Duelighed, haver villet paatage sig at være
Skoleholder af Mangel paa Løn og Leve-Brød.«
Præsten og Magistraten tager sig imidlertid af Sagen,
og »da ingen anden Udvej findes til at faa dygtige og
duelige Skoleholdere, end at de kunne nyde noget
15*
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vist aarligt til Husleje, Ildebrand og Lys samt Byens
Skatter af Grunden med videre foruden Skolelønnen,
som af Forældrene gives Kvartaliter«, indgiver de
Forslag om, at der af Kirkernes Indtægt aarlig tages
300 Rbdl. til Skolevæsenet »for at befordre dette be
tydelige Værk.«
Af dette Beløb kan der efter deres Formening ud
redes Løn til fire »af Skoleforstanderen med Flid
valgte og vel instruerede« Skoleholdere, naar det for
deles saaledes:
1. En Skoleholder, som foruden almindelige Under
visning, kan undervise i det Tydske Sprog, Bogholderi,
lidt Historie, Naturhistorie og anden Videnskabens
første Grundsætninger, skal derfor nyde aarlig 100 Rbdl.
2. En anden Skoleholder, som skulle undervise
Ungdommen i den oprettede Spindeskole i Kristen
dommen og saa mange, som have Genie og Lyst, at
regne og skrive med videre, der og skulde paalæg
ges uden Betaling i visse foreskrevne Timer, skal
derfor have 80 Rbdl.
3. Den tredie maatte nyde aarlig 70 Rbdl. Og da
endnu en Skoleholder der i Byen højlig behøves, saa
maatte den dertil antagendes
4de Skoleholder nyde aarlig Løn 50 Rbdl. med
Haab om at kunne forflyttes til højere Løn efter ud
vist Flid og Duelighed.«
Fra Kancelliet faar Sognepræsten og Magistraten
følgende Svar paa deres Andragende;
»Da 1 udi herover afgivne Erklæring, som er os
bleven refereret, haver meddelt, at det er Byens vig
tigste Indvaaneres Ønske, at det forfaldne Skolevæsen
ophjælpes, og at Kirkerne efter nøjagtig Undersøgelse
kan taale disse 300 Rbdl. aarlig Afgift til saa nyttig
og fornøden Brug, saa giver Vi eder hermed tilkjende,
at Vi efter saadan herom gjorte Forslag allernaadigst
ville have bevilget, at der af Kirkerne i bemeldte
Horsens maa udtages 300 Rbdl. aarlig for dermed at
lønne de foranførte 4 Skoleholdere. Derefter I eder
allerunderdanigst haver at rette og Vedkommende
sligt til Efterretning at tilkjendegive«.

Ligprædiken
over

Oluf Sørensen Hovedstrup,
Sognedegn i Ormslev,
f. 11. Nov. 1644, d. 28. Sept. 1731,
af Sognepræst Terkel Nissen.
Ved Erh. Qvistgaard.

om vi alt forhen i Dag har leveret til sit Sove
S
Kammer de dødelige Lefninger af dend hos os i
dette timelige Lif hæderlige og velagte nu hos Gud i

det ævige Lif salige Oluf Søfrensen Hovedstrup, saa
ville vi nu som Christne høre denne salige Christens
ærlige Indgang i Verden, christelige Fremgang og
salige Udgang af Verden: Da saae dend salige Mand
dette Verdens lius, som nu er hos Gud i det ævige
lius, 1644 d. 11. Novemb. Der hand blev aulet af
ærlige Ægteforældre. Faderen, dend ærlige og vel
fornemme Dannemand, Søfren Rasmussen Hoved
strup, Borger udi Aarhus, Moderen, dend dydige og
gudfrygtige Dannekone, Karen Olufsdatter Broe, som
begge for lang tid ere for i vejen at tage imod denne
Deris salige Søn. Saa snart nu denne Deris nu sal.
Søn var Dennem som Een gave given af Herren,
blef hand strax igien given Herren af Dem, idet hand
Knap var fød, før hand strax blef igienfød, siden
ved Alders tiltagelse har hans christelige forældre
forsørget, at hand ogsaa kunde tiltage i viisdom
og naade for Gud og Mennischene, først fra hands
5te Aar indtil Anno 1654 i den Eenfoldige, men saliggiørende børnelærdom i Dansche Schole, siden efter
Barnets egen tyche og forældrenes samtycke i Latinsch
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schole, hvor hand fra nederst i sinche lectie til dend
øverste Part i 3die Lectie paa 5 Aars tid avancerede.
Mens dend Fremgang hand hidindtil hafde giort og
lysten dref ham end ydermere til at giøre, forbød
Fiendernes Indfald her i Landet baade af Svendsche
og Polacher, at hand derudover maatte gaa fra det
hand gierne ønschte at have naaet sin fuldkommen
hed udi, siden da vi igien bekom dend gyldne og
forønschte fred blef hand af sine forældre sat igien i
Dansch Schole, saasom det hand i dend latinsch
schole hafde lært var nu ved 2 Aars forsømmelse
forglemt. Derefter kom hand ud paa Landet i Odder
Sogn, i Has Herred i Ondrup By og underviiste der
Byens og andre Byers Børn i Schrifning og læsning
paa 2 Aars tid. Anno 1673 forlangte Dend hæderlige
og vellærde unge Mand Laurits Nielsen Dal, davæ
rende første Lektie-Hører i dend latinsche schole i
Aarhus hannem til at være Substitut her til Ormslej
og Kolt Sogne, hvorom de med hverandre blefve
forenede. Indtil Anno 1676, da hand af ædle, Høj
ærværdige Biscop, Doctor Erich Grave, Superinten
dent over Aarhuus stift blef examineret og til SogneDegn for disse Sogner med Biskoppens bref constitueret, hvilket Embede hand fra 1673 som Substitut
og fra 1676 som Sogne-Degn med største fliid og troschab alene forrettede indtil 1718. — Da hand for
medelst tiltagne alder og alders medfølgende Svaghed
afloed det halve Kald for hæderlige og vellærde nuvæ
rende Degn Friderich Holst og har dog den si. Mand
i samme Aar kundet og imellem ogsaa forrettet Em
bedet indtil paa eet Aars Tid, da hand iche aleeniste
maatte klage med David at hand gich saare nedbøyet.
Mens endog med Isaach at hans Øyne bleve mørche
og dumme. Som nu dend si. Mand var indsat i dette
sit Embede, indgich hand efter Guds Forsyn i et
christeligt Ægteschab med sin kære si. Hustru, Anna
Nielsdatter, hvor udi de begge med Kiærlighed til
hver andre, med omsorg for Børnene, som vare 5,
3 Sønner og 2 Døtre — hvoraf Gud tog den ene
Datter til sig og de andre igien Efterlever — med
Retsindighed imod deris næste, med Lydighed imod
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deris Øfrighed og for alting med sand gudfrygtighed
imod sin Gud tilsammen levede i 42 Aar. Efter denne
hans salige Hustrues Død sad hand som en Christen
bør schichelig og ærlig Enchemand i 8 Aar. Indlod
sig saa igien i et andet ægteforbund med Karen Jens
datter Bliirup, hvilchet varede 2 aars tid, midlertiid
velsignede Gud hende med Lifsfrugt, men maatte, der
tiden var at fostret schulde fødes, for Barnets lif, ende
sit lif. Fra dend tid har hand siddet saa stille hen
og vedligeholdt med bøn og paakaldelse det aandelige Ægteskab imellem sig og sin himmelsche Brud
gom. Hvorledis hand ellers i sit Embede har sig for
holdt, derom kand Kircherne, om de kunde tale, og
ellers Sogne-Mændene give det schudsmaal, som Guds
Aand giver Moses, at hand var troe i Herrens huus.
I sit ægteschab levede hand med begge sine Hustruer,
som Jacob med Lea og Rachel fredsommelig, med
sin næste omgichs hand oprictig, at Folkets Svar paa
Samuels Protestation kand hver give ham: Du hafver
hverchen giort os vold eller uret eller taget noget af
nogen Mands haand. I sine Børns Optugtelse forholt hand sig som Anna og Elchano med Samuel og
holt sig Pauli Formaning Efterretlig: Opføder Eders
Børn i tugt og Herrens Formaning. Mig, som hans
Siæle-sørgere, saavel som mine andre hæderlige Formænd har hand beviist aid lydighed og hørsommelig
Kiærlighed, at hand viste paa sin side at lempe sin
salme efter mine prædikener, naar vi begge vare i
Guds huus, at alting baade sang og text kunde beqvemme sig paa hver andre og gaa næt og ordentlig
til. Jeg vil bruge om dend si. Mand Pharaos Ord
om Joseph: hvor finder Mand saadan en Mand. Blef
ham af nogen uræt tilføyet, var hans taalmodigheds
bud med David: Jeg er schabt til at liide, fornam
hand nogen at giøre ont, vidste han med Jacob at
sige : Min siæl schal iche Komme i deris Raad og min
Ære schal iche være i deris forsamling. Ey under
derfor, at hand af Herren saae sig saa velsignet, at
hand iche alleeniste som David siger, opnaaede 70,
men endog det høyeste 80. Ja 7 dertil. Med Jacob
hafde hand iche behof efter denne tid at klage, at
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faae vare hans dage, om hand end kunde klage, at
de vare onde formedelst sygdom og svaghed. Hvad
samme hans sygdom er angaaende, da slutter enhver,
at hans mange Aar har samlet ham megen Møye,
som fortærer Kraften, at hand med sine 87 Aar kunde
ey sige som Chaleb med sine 85: Jeg er i Dag 85
Aar gi. og Jeg er endnu saa stærk, som jeg var dend
Dag Moses udsendte mig, som min Kraft var paa den
tid, saa er hun Endnu. Mens hand har paa eet Aars
tid maatte klage med Barsilai: Jeg er 80 Aar gi.,
hvorledes schulde jeg kiende, hvad ont eller got er,
eller smage, hvad jeg æder eller dricher. Hvad hans
Endeligt anlanger, da har hand sig christeligen hertil
for nogen tiid med det høyværdige Alterens sacramento bereedet, ligget saa i Svagheden bort, ventendis
Een naadig forløsning indtil sidst afvigte fredag dend
28. September, da Jeg hannem med Herrens velsig
nelse hafde forladt fra Verden og igien overladt til
Himmelen, hvorefter hand om aftenen Klochen 9 be
falede sin Aand i Guds haand, sof saa sagtelig bort
fra aid verdens møye og besværlighed, saa har vi da
her Een udlevet Mand, af Embede 55 og af alder 87
Aar ringere end en Maaned, som er dend si. Mands
gansche alder. Hans Liv var os Een Regel, hans
Død Eet Exempel, saa døde da Job gammel og mæt
af livet.
Saa svant hans lys, det sluchtis hen
Og Verden han forlader.
Hans ævig lys det tændtis der
Hos Lysenes rette Fader.

Historisk Samfund i 1929.
m Kloster. Efter at hele det udgravede Omraade
0
i 1928 var bleven bragt i Skik, har der i 1929
ikke været meget at gøre ved Anlæget udover de nød
vendige Efterplantninger og omhyggelig Pasning. Tan
ken har da vendt sig mod Fremtiden, og Samfundet
har sikret sig Forkøbsretten til Søren Jensens Ejen
dom, der er bygget over Kirkens nordre Sideskib.
Besøget har været stigende; Foreninger har i vok
sende Antal gæstet Klostertomten.

Sommermødet blev i 1929 til en Sommerud
flugt, der formede sig som en Rundtur i Hads
Herred, som fandt Sted Søndag d. 23. Juni.
Trods Regn og Blæst og Kulde samledes henad
Kl. 1 over 50 Automobiler paa Torvet i Odder, og
adskillige Medlemmer kom med Toget. I Hold blev
det nye Odder Museum beset. Man saa med Interesse
den forbavsende Mængde Folkemuseumssager, der i
Løbet af meget kort Tid er bleven skænket af Hads
Herreds Beboere og nu har faaet Plads i den smukke
nye Bygning lige overfor Banegaarden, mange flok
kedes om Runebaaden fra Rathlousdal, og den vel
ordnede lokale Oldsagssamling glædede alle, der har
Sans for vore forhistoriske Minder.
Efterhaanden samledes alle i Odder Kirke, der
blev fyldt til sidste Plads. Her bød Bibliotekar H a u gsted velkommen og holdt et Foredrag om denne
Hads Herreds største og interessanteste Sognekirke.
Kirkeskibets og Korets af Kvadre beklædte Mure
stammer fra Valdemarernes Tid, er altsaa over 700
Aar gamle. Granitdøbefonten med dens Løvebilleder
paa Kummens Yderside og en navnløs Ligsten —
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prydet med Kors og Rebsnoning — skyldes maaske
en af de Stenhuggere, der har formet Ydermurenes
Kvadre, er i alt Fald ikke meget yngre end selve
Kirken. De ældste Alterprydelser, et af de meget faa
»gyldne Altre«, der findes i Verden, er vel bevarede,
men findes ikke her. Da Odder Kirke 1645 anskaffede
den nuværende Altertavle, som er et virtuost Snit
værksarbejde udført af en af de dygtigste Billedsnidere
paa Christian IV.s Tid, Peder Jensen Kolding,
blev det gamle Alter kasseret og for en ringe Sum
overladt til Kirken i Tvenstrup, hvor det stod, til
denne blev nedreven i 1820; saa blev det ført til
Nationalmuseet, hvor det staar ved Siden af Lisbjerg
Alteret som et veltalende Vidnesbyrd om den kunst
neriske Virksomhed i Aarhus Stift for over 700
Aar siden.
I den anden store Byggeperiode for vore Landsby
kirker paa Christiern I’s og Hans’ Tid 1448—1513
blev det statelige Vesttaarn opført af Munkesten; det
har bevaret sine Kamgavle og Blindinger og har de
tvedelte Glamhuller, der efter Domkirkens Forbillede
findes i mange af Aarhus Stifts Landsbykirker. Vaa
benhuset, der er bygget ud mod Nord foran den op
rindelige Kirkes Kvindedør, og Hvælvingerne, der har
afløst det romanske flade Loft, stammer fra samme
Tid. Det gamle høje Kirkegaardsdige og Kirkegaardsporten er ogsaa senmiddelalderlige.
Fra Tiden efter Reformationen stammer den rolige
og harmoniske Prædikestol i ren Renaissancestil og
Peder Jensen Koldings meget urolige, smukt kompo
nerede og glimrende udførte Altertavle med en Frem
stilling af den hellige Nadver i det af Søjler indram
mede Hovedfelt. I 1912 blev den stafferet med de
gamle stærke Farver.
Da Herregaardene Rodsteenseje, Rathlousdal ogGersdorffslund blev oprettede paa det tidligere Krongods
kort efter Regeringsforandringen 1660, kom Odder
Kirke under Rodsteenseje; denne Gaards første Ejer,
Admiral Jens Rodsteen, tilbyggede Kapellet mod Syd,
hvor man paa Vestmuren ser et stort, ganske pragt
fuldt Epitafium over Admiralen (f 1706) og hans
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Hustru Sophie Amalie født Gersdorff med en lang Ind
skrift i Tidens Stil.
De sidste to Aarhundreder har ikke bragt større
Forandringer. I vore Dage er der bygget Orgel, ind
lagt Varme og Lys, og Kirken holdes smukt vedlige.
Det var at ønske, al man, naar Pladsen bliver for
trang for Menigheden, maa bygge en anden Kirke og
forskaane denne ærværdige Kirke for en Tilbygning.
Fra Odder kørte vi forbi Rathlousdal og op over
Højderne vest for Vejlskov med vid Udsigt over
den vestre og søndre Del af Herredet; mellem Ørting
og Gylling standsede Vognene foran en stor, gammel
Gaard, Dyb vad; da vi var kommen ind gennem
Porten, stod vi omgivet af Bygninger fra det 18. Aarhundrede. Haugsted gav et kort Rids af Gaardens
Historie: den var oprindelig en Bondegaard under
Aakjær, men blev bortsolgt af Frederik Gersdorff
(1665). I Løbet af de følgende 50 Aar samlede forskel
lige Ejere Gods, saa den blev en lille Herregaard,
der 1738 erhvervedes af Landsdommer, senere Etatsraad Thøger Lasson. Det er ham, som har bygget
Gaarden, der nu staar som en ualmindelig velbevaret
Type paa en dansk Landgaard fra 1750—60. Hoved
bygningen er trefløjet. Der hører ikke megen Fantasi
til at forestille sig Landsdommerens Karosse komme
kørende op over den skraanende Gaardsplads med
de toppede Brosten. Under Hundeglam bliver Herre
manden hjulpen ud af Vognen og gaar ind ad den af
to Lindetræer flankerede Indgangsdør, opad Trappen
gennem Forstuen ind i den store Dagligstue med
Rococomøblerne paa det hvidskurede Gulv o. s. v.
Til den lille trefløjede Borgegaard slutter sig den
store trefløjede Ladegaard med sin høje brede Køre
lade og de to lavere lange Staldbygninger.
Thøger Lasson købte 1750 Aakjær, og siden da har
Dybvad med faa og korte Afbrydelser haft Ejer fælles
med denne Storgaard indtil 1914, da den nuværende
Ejer, Hr. Kreutzfeldt, købte den af Hofjægermester
Neergaard til Aakjær.
Fra Gaardspladsen gik vi gennem den smukke
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Have hvis dybe Kildevæld, der har Afløb i en Bæk,
forklarer Gaardens Navn.
Gennem Gylling kørte vi til det ensomme Gyllingnæs, hvor Mindet endnu lever om den eventyrlige
engelske Familie, der i 1802 slog sig ned paa dette
afsides Sted efter paa Spekulation at have købt en
stor Skovstrækning af Grev von der Nath til Aakjær.
For enhver, der har læst Dr. H. L. Møllers Skildring
af Englænderne paa Gyllingnæs1), var det en Oplevelse
at se det holstenske Dielehus med John Smiths For
bogstaver og Aarstallet 1803 over Porten. Ganske vist
er Husets Indre noget omdannet, men dets høje
Straatag og de brede Bindingsværks Gavle er godt
bevarede og vedligeholdte; som det staar sammen
bygget med senere opførte »danske« Bygninger til en
firelænget Gaard viser det meget morsomt den hol
stenske Byggemaade i dens Forskel fra den danske.
Førstelærer Hansen fremdrog enkelte Træk fra Eng
lændernes Tid og ristede en Minderune over sin af
døde beundrede Ven, Ritmester Castenskjold til Gyl
lingnæs (f 1924).
Efter en Tur i Haven med dens bredkronede
Plataner og høje Bøge og et Blik over Horsensfjord
til Alrø og Bjerre Herreds Banker kørte vi tilbage til
Gylling, hvor Kaffebordene ventede.
Paa Grund af Regnskyl maatte et Besøg i Gylling
Kirke opgives. Nogle med Regnfrakker og Vandstøv
ler udstyrede Deltagere vovede sig dog hen i Kirken
og prøvede forgæves paa at se de af Erik Moltke
fundne Runetegn; det var for mørkt. Ogsaa Gosnier
Kirke maatte springes over, for at der kunde blive
Tid til Besøget i Randlev Præstegaard og Kirke.
Den lille kullede, romanske Kvaderstenskirke og
den statelige Præstegaard, der blev bygget op i Bin
dingsværk med mange Fag efter Mordbranden i 1749
(læs Blichers jydske Mordbrænderhistorie!), og som er
omgivet af den frodigste østjydske Præstegaardshave,
danner en Bygningsgruppe af sjælden Skønhed og
Harmoni. Den ældgamle Kirke staar fast og rodfæstet
]) Aarbøger 1922—23.

Historisk Samfund i 1929.

237

i den danske Jord, og den bruges nu, som den brugtes
for 7—800 Aar siden.
I nøje Forbindelse med Kirken er Præstegaarden
vokset frem; den har naturligvis skiftet Form nogle
Gange; men den Præstegaard, vi ser, har dog snart
staaet i 200 Aar. Baade Hus og Have er ikke blot
Bolig for Præstefamilien, men aabner sig gæstmildt
for Menigheden paa dens Vej fra Kirke.
Sognepræst Axel Fryd tog imod Deltagerne i
Haven og fortalte livfuldt og interesserende om den
gamle nu saa smukt og solidt restaurerede Præste
gaard, fremsagde de mange Indskrifter, der er anbragt
over Yderdørene, og talte navnlig om Jyllands store
Digter Sten Blicher, der havde sit Fædrenehjem her,
idet hans Fader Niels Blicher var Stedets Sognepræst
1796—1823. Vel er Blichers Barndomshjem Lyngens
brune Land (Vium), men det maa ikke glemmes, at
han som Skoledreng og Student har haft sit Hjem
her i denne udpræget østjydske Egn, og at han i otte
Aar (1811 — 19) har gaaet i sine Træskostøvler i
Hadsherreds lermuldede Jord som Forpagter hos
Faderen. Pastor Fryd fortalte flere levende Træk om
Fader og Søn og viste »Relikvier« bl. a. en af Niels
Blicher udstedt Vaccinationsattest. Deltagerne fik derpaa Lov til med deres snavsede Fødder at gaa igen
nem den vestre Del af Huset, hvor Forpagter Sten
Blicher havde haft sin Lejlighed.
I Kirken talte Haugsted. Randlev Kirke er et
Eksempel paa en romansk Kirke, der ikke er bleven
forøget med Tilbygninger og Hvælvinger i Slutningen
af Middelalderen. Omtrent som den har de fleste
af de smaa Kvaderstenskirker set ud i Valdemarstiden. Vel er Vinduerne gjort større, men baade
Mands- og Kvindedøren er bevaret. Saavel Skib som
Kor har endnu det flade Loft og Rummels oprin
delige gode Proportioner, der saa ofte andre Steder
er bleven fordærvede ved Indbygning af tunge, lave
Hvælvinger. Kirkens ejendommeligste Pryd er de to
tympanonlignende halvrunde Relieffer, der er sat ind
i Triumfbuen; paa den ene fremstilles Syndefaldet, paa
den anden Genløsningen ved Korsfæstelsen. Der findes
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ogsaa fra den romanske Tid en Døbefont og en Lig
sten, der for en Gangs Skyld har en (latinsk) Indskrift:
»Etie hviler her; Elni gjorde mig«. Fra Middelal
derens Slutning stammer Altertavlen, der er et Fløj
alter med Maria og Jesusbarnet, omgivet af St. Catha
rina og St. Barbara, i Midtfløjen. Prædikestolen, der
ligner den i Bjergager, er fra Christian IV.s Tid.
Trods meget ugunstige Vejrforhold blev Udflugten
gennemført. Deltagerne viste tydeligt, at de var glade
over, hvad de saa og hørte. Da der ikke rigtig blev
Lejlighed til at takke alle, der gæstfrit aabnede deres
Døre for os, bringer vi her en varm Tak til hver og
en, der tog venligt imod os og forklarede os hvad vi saa.
Generalforsamling d. 29. Juni Kl. 4. Formanden
mindedes det mangeaarige Bestyrelsesmedlem, Land
inspektør Eriksen, der var død i August 1928 og Sam
fundets Kasserer, Kontorchef Bosendahl, der var død i
Maj 1929, gav derpaa de Meddelelser, der er trykt i
sidste Aarbog og gennemgik Regnskabet1).
De efter Tur afgaaede Medlemmer af Bestyrelsen:
Bibliotekar Haugsted, Underbibliotekar, Dr. phil.
v. Holstein Rathlou, Redaktør Rasmussen og
Redaktør Østergaard blev genvalgt, og Kontorchef
Berg Henrichsen, Landbosparekassen, blev valgt i
Stedet for Kontorchef Rosendahl. De to Suppleanter,
Direktør Randa og Forstander Højmark og Revi
sor Lærer Pihlkjær, Hasle, blev genvalgt.
Samfundet har i 1928 modtaget fortsat Understøt
telse fra Staten, fra Aarhus og Skanderborg Amter,
fra Aarhus, Horsens og Silkeborg Kommuner, fra
Landbosparekassen og Arbejdersparekassen i Aarhus.
Skanderborg Kommune har givet sit første aarlige
Bidrag, og fra Frijsenborg—Faurskov Birks Sparekasse
er modtaget et Tilskud paa 50 Kr. Bestyrelsen brin
ger herved Samfundets Tak for disse Gaver.
Medlemsantallet naaede ikke, som vi havde haabet,
op over de 1500. Vi opfordrer derfor vore Medlemmer til
at bruge den indlagte Blanket efter dens Bestemmelse.
OAarbogen for 1928, S. 222 29.
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Paa Titelbladet er gengivet Biskop Jens Iversøn Langes Sigil.
Omskrift: f iofyannts bei gracia epifcopi aruftenfts. St Clemens med
Korsstav i den højre og Anker i den venstre Haand. — For
neden Bispens Vaabenskjold med de tre Roser.

HISTORISK SAMFUND
FOR AARHUS STIFT
har i 1908-1930 udgivet 23 Aarbøger.
(Indholdsfortegnelse paa Omslagets anden og tredje Side).

Nye Medlemmer kan ved Henvendelse til Samfun
dets Formand, Bibliotekar Ejler Haugsted, St.
Pauls Kirkeplads 7, Telefon 1322, købe Aarbøgerne
1922, 1923, 1924, 1925, 1926 for 2 Kr. hver, 1927, 1928
og 1929 for 3 Kr., samt C. M. Smidt: Øm Kloster.
Aarhus 1924. En udførlig, rigt illustreret Beskrivelse
af Udgravningerne med Plan over hele Klosteranlæget,
for 1 Kr.
Medlemsbidraget er 3 Kr. aarlig.

Medlemmer af de andre historiske Samfund under
»Dansk historisk Fællesforening« kan subskribere paa
Aarhus Stifts Aarbøger for nedsat Pris, 2 Kr. aarlig,
og vort Samfunds Medlemmer kan subskribere paa
de andre Aarbøger for samme Pris og kan erhverve
»Fortid og Nutid«, Dansk historisk Fællesforenings
Tidsskrift, for halv Pris, 2 Kr. 50 Øre om Aaret.

