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Hr. Ove og hr. Ole.
Ved Sigurd Elkjær
efter et manuskript af degnen Herlov Dalhoff.

I Aarhus Stifts årbøger har jeg før givet ret udførlige
Bidrag til Nim herreds præstehistorie. Siden den tid har jeg
gjort et righoldigt fund, som uddyber emnet for tidsrummet
1718-1762, et af sognedegnen i Hvirring Herlov Dalhoffs
manuskripter, desværre afbrudt midt i en sætning, vel sagtens
kort før degnens død den 12. febr. 1792. Man kan se på de tre
sidste ord, at nu begynder den ellers så faste degnehånd at
ryste. Det ser ud til, at han pludselig har tabt sin flittige pen.
I årbøgerne 1928 og 29 har jeg meddelt en række optegnel
ser af Dalhoff fra et andet omfattende manuskript og som
indledning et kort rids af hans liv, hvad jeg her nøjes med
at henvise til. Det manuskript, jeg nu har fundet, er en sam
menhængende præstehistorie for Hvirring, Tamdrup og Horn
borg sogne. Det indeholder meget nyt stof, som i høj grad
fortjener at bevares. Det ændrer også i nogen grad det bil
lede, jeg i min afhandling 1936 om »Nim Herreds Præster
efter 1660« har givet af de tre præster, som Dalhoff fortæl
ler mest om. Da jeg skrev, måtte jeg bygge på spredte kilder,
men savnede den vigtigste, en samtidigs fyldige beretning.
Jeg vil ikke rette noget i min egen fremstilling. Det ville blive
for omstændeligt. Enhver læser af årbøgerne kan sammenlig
ne mit arbejde med Dalhoffs. Hans stof er overvældende,
mit begrænset, og hans præsteskildringer er naturligvis bedre
funderet end mine, bortset fra det personalhistoriske skelet.
At Dalhoff skulle stille sin egen person helt i skygge, ville
ligne ham slet. Skriftet giver også et billede af ham selv, den
vel studerede mand, der forskyldt eller uforskyldt ikke blev
præst, men tit gjorde fyldest som prædikant, holdt på sin
ære som degn og ikke lod sig træde over tæerne. Lidt bitter
og bidsk kan han være, men i det store og hele ærlig og op
rigtig.
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Eet forhold må jeg nævne, noget der også har interesseret
mig ved læsningen af Dalhoffs præstehistorie. Ikke få træk
eller historier, som han tidsfæster og giver den rette form, har
jeg hørt gamle mænd på min hjemegn fortælle i 1890 erne,
lidt forvanskede, men rigtige i hovedsagen. Jeg skal ikke gå
nærmere ind på det her, men kun fastslå, hvor værdifuld
den mundlige tradition var dengang, hvor trofast den kunne
bevares gennem henved to hundrede år. Nu er de gamle for
tællere døde og overleveringen med dem.
Dalhoff kalder sit manuskript »Ut scribam scribo«. Det
betyder: Jeg skriver for at skrive. Og det er betegnende for
ham. Han skrev af hjertens lyst for sin egen skyld. At no
get af det nogen sinde skulle trykkes, er sikkert aldrig faldet
ham ind. Hans stavemåde og tegnsætning vil jeg tillempe,
så den nærmer sig vor normerede retskrivning før 1948. Det
tager ikke duften af fremstillingen, men gør den lettere til
gængelig for almindelige læsere.
Som indledning skriver Dalhoff: Fortegnelse på Præsterne
i Hvirring, Tamdrup og Hornborg siden Reformationen samt
nogle Personalia om nogle af dem. Vil man vide, af hvad kil
der jeg har øset, da svares, en Del har jeg fundet antegnet
af den Guds Mand Hr. Ove Hansen Guldberg i en af de
gamle Kirkebøger, en Del har jeg fra 1743 af hørt fortælle af
de da gamle Mænd, og en Del har jeg selv oplevet.

Hvirring, d. 29. Juli 1790, da jeg fyldte mit 65ende Aar.
Herlov Dalhoff.

Om præsterne før 1718 ved Dalhoff endnu mindre end
det, jeg har samlet i min ovennævnte afhandling, men nogle
få oplysninger af ham skal dog meddeles for at supplere mine.
Den fjerde præst efter Reformationen, Magister Søren
Pedersen Sommer, »blev Aar 1658 af Polakkerne med Magt
taget ud af Hornborg Kirke, som han stod for Alteret, og
først pryglet til at udvise dem en Sølvkande, som var ud
spejdet, siden bundet imellem 2 af deres Heste og ført ned
til Hornborg Bæk, hvor han druknede. Degnen Morten, som
var løbet her til Præstegaarden efter Kanden for at redde
Præsten, kom for sildig med den.«
I sin omtale af den femte præst, Claus Christensen Hvir
ring, skriver Dalhoff: I hans Tid skal Præstetienden være
steget til 20 Sk. pr. Tønde Hartkorn og et Højtidsoffer af alle
3 Kirker beløb sig til 40 Slettedaler. Han holdt saa nøje over
Kirkedisciplinen, at et Søndags Drukkenskab og et Søgnedags
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blodigt Slagsmaal blev straffet med aabenbar Skriftemaal og
1 à 4 Dalers Mulkt til Sognets fattige. Vor Tids Præster er
saa artige, at de lader hvert Kar staa paa sin egen Bund.
Den sjette præst, Sejer Andersen Bondo, »døde 1696,
efter at han havde kujoneret alle Egnens Præster med Latin
i 28 Aar. Om ham vides, at han skrev alle sine Prædikener
paa Latin. Af dem har jeg set mange hos disse Sognes afsatte
Kapellan Hr. Stephen Sunds. En af hans Sønner, Niels Bondo,
ejede det Hus uden for Præstegaarden og var der en for
drukken gammel Student, da min første Kone som Barn kendte
ham.«
Den syvende præst, Johan Agger, »døde 1716, efter at
have været en meget ligegyldig Mand, NB hvad hans Ind
komst angik i 20 Aar. Som det da altsaa ikke var hans Sag
at gøre Mammon til sin Afgud, saa ejede han heller ikke noget,
da han døde, uden en god Samvittighed og et godt Eftermæle,
ubekendte Goder for vor Tids Verdens Trælle.«
Den ottende, Jacob Bagger, døde 1717 »efter at have væ
ret Præst her i 17 Maaneder. Han var saa umaadelig fed, at
han maatte lade sig køre fra Præstegaarden til Hvirring
Kirke i en ganske lav Chaise.«
Den niende præst, Ove Hansen Guldberg, har jeg skrevet
en afhandling om i årbogen 1923. Efter kirkebogen har jeg
citeret hans udførlige optegnelser om sit eget liv. Dalhoff
gør det samme og giver derefter pennen luft. Nu kan han rig
tig fortælle. Dalhoffs svigerfar og forgænger som degn, Jo
han Gottfred Brangstrup, var bror til Guldbergs første
kone, og Guldbergs anden kone var søster til Brangstrups
kone. Dette dobbelte familieskab har naturligvis knyttet præst
og degn nøje sammen, og det er rimeligt, at Dalhoff for en
stor del har sin viden fra svigerfaderen, der var degn under
Guldberg og hans efterfølger Ole Krefting, to paa hver sin
vis fremragende præster. Efter redegørelsen for Ove Guld
bergs afstamning fortsætter Dalhoff, ognu skal jeg ikke længer
afbryde ham.
Dette er denne store Guds Mands egenhændige Optegnelse
foran i den Ministerialbog for Aar 1727. Hans første Kone
Maria Elisabeth Brangstrup var min første Kones Faster.
Hun var Moder til Gehejmeraad og Stiftsbefalingsmand de
Høegh Guldbergs Moder Ellene Dorothea Guldberg hvis Mand
og denne Herres Fader Jørgen Høegh var først Købmand
og Sigebedemand i Horsens. Hr. Oves sidste Kone Barbara
Reutze var min første Kones Moster, som døde barnløs. Hr.
Ove døde 1733 d. 19. Febr. efter den præsteligste Lære- og
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Levemaade her i 14 Aar. Hans Ligsten ligger i Hvirring Kir
ke paa tværs straks neden for Kordøren. Om denne udmærke
de tro Guds Tjener haves saa mange flere Characteristica,
som han baade er nærmere ved den mig bekendte Alder, og
som han frem for mange Præster har været tro i Guds ganske
Hus. E:G: Ovenus Barbe furcate, det er »med et kløftet Skæg«
7 Tommer langt paa Enden af Hagen, da han forresten næsten
altid havde ren Mund, var alvorlig uden Surseenhed, tækkelig
uden Letsindighed, aldrig skæmtsom uden tillige lære- og
sindrig, behagelig i alle Selskaber, af hvilke han skyede intet.
En Ed, et Ordgyderi, en Løgn, en Bagtalelse hørte han endog
af Overmanden aldrig ustraffet, dog med den Beskedenhed,
som sømmer Manden og Standen. Hvor der taltes om Ind
komster, om Avlings Drift, om en Præsts Handel og Købmandsskab, saa tog han aldrig ved Genmæle, thi han holdt sig
og sin Stand alt for værdig til Muldvarpevidenskaben, ligesom
han og var aldeles fremmed i hans Hus-, Gaards- og Avlings
Sager og kendte ej flere Kreaturer i sin Gaard end hans 2
Sognehopper og ej flere af hans Tyende end hans Kusk.
Alt det øvrige som og hans Indkomsters Forvaring betroede
han sin Kone, stolende paa hende. Nok! Han var Deo et Officio
solus et totus.1)
Som Rektor i 8 Aar gav han aldrig nogen Kandidat Te
stimonium til Akademiet2), som var bekendt for nogen grov
Last, thi han troede derved at gøre sig delagtig i hans Synd
og i andres Forargelse. Han slog aldrig nogen Discipel undta
gen med en overbevisende og bebrejdende Mund, som gjorde
større og bedre Indvirkning end andre Læreres daherskende
Tyrannier.
5 af vor Guldbergs Bogense Disciple kom snart efter ham
til Barrit3), dem han perfectionerede og dimitterede til Aka
demiet, lige som han og gav sine egne 6 Sønner, en Hans,
en Dines, en Jacob, en Niels, en Vitus, en Jørgen Christian
Testimonica til Akademiet. Alt dette foruden at besøge 3 Sog
nes Skoler een gang hver Uge foruden jævnlig at besøge de sy
ge ubedet og ukaldet kunne han overkomme, fordi han ødte
slet intet af Tiden paa verdslige Sysler, hvilke han overlod
til andre end til en Christi Husholder. Naar hver af hans
Sønner under Faderens Manuduction havde taget anden
Eksamen, kom de straks hjem for ligeledes af ham at lade
sig preparere til Attestats, thi den Tid troede man, at Sub
tiliteter og Distinctioner4), som koster mange Penge at lære
paa Collegia, var unyttige.
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Hvirring kirke set fra præstegårdshaven efter maleri af
A. Fritz fra 1846 tilhørende arkitekt S. Fritz.

I dette theologiske Aar skulle hans Sønner flittigt og vek
selvis øve sig i Prædikestolen. Han foresatte dem Tekster, han
gav dem i Førstningen 8 Dage til at udarbejde og lære
en Prædiken, (thi paa den tid var det Bevis enten paa Doven
skab eller Dumhed eller paa Foragt for Læreembedet ikke at
lære den Prædiken udenad, som man selv havde udarbejdet).
Siden gav han dem ikkun 5 og til sidst ikkun 3 Dage til at
skrive og lære en Prædiken. For Begyndere og i det første
Fjerdingaar bestemte han dem en Søgnedag at prædike paa, og
da gik han alene med Prædikanten ind i Hvirring Kirke, luk
kede Døren og hørte Prædikenen, siden sagde han Prædikanten
sine Fejl saa vel i Henseende til Materiens Udførelse som til
mindste Gestus. Efter et Fjerdingaars Forløb tog han Kone
og sine øvrige Børn, ja vel og nogle nærværende Venner med
i Kirken, paa det den endnu ej nok bevante Prædikants
Dristighed maatte prøves og forøges. Naar de da havde opnaaet en Færdighed, skulde de lade sig høre for Menigheden.
Af anvendte Søgnedags Taler har jeg selv set et Par Stykker
hos hans Søn Hr. Dines i Gylling. Heraf ses, at det var
denne Guds Mand ikke nok, at hans Sønner blev Præster,
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uden de tillige blev, som de og alle blev, duelige Præster.
Selv skrev Hr. Ove ikkun de fornødneste Momenta5) til en
Prædiken paa den ene Side af et Octavblad, men Dagen efter,
at Prædikenen var holdt, skulde hans Sønner skiftes til at
udskrive den in extenso0), efter som han gaaende frem og
tilbage i sin Stue dikterede. Han var meget rig paa Lignelser,
dem han lykkelig, dog ej extra suum textum7), lykkelig ud
førte. Jeg har ladet mig sige, at de 5 af hans Sønner (thi en
Jacob døde Student), som blev Præster, har brugt denne
Jesu Læremaade ved Lignelser at opklare deres Foredrag.
Aar 1728 d. 5. efter Trinit. forsaa Hr. Ove sig i Tamdrup
Kirke med at uddele Vin for Brød til det sidste og 6. Bord.
Han angav sig straks for Herredsprovsten Mag. Jesper Norup
i Horsens og selv bekendtgjorde ham sin villige Resignation8).
Provsten skrev herom til Biskop Braem i Aarhus, som skrift
lig lod Hr. Ove vide, at Lovens Straf passede sig ikke paa ham,
og at han derfor, for at fyldestgøre sig selv og Menigheden,
næste Søndag kunne indrykke i sin Prædiken for Tamdrup Me
nighed denne Forseelse, hvorved det skulde have sit For
blivende. Men vor store Hr. Ove, som vidste, at han havde
syndet imod Loven, vilde og straffes efter Loven, thi maatte
Provsten rejse op til Tamdrup Kirke Dom. 11. Trinit. og publice
absolvere ham. Denne attraaede Forretning gik saaledes til:
Efter at Hr. Ove havde prædiket, gik Provsten og han ned og
stod ved Siden af hverandre i Kordøren, hvor Provsten
holdt en Tale af A. G. 14-15: Vi er ogsaa Mennesker lige Vilkaar undergivne med Eder. Og da den var holden, fulgtes de
begge op til Alteret, hvor Hr. Ove, knælende for Alterfoden,
modtog Absolutionen med Haandspaalæggelse. Efter den gik
Hr. Ove ned i Kordøren igen og holdt en Tale over Gal. 6-1 :
Se til dig selv, at du ikke og bliver fristet. Min sande Højag
telse for denne store Præst og større Kristen er dog ikke
større, end at jeg jo her bør anføre denne Hændelse, siden
han selv har anført den i Kirkebogen med dette Ønske: Gud
lad dette tjene mig og alle, som dette hører eller læser, til
Opvækkelse baade i Embede og Kristendom !
Langt neden for dette Skilderi sætter vi den Degnetyran
Mag. Benzon“) i Wæhr, som vel lignede vor Ove i Velta
lenhed, men var hans Kontrast og det modsatte Billede i
alt uden for Prædikestolen. Denne værdige og myndige Mand
Mag. Peder Benzon, Provst i Voer Herred og Sognepræst for
Wæhr og Nebel, forsaa sig ligeledes ved Sacramentets Uddelelse Aar 1748. Men hvor stor Forskel dog paa Tænkemaaden!
Han opfyldte den kongelige Lov saaledes : Ved Brev sendte han
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Bud efter Hr. Peder Holst i Hvirring, hos hvem jeg da conditionerede. Denne Holst absolverede ham en Onsdag i
Wæhr Kirke, da ingen Tjeneste forud var advaret, og da in
gen var til stede uden Confitenten10), Gonfessionarius11) og
Stedets Degn. Denne Degn blev efter Forretningen i Hr. Hol
stes Paahør truet med aabenbar Skriftemaal, fordi han ikke
betimelig havde advaret sin Præst. Nok! Tildragelsen er saaledes passeret, og der behøves ikke Briller til at se Forskellen
imellem en ydmyg Guldberg og en hovmodig Benzon.
Her følger en Passage, der forestiller Hr. Ove som en ret
Sjælesørger. Aar 1729 d. 27. Dec., det er 3. Juledag, kom et
Sognebud fra Enner i Taandrup Sogn til ham Kl. nær 6 om
aftenen, som skulde begære, at Præsten ville følges med for
at berette en gammel Kone, Budets Moder. Hr. Ove, som
selv havde prædiket i 3 Kirker i 3 Dage, og som følgelig var
træt, siger til Budet: Min Søn! Er din Moder meget svagere,
end hun plejer? Karlen: Nej, saa Marri er hun ikke, men
Far ved nok, at hvad min gamle Moder falder paa, det er
hende en Hustavle. Præsten: Mener du da, at hun kan leve
til i Morgen Kl. 10? Karlen: Hun kan saa Marri leve et
helt Aar endnu. Præsten: Kør da hjem, min Søn, og sig til
din Moder, at jeg skal være hos hende i Morgen tidlig og
befordre mig selv, thi i Aften er jeg overmaade træt. - Karlen
kører. Hr. Ove gaar i Seng Kl. 9 efter Sædvane, men vaagner
Kl. 11 i den ham gyselige Tanke: Hvad, om Konen dør uden at
nyde det Sacramente, efter hvilket hun hungrer, og det for
min Mageligheds Skyld. - I denne Tanke rejser han sig fra
sin Kone, klæder sig paa i Mørke, tager Kalk og Disk, som
altid stod færdig, og som hver Dag fik frisk Vin, og hvert
Menneske i Præstegaarden uvidende gaar med sin opkiltede
Præstekjole Kl. 12% om Natten til Enner. Paa Vejen ved
Vrønding Høje møder han en Niels Wingum, Smed i Kalhave,
som kom fra Julestue i Enner. Ham spørger Hr. Ove, om
den gamle Kone var levende. - Smeden: Jo! For en time
siden var hun levende, thi der har været Julestue, og jeg har
selv talt med hende. - Hr. Ove kommer til Gaarden og finder
nogle samlede Kl. 2 over Midnat. Han gaar ind i den øverste
Stue, finder den gamle Kone levende og ved fuld Sans, be
tjener hende med Sacramentet, gaar ind til de andre og sætter
sig til at røge en Pibe Tobak. Medens han smøger denne Pibe,
dør den gamle Kone. Straks falder Hr. Ove i Knæ for en Stol
og med høj Røst takker Gud for den Naade, at han dog
kom betids nok for at meddele hende Sacramentet. Han lover
derfor, at som det var den første Gang, da han har opsat at
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følge med noget Sognebud til syge, saa skal det og blive den
sidste, saa længe han kan lade sig bære til Vognen.
Denne ret præstelige Historie har jeg hørt fortælle af deijn,
som da var nærværende, men deres lige hører vi ikke i vor
Tid, da Indkomsten og dens Forøgelse er blevet Hovedsagen,
og da man tror at have opfyldt en Sjælesørger s Embede, naar
man 4 Timer efter at Sognebudet er kommet, endelig er fær
dig, og paa Vejen har saaledes afskrækket Kusken, at enhver
forfærdes ved at lade Præsten hente til de syge, med mindre
de i godt Vejr kan skaffe ham hjem til sin gode Middagsmad.
Anderledes var vor nidkære Hr. Ove. Han kom ikke alene
straks til den syge, han besørgede ikke alene, at Gaardmændene skulle skiftes til at hente ham til syge Husfolk, men han
kom selv uden noget Bud, saa hastig han fik Sygdommen at
vide. Letsindigere er de Lejesvende, som ikke i P/2 Aar be
søger en syg Degnekone i Byen hos sig oftere, end naar han
bliver hentet for at betjene hende med Sacramentet12).
Vor kristelige Præst nøjedes ikke med at være en klingende
Bjælde og offentlig at anprise Godgørenhed uden selv at
øve den. Nej ! Thi foruden det, at han understøttede sin tal
rige fattige Familie efter yderste Evne, saa foregik han sine
Sognebørn med det følgeværdigste Eksempel, idet han nær
meste Mandag før hver Jul selv af egne Penge uddelte til
hver af disse 3 Sogne 5 Rigsdaler og desuden til hver Jule
fest lod slagte et stort Høved og lod bage 2 Tønder Mel til
disse Sognes fattige, hvilken Almisse de modtog i Hvirring
Præstegaard paa den Dag, som forud var nævnet af Præ
dikestolen. Denne og alle hans Almisser havde da en langt
ædlere Oprindelse end den, som er Følge af et menneskeligt
Bud, der med Uvillie og karrig nok opfyldes.
Da disse Blade indeholder ingen Panegyric13), som jeg
er lejet til at skrive, men en Characteristic, der og bør vise,
at denne store Kristen var dog et Menneske, vid da, min
Læser, at Hr. Ove til hver Prædikens Dag lod sig stoppe 12
korte Tobaks Piber. Disse var satte i Remme, hver i sit Hul,
6 paa hver Vognside for ved ham. Vid og, at alle disse Piber
var udsmøgede, naar han havde faaet Ende paa tre Tjenester.
Hans Fyrtønde, som kunde indtage en Pægl, stod i en Kasse
med Staal og Sten ved hans Fødder. Engang paa Vejen fra
Tamdrup Kirke til Hvirring maatte han i Hast stige af Vognen
ved Molgjer og lade Kusken køre ud i Byens Gadedam under
lukt Laag for at slukke Ilden, som for en stor Del havde for
tæret hans Rejsetøj. - Han kendte intet Kreatur i sin Gaard
undtagen de sædvanlige Sognehopper og vidste ikke, enten
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han havde faa eller mange Kreaturer i sin Gaard. Han falbød
derfor aldrig noget Kreatur, ikke heller talte han med nogen
af sine Folk om det, som hørte til Avlingen, thi han sagde:
Min Kone er min Husholderske, Pæer er min Avlskarl, og jeg
er Præst.
Skærer dette Skin Eder ikke i Øjnene, I Avlspræster! I,
som alene ser paa Eders Avlsgaardes Forbedring og er ube
kymrede om, at Gærderne om Herrens Vingaard er nedtraadte.
Naar vor guddommelige Hr. Ove (saaledes er han kaldt
af den gudfrygtige Grosscanslerinde von Holstein14), NB
før Konfirmationen blev indført, havde Sognenes Ungdom
for sig 6 à 8 Dage, førend de vilde til Guds Bord, da for
samledes de i Hvirring Kirke, og saa gav han Drengene Lov
til at smøge 1 à 2 Piber Tobak i Kirken under Katekationen,
ligesom han og selv smøgte. Han læste for dem fra Kl. 9 til
12 og fra 2 til 4, og de tog deres Middagsmad i hans Køkken,
af hans Mad. Hans Gudsdyrkelse var da ikke saa mekanisk som
vores, men vistnok mere alvorlig og gudbehagelig, thi for
de rene er alting rent. Dersom en Dreng af Undseelse sagde,
at han ikke smøgte Tobak, og Hr. Ove fik det modsatte at vide,
da blev Drengen straffet dermed, at han ikke maatte smøge
med de andre.
Hr. Ove var meget rig paa de Lignelser, som Bonden
bedst kunde begribe, og maaske noget for længe opholdt sig
ved samme for at gøre dem desto fatteligere. Gak, I tørre
Exegesiter, bort og gør ligesaa. Engang paa Pinsedag havde
den latterlige Hr. Toxverd i Raarup prædiket for Grosscanslerinden paa Boller til Højmesse og giver Aarsag til Latter
og Foragt som for Ordets Tjener saa og for Ordet selv. Til
disse lattermilde siger den gudfrygtige Grosscanslerinde: Be
lav Eder paa at græde til Aftensang, naar I faar min gud
dommelige Hr. Ove at høre! - Og jeg har talt med dem, som
her saa, at Spaadommen blev opfyldt, da Herrer og Fruer
omvekslede deres Formiddags Latter med Eftermiddags
Graad15).
Førend min Helts Ankomst var alle Ligprædiker afskaffede,
ligesom de og burde afskaffes, naar enten det rige Guds Ord
falder for dyrt at høre, eller naar Ligprædikener er lutter Mag.
Rosiflengie Taler, eller og naar der slet intet tales om den
døde, eller og naar man alene forbitrer ved at bebrejde den,
som ej kan høre og altsaa ej forbedres, men kun vedkommende
beskæmmes. Disse nedlagte Ligprædikener fik denne Ordets
rige Uddeler opført igen paa denne Maade: Man bestilte
Jordpaakastelse! Hr. Ove tilbød sig at prædike for intet, saa-
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som han fik Lejlighed til at forkynde GudsOrd for en Samling,
og dette sagde han, var hans Ærinde. Bonden var ærger
rig og egennyttig nok til at tage imod dette ubekostelige Til
bud. Der blev for en Tid holdt Ligprædiken over enhver død
for intet, men man skammede sig og betalte siden Præsten
med 2 Snese Æg eller med en Lammesteg eller højst med
en dansk Krone, og saaledes kom Ligprædikener i Gang og
Værdi indtil den Pris, de nu er. Denne Mand, som saa mere
paa Efterkommernes end eget bedste, har alle Successorer at
takke for den Oplysning, de har om deres Indkomster, dem
han udførlig har optegnet i en af Kirkebøgerne. Endog i
denne Post har han afsondret sig fra dem, som af Misund
else ej tør være deres Indkomster bekendt, ja ej engang tør
lade Avlskarlen vide, hvor mange Traver af hver Slags de
avler, men forbyder ham at tælle de sammensatte Kærver
og selv i Stilhed tæller dem. O! I Jordrotter!
Efter Hr. Ove Hansen Guldberg blev Hr. Ole Severin
Krefting indsat af Mag. Jesper Norup i Horsens Aar 1732
d. 9. Søndag efter Trinit. og døde 1742 d. lO.Febr. - Som
Student tjente han for Skolemester den lykkelige Prædikant
Mag. Brinch16), øverste Kapellan til Nicolaj Kirke i Køben
havn, hvis opbyggelige Prædikemaade han nøje skal have
efterfulgt og derved tildraget sig alle Stænders Opmærksom
hed. Da denne Chrysostomus havde været Kateket i 3 Aar til
Nicolaj Kirke, blev han residerende Kapellan i Vordingborg.
Hvor længe vides ej.
Om denne veltalende og sær begavet Mand har Mag. Jesper
Norup17), da Herredsprovst, givet mig denne Anekdote: Hr.
Ole var en Mand, der paa en tør Lundstikke, uden at koge den,
kunne give os en Kraftsuppe, som kunde staa op i Halsen efter
3 Dage. Det er, han kunde udlede det af en Tekst, som næppe
nogen anden kunde finde. Men saa stor en Prædikant han var,
saa skødesløs var han i at anføre de fødte og døde i Kirkebogen,
hvilket især er blevet kendeligt, siden Ekstraskatten kom paa,
da næppe den halve Part af Sognenes fødte i hans Tid er an
førte, til ikke liden Græmmelse for nuværende Præst, som gør
sig en Samvittighed over at udelukke en eneste af Ekstraskats
Mandtallet, dog ubekymret om, enten de kan betale Skatten
eller ikke. Som højst selskabelig og værtskabelig skulde Hr.
Ole være og var en slet Husholder og efterlod sig intet af det
meget, han modtog.
Hr. Ole skrev sine Momenta paa et Oktavblad i hans Dag
ligstue en Lørdag Aften, den han afsondrede fra alle Sel
skaber, undtagen fra sine Børn, som under hans Medidation18)
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skulde spøge og tumle jo mere jo kærere om og ved Siden
af ham, da han tilstod, at han intet kunne meditere i Enlighed.
Han overtalte Menigheden, som var forsamlet paa Kirkegaarden, naar han kom ind, at stikke deres Tobakspiber i Lommen,
og han rev de ulydige Piben af Munden og brød den i Stykker,
givende derhos til kende, at hverken dette Sted eller hans
Stand burde taale denne Uorden. Han advarede af Prædike
stolen, at ingen maatte gaa ind i Kirken med Træsko paa,
naar Prædiken var begyndt, og den, som forsaa sig her imod,
tiltalede han af Prædikestolen med disse Ord: Stat, og tag
dine Sko af! Hvilket og snart blev efterlevet, men er nu med
al anden Orden og Sømmelighed uddød.
Jævnlig red Hr. Ole til Kirkerne, og ofte var han, øm over
en gammel Degn, selv baade Præst og Degn, dog uden at
lade sig forstaa med de piquante Ord, som jeg selv har hørt
1787 : Jeg er baade Præst og Degn og Skoleholder. Occassum
Mendacium!1®) Man kunne endog i lang Afstand kende Hr.
Ole derpaa, at han red i fuld Galop den hele Vej og mente
siden, at hans Sjæl var faret i mig, da jeg som ung Student
ligeledes kom flyvende fra Hvirring til Hornborg. Han var
en høj og smal Mand og maaske hentæret af Spirituosa, dem
han ikke kunde faa stærke nok undtagen ved Svigerfaderen20)
Hr. Erich Thor up i Tønning og ved Hr. Frantz Toxverd i
Nim, som var hans vertskabelige Drabsmænd. Fra en af disse
kom han nogle Gange ridende, naar en Del af Menigheden var
samlet her paa Kirkegaarden til første Tjeneste. Han var lige
saa stor en Fattigven som hans godgørende Formand, men om
af samme Grund lader sig ikke slutte.
Uagtet alle Hr. Oles Prædikener var overtalende, over
bevisende og rørende, ja ret veltalende for læg og lærd, saa
udmærkede sig dog især hans Prædiken paa hvert Aars 9.
Søndag efter Trinitatis, som var den Dag, paa hvilken han
her blev indsat. I denne Prædiken indskærpede han sig selv
og Menigheden deres Husholdning og deres Brøst i afvigte
Aar og det saa overbevisende, at han opvakte Abraham Børn
af Stene. Rygtet om denne Dags Prædiken lokkede adskillige
omliggende Herskaber til at bivaane den. Samme Beskaffen
hed havde det sig med hver 4. Fredag efter Paaske, da man fra
mange fremmede steder troede, at han hver gang havde sagt
alt det, som kunde siges til at true og forskrække, til at be
brejde og beskæmme, til at lokke og overtale, til at styrke og
trøste. Denne Relation21) har jeg af den fornuftige og bibel
læste Fru Etatsraadinde Krabbe22) paa Bjerregaard, som i disse
2 Dage om Aaret altid var i Hvirring Kirke i Selskab med sine
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mange Børn. I de sidste Tider hører vi lidet af det, der kan
underholde vores egne og mindre af det, der kan lokke frem
mede, og har vi den Tillid til os selv, at vi er Lumina mundi23).
Uagtet vor Hr. Ole bestandig red til Kirken, var dog Deg
nen aldrig forlegen for Befordring, thi foruden det, at han
skikkede en Karl forud med Vin og Brød til Communionen,
saa sendte han Bud til Degnen, min Svigerfader, om Lørdag
Aften, at han om Morgenen skulle blive hjemme fra den
eller den Kirke, hvor ingen Ministerialia24) var, og da forret
tede han Degnens Partes med at læse i Kordøren og at synge,
hvilken Nedladenhed kastede Endrægtigheds Straaler paa Me
nigheden og var den en opbyggelig Prædiken. Gaves der Mini
sterialia i begge de andre Kirker, da kørte Hr. Ole blot for
Degnens Skyld, da han dog selv havde baade Heste og Vogn.
Lad være, jeg i min lange Betjenings Tid, som nu er 42
Aar, ikke kan klage over Mangel paa Befordring til Hornborg,
saasom ingen af mine 3 Præster har været gode Ryttere, saa
som de dernæst har skullet passere tæt om ved mit Hus,
saasom den sidste25) endelig undsaa sig ved at nægte mig
det, hvorpaa jeg havde 33 Aars Hævd, saa har jeg dog en
gang maattet modtage den gemene Kompliment, da jeg skik
kede Bud til Præstegaarden med Begæring, om jeg i Morgen
maatte følges med Præsten til Horsens: Jeg ved det ikke,
Degnen vejer omtrent 70 Pund, og Vejen er slem. - Man be
hage at conferere dette med hint Billede. Og se Forskellen!
Hr. Ole var engang til et Bryllup i Flemming, det er nær
meste By ved Hvirring i Hornborg Sogn. Her opholdt han sig
ved Selskabet, indtil det blev kulmørkt. Han siger til Degnen
i Stilhed: Vil Han sidde bag paa Hesten hos mig? - Det sker.
Der de kommer ud fra Byen, bliver de forvildede og rider et
Par Timer hist og her uden at vide, hvor de var. Endelig ser
de et Lys og tænker, det er i Præstegaarden. De søger Lyset.
De hører Violinerne og mærker, at de er ved Gildegaarden i
Flemming. Degnen, som skammer sig ved at komme ind igen
til Gildet, siger: Lad os ride hjem! Nu skal jeg nok finde Vej
en. - Hr. Ole protesterer der imod. De staar af og kommer
ind i Forsamlingen Kl. 2 over Midnat. Her siger Præsten:
Forundrer Eder ikke, at vi kommer saa hastig igen ! thi baade
Degnens og min Kone knurrede; fordi vi kom saa sildig hjem,
og derfor drog vi til Eder igen, da vi vidste, at I vilde tage
bedre imod os. - Man troede Præsten, man glædede sig ved
hans morsomme Selskab, og Præst og Degn blev der til lys Dag.
Lad de Præster laste denne lærerige Selskabelighed, som uden
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Synder ved ej at afværge Forargelse. Selv var Hr. Ole meget
afholden i Bondeselskaber og nægtede sig selv det, som han
dog havde Lyst til, naar han var i Ligemænds Selskab, saa at
han paa disse 2 Steder var sig selv ganske ulig, ulig altsaa de
Præster, som sjælden kan gaa ene ud fra et Bondegilde, ulig
ogsaa de Præster, som ej skammer sig ved at spille Polskpas
med nogle af de bedste Spillere den hele Nat. De fleste af
Bondens jydske Talemaader skurrede meget i Hr. Oles Ører,
men ingen saa meget som den: Det kan være sandt. Den
Bønderne bruger, naar de hører noget nyt. Næppe hørte han
disse Ord: Det kan være sandt, førend han i Ivrighed sagde:
Saaledes kan I sige om den største Usandhed, det jeg sagde
Eder, kan ikke være, men er sandt. Han fik og Bonden aldeles
afvænnet fra denne Talemaade i hans Nærværelse.
Foruden det, at Hr. Ole var meget veltalende, var han og
meget fritalende, det er, han sagde ofte noget offentlig, som
passede ham, men faa andre, vel. E: G: Engang begyndte han
sin Brudevielse med at tælle paa sin Præstekjoles Knapper
med de Ord ved hver Knap: Skal jeg?Skal jeg ikke?Og der den
sidste Knap sagde ham: Jeg skal - tiltalte han Brudeparret saa
ledes: Anden og bedre Grund har I 2 ikke til Eders Ægteforbindelse, saa at, dersom Eders Ægteskab kan lykkes, saa er
det sandt, at der er en blind Lykke til.
Han vilde have meget stærke og brændende Drikke, dog
ikke over 4 à 5 om Dagen, og man kunde ikke byde ham den
Aqvavit, som var ham for stærk, men han følte og Virkningen
i hans bedste Alder, da han kendelig fortæredes. Der han laa
paa sin Helsots Seng, kom Hr. Christian Schandorph, Præst
i Ring, en af hans selskabeligste og skadeligste Venner til
ham for at besøge ham. Ved Afsked siger han til den syge: Nu,
Broder! Far vel! Gid vi mødes i Guds Rige! Derpaa rækker
den in Agone32) liggende ham sin matte og rystende Haand
med disse Ord : Det er og bliver en Hundsvot, som ikke møder.
- Ordene anser jeg blot som det sidste Blink af før oprøm te
og endnu vedholdende Sjælekræfter.
Denne i mange Henseende smukke Præstes højst fattige Enke
i Horsens kunde ikke blive begravet uden ved Sammenskud
af Herredspræsterne. Hun fandt da ikke det Brød igen, som
hun i Hvirring rigelig havde kastet paa Vandet. Hendes eneste
Datter lod sig 2 Gange besvangre af forskellige Personer, fik
endelig en Skoleholder i Vrigsted i Bjerre Herred, efter hvil
ken hun er Enke. Hr. Krefting efterlod sig og 2 Sønner, som
begge deponerede fra Horsens Skole. En Diderich med en
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liden Hjerne fik et lidet Præstekald i Viborg Stift og er død.
En Søren derimod med Faderens opvakte Hoved slap til en
god verdslig Betjening i Norge.
Af ovenstaaende ses, at Hr. Ove var en bedre Præst, Hr.
Ole en større Taler. Hr. Ove en gudeligere, Hr. Ole en sel
skabeligere Mand. Hr. Ove en fyndigere, Hr. Ole en yndigere
Prædikant. Hr. Ove var hjemme, saa meget han kunde, og hav
de det kæreste Selskab i eget Hus ved at informere egne og
andres Børn, Hr. Ole var ude og af Byen, saa meget han kunde,
og hans fornøjelige Selskab diverterede alle. Hr. Oves- Force
bestod i at overtale, Hr. Oles i at indtage. Hr. Oves Handlinger,
Ord og Omgang var kendeligere Naadens, Hr. Oles Naturens
Drift og en Følge dels af en opvakt Hjerne, dels af en flygtig
Complexion33). Begge var de meget godgørende, thi Hr. Oves
Anstalter for Sognenes fattige blev en fastsat Regel for Hr.
Ole, saa længe han levede. Dog havde de maaske ikke begge
en og samme Hensigt med deres Godgørenhed.
Med Stedets Degn converserede Hr. Ole fast daglig, og
Degnen34) var hans Gæst i det ringeste hver Søndag. Nu spi
ser Degnen hos Præsten, naar han prædiker for ham, og naar
Præsten gaar til Guds Bord 2 Gange om Aaret. Til Præste
gaarden laa ungefær 8 Tønder Grønland i Kodals35) Mark.
Dette Jord, som undværlig, gav baade Hr. Ove og Hr. Ole
til Degnen for 10 à 12 Prædikener om Aaret. Jeg prædiker
lige saa tit, men faar kun 1 Tønde Havreland pro Labore30).
Hr. Ole paatalte Degnens Ret ved al Lejlighed, saa Degnen
nød meget godt for hans Skyld. Vor Præst anvender al sin
Veltalenhed, ja Trusel, paa at fravende mig Bøndernes villige
Gaver. Saavel Hr. Oves 3 Døtre som Madame Krefting og
begge disse Præsters Tjenestepiger holdt næsten den halve
Part af Sognets Børn over Daaben til mærkelig Forøgelse i
Degnens Indkomster. Efter Aftale ofrer min sidste Præstes
Døtre mig % Skilling og min Datter ham V2 Skilling, naar
de begge er Brudepiger. Man forlade mig denne Digression.
Da jeg i Aarhus Stifts årbøger flere gange har givet bi
drag til Nim herreds præstehistorie, mest udførligt i årgange
ne 1925 og 1936, bliver der næppe mere at høste på det om
råde for ældre tiders vedkommende. Nogle få oplysninger,
jeg har fundet, siden jeg skrev sidst, kan dog have sin naturlige
plads her.
Den tredie præst til Hvirring, Tamdrup og Hornborg sogne
efter reformationen, Christen Pedersen Hvirring, blev 1603
sin fars efterfølger. Han havde levet et meget uroligt studenter-
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publici Nytte begrave sig i deres Bogsamling! Jeg roser for
saa vidt min Krefting og hans sindrige Indfald.
Da Hr. Kreftings Kone var kommet i Barselseng 14 Uger
efter Brylluppet, og Hr. Shandorpf20) i Ring kom her til Hvir
ring, saa snart han fik det at høre, og beklagede sig meget over
hans forestaaende Skæbne, som og er uproportioneret27) nok,
svarede Hr. Ole: Mon jeg bør straffes, fordi Gud lægger min
Kæreste en Sygdom paa 2 Dage før Brylluppet, en Sygdom
der varer i 14 Uger? - Denne Raison gjaldt og for Bispen og
for Cançelliet, og det blev derved28).
Föruden den hastige Opfindelseskraft var uden Tvivl en
beget Hukommelse Hr. Oles største Sjæleevne. Dette tror
jeg deraf: En Langfredag, da der var sidste Tjeneste i Tamdrup Kirke, faar den selskabelige Hr. Ole i Sinde at rejse der
fra til Lundum forfat besøge Hr. Anders Kragh20), og Degnen
Mons. Brangstrup skal følges med, uagtet han forestiller Tidens
Ubekvemhed. Paaskelørdag over Middag minder Hr. Kragh
ham, at i* Morgen var det Paaskedag, og at hvo som skulle
prædike i Morgen burde nu rejse. - NB De var specielle gode
Venner. - Herpaa svarer Hr. Ole: Nu vilde jeg have rejst,
men siden du viser mig Døren, saa skal du straffes med at laa
ne mig Hus til i Morgen, da der er første Tjeneste i Tamdrup,
og du skal laane mig en af dine gamle Prædikener! - Hr.
Kragh, som kendte den andens Tone, siger: Broder! Fordi
du har faaet 5 Pund, maa du ikke bebrejde mig mit eneste
Pund ! Hvorpaa Hr. Ole med Ed forsikrer, at vil Hr. Kragh
laane ham en Habuist30), da vil han betjene sig af den og
takke til. Han faar den, just som han Paaskemorgen skal rejse
til Tamdrup Kirke. Han igennemblader denne fremmede Præ
diken for Alteret under Sangen, og da han gik forbi Degnen
op paa Prædikestolen, leverer han salig Brangstrup Hr. Kraghs
Prædiken med de Ord: Se efter, om jeg kan min Lektie! Og
han kunde den fra Ord til Ord. I hver af de andre 2 Kirker
havde han forskellige Materier. Historien er fortalt mig af
min Svigerfader, daværende Degn.
Det var Hr. Ole meget modbydeligt, at nogen af hans
Sognefolk blev staaende i Køkkenet at vente efter Audience.
Han tilholdt sin Kone og sine Husfolk, at^de skulde indlade
hver af Sognet til ham selv, som havde noget at forrette hos
ham, da han troede, at hans Samtale med enhver kunde have
sin Nytte. Langt anden Tro har nogle af hansÆftermænd haft,
som indskrænker Samtalen til nogle ganske faa Personer og
derimod lader andre i Huset være Mellemløbere, saasom Præ-
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sten ikke giver sig Tid at tale med sine Sognefolk, undtagen
naar noget er at fortjene eller accordere, det han ikke betror
andre end sig selv. Vor Krefting ikke saa. Han var paastaaende
i Guds Sag, men eftergivende i sin egen. Han stod haardt paa
Guds Ære, men gav meget efter af sin egen.
Den i 1736 indførte Konfirmation gjorde ikkun liden Ind
virkning paa Ungdommens Forstand, thi Pontoppidans For
klaring blev af Hr. Ole baade foragtet og forkætret, og hans
egen Catechismusforklaring, den jeg selv har set, var skønt
sund og opbyggelig dog alt for indskrænket. Da han af Bi
skop Hygom derfor fik en offentlig Bebrejdelse i Hvirring
med disse Ord: Jeg har aldrig hørt bedre Prædiken og siet
tere Ungdom, svarede Hr. Ole: Og jeg har aldrig hørt uforstaaeligere Spørgsmaal til Bønderbørn, hvortil Biskoppen tav
og overlod Catechisationen til Præsten selv31).
Hans Kusk havde denne Instruks, at naar han havde
spændt Bæsterne for, og Rejsetøjet var paa Vognen, da skulde
han smække med Pisken, men smækkede han 2 Gange, da kom
der Ordre ud, at han straks skulde spænde fra igen, thi Hr.
Ole vilde nok vide, naar Kusken var færdig, men han vilde
ikke lade sig minde. Det skete derfor engang i Lundum Præstegaard, at Kusken 3 Gange i en halv Time maatte spænde
for og fra. Aarsagen for det sagde Præsten ham, da han ende
lig steg til Vogns.
Til Bondebryllupper, dem han alle, endog det fattigste,
bivaanede, hørtes aldrig en Ed og saas aldrig et Spil Kort,
saa længe Præsten var der, derimod holdt han dem vedlige
til langt ud paa Aftenen med Historier og Eventyr, hvilke
fornøjede Gæsterne saa meget, at de hverken bandede eller
spillede Kort i hans Nærværelse, da han i saa fald truede
dem med sin Bortrejse. Af Dans var han derimod en stor
Elsker og dog uden at danse med rettede paa Danserne og
sagde dem det rette Fodskifte især ved at give dem Anvisning
paa de smukkeste Dansere. Denne Fornøjelse var uden Tvivl
langt uskyldigere, end naar en Præst slet intet andet har at
snakke om end hans Avlings Forbedring og Midlerne dertil
saa og om det Tab, han aarlig tager ved sin Avling, hvilket
dog hver fornuftig Bonde antager for Løgn, som det og er.
Saa snart Hr. Ole mærkede, at en Bonde havde faaet en
lille Rus, eller mere end han kunde vel bære, da overtalte
han ham til at søge en Seng i Nabolaget, og kunde han ikke
overtale ham, da fik han nogle af de nærmeste paarørende
til at gøre det, thi han troede at gøre sig delagtig i andres

Hr. Ove og hr. Ole

21

liv i København. Heller ikke som præst synes han at være
faldet til ro. I året 1610 måtte han bøde 40 rdl. og to okser
for sin forsømmelse i kirketjenesten og for at have viet en
allerede gift person. 1618 blev han grovelig udskældt i Tam
drup kirke af en mand, der måtte bøde en okse for sin lidet
kirkelige optræden. Ikke desto mindre var hr. Christen så an
set, at Rigsråd Eske Brock besøgte ham 1622 og drak til pægls
med ham, og 1625 fik hans to sønner, Peder og Anders, fri
plads mellem de 30 ikke adelige disciple på Sorø Akademi. Det
kan vel ikke lægges hr. Christen til last, at præstegården ned
brændte to gange i hans tid, så han måtte bo hos en anneks
bonde i sognet, til gården blev opbygget igen. Da skovene i
Stjernholm len var meget forhuggede, fik lensmanden på Skan
derborg 17/2 1630 befaling af kongen til at lade kronens bønder
dersteds hugge bygningstømmer og køre det til Hvirring. Fire
år efter galede den røde hane for tredie gang over præste
gården. Nu gik det ud over hr. Christens efterfølger, magister
Søren Pedersen Sommer. Han fik Va 1634 udvist nyt bygnings
tømmer i Stjernholm lens forhuggede skove, dog med så ringe
skade for trævæksten som muligt.
En velbevaret ligsten over den næste præst, Claus Chri
stensen Hvirring, er godt gemt i gulvet under kirkens orgel.
Før orgelet i sin tid blev opsat, tydede min far stenens ind
skrift. Som en jævn skolemester var han ukyndig i latin, men
følgende afskrift er dog med undtagelse af et par ord sikkert
rigtig.
Ossa m. Claudii Christiani Hverring III ecclesiarum Hverring Tamdrup Hornborg parochi dis (?) tribus Niim propositi
ab anno 1659 ad annum 1668 cum Ossibus uxoris carissimæ
Kirstinæ Torchillie quæ circiter triennium dicti mariti conjux
duos partus enixa te ti (?) annos 36 nata pie exspiravit anno
1664 die XXVI aig (?) aug. molliter hic una cubant.
(Knoglerne af magister Claus Christensen Hvirring, sogne
præst ved de 3 kirker Hvirring, Tamdrup og Hornborg, provst
over Nim herred fra år 1659 til år 1668, hviler her blødt sam
men med knoglerne af hans kæreste hustru Kirstine Torkildsdatter, som efter at have været gift med nævnte ægtemand i
omkring 3 år og efter at have født to børn fromt udåndede
36 år gammel, år 1664 den 26. august).
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x) Han levede alene og helt for Gud og Pligt. 2) Universitetet. 3) Guldberg var først Præst i Barrit og Vrigsted 1700—1718. 4) Spidsfindigheder
og Begrebsadskillelser. 5) Punkter. 6) udførligt. 7) uden for sin Tekst.
8) Embeds Nedlæggelse. 9) Peder Nielsen Benzen, Præst til Vær og Nebel
1723—63. Provst. 10) Skriftebarnet. 11 ) Skriftefaderen. 12) Dalhoff hen
tyder sikkert til sin første kone, Anne Margrethe Brangstrup, der døde
Juledag 1787, og til daværende præst i Hvirring Morten Woldum. Præst og
degn stod i et spændt forhold til hinanden. 13) Overdreven Lovtale.
14) Christine Sophie Reventlow, g. m. Storkansler U. A. Holstein, halv
søster til Frederik IVs anden dronning, Anna Sophie Reventlow, ejede
bl. a. Boller, derfra hendes kendskab til Ove Guldberg, hvem hun uden
hans ansøgning kaldede til Hvirring, Tamdrup og Hornborg fra Barrit og
Vrigsted. 15) Dette må være sket, mens Guldberg endnu var præst i Barrit.
10) Iver Brinch, 1665—1728, Præst, Salmedigter (se Dansk Biogr. Leksi
kon). 17) Jesper Norup, 1682—1757, Sognepræst i Horsens 1715 og Provst i
Nim Herred s. A. 18) Betragtninger. ie) Ned med de løgnagtige (Occassum
skal være Occasum). 20) Morbroder til Ole Kreftings hustru Else Marie
Rosenberg. 21) Beretning. 22) Ida Sophie Giedde, enke efter Etatsråd Ole
Krabbe på Bjerregaard. 23) Verdens lys. 24 ) Her: Medvirkning til dåb eller
altergang. 25) Morten Woldum. 20) Chr. Nissen Schandorf, præst til Ring og
Føvling 1731—50 . 27) Her: Vanskelig eller ulykkelig. 28) Ole Krefting slap
ikke med en vittighed. Se nærmere derom i årbogen 1936, side 50. 2B) An
ders Jensen Kragh, præst til Lundum og Hansted 1735—57. 30) Habuisti:
Du har holdt eller haft. Meningen her: En brugt prædiken. 31) Om biskop
Hygoms visitats i Hvirring se årbogen 1930, side 184. 32) In Agone = I
dødskamp. 33) Temperament. 34) Den før nævnte Brangstrup, der ligesom
svigersønnen Dalhoff jævnlig gjorde det af for præst. 35) Kodallund.
3Ö) For arbejdet.

Galten Smedeskov.
Af August F. Schmidt.

Fra Galten Sogn (Framlev Herred), der har gode lermuldede Jorder (7,0 til 7,7 ha til en Tønde Hartkorn), haves der
kun Beretning om 2 Oldtidshøje1), og der er nu slet ingen
synlige Oldtidsminder i det 867 ha store Sogn. På det bakkede
Terræn i Sognets nordlige Del er der fremdraget nogle Grave
fra Jernalderen, indeholdende Oldsager af Bronze (Drikkehorn
og Fibulaer), Sølv og Guld samt Lerkar.
Skove har forhindret Bebyggelse her allerede i Stenalde
ren. Galten Sogn er en Skovbygd; Rester af den sammen
hængende Oldtidsskov har vi i Småskove som Galten Smede
skov, Lillering Skov, Skoven ved Christinedal, Høver Skov,
Østerskov ved Låsby, Flensted Skov - ligesom Landsbynav
net Skovby erindrer om fjerne Tiders Storskov i Egnen.
Stednavnet Galten (1361 Galtenn) hører formodentlig til
det ældste Navnelag i Framlev Herred. Sidste Led antages i
Almindelighed at være Ordet Tun »Indhegning«, medens For
leddet af Kristian Hald er blevet forklaret af Ordet Galge i
dets oprindelige Betydning »Stang«, bøjelige Gren«2). Hald
regner nu dog med, at Forleddet snarere er Dyrenavnet Galt,
vestnordisk galtr. Navnet synes i hvert Fald at oplyse om
gammelt Agerbrug og Husdyrbrug.
Galten Sogn havde i 1688 ialt 8 Gårde, hvis Hartkorn
var 51,55 Tdr. Endvidere 1 Hus med 0,03 Td. Hartkorn. Anden
skyldsat Jord var på 3,07 Td. Hartkorn. Sognets Hartkorn var
da ialt: 54,65 Tdr. Dets dyrkede Areal var ialt 270,2 Tønder
Land3).
I Markbogen for 1683 (Nr. 1171, Matrikelsarkivet) op
lyses på sidste Blad, at den til »forskrevne Galten tilliggende
Skov bestaar ungefær af halv Eg og halv Bøge Træer, hvor
udi findes Træer tjenlig til Bygningstømmer, med mang
foldige unge Risbøge og Risege. God Underskov af Hessel,
Til trykning af denne afhandling har Storring-Stjær-Galten kommune
bidraget med 100 kr., hvorfor bringes en oprigtig tak.
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Skovabild, Elle, Birk, Vier (Vidjer), og (. . . .)4) som Hans
kongl. Mayst. og Selvejerbønderne er tilsammen udi par
ticiperet5)- Dog Selvejers Skovsparter i gi. Tid er bleven
afdelt og indsteenit0), og kan derpaa aarlig fedes som specialiter hos hver Mands Navn findes antegnet«.
Her hentydes til Markbogens Oplysninger, af hvilke det
fremgår, at der i Galten Sogns Skove i 1683 kunde fedes
21% Svin på Olden. På Sognets 8 Gårde boede 9 Bønder det
nævnte År. På Gård Nr. 1 residerede Rytterbonden Lauris Ras
mussen. Nr. 2 benævnes »Noch En Halgaar«. Nr. 3 indehav
des af Søren Frandsen. Nr. 4 af Karen Knudsdatter og Peder
Jensen. Peder Jensens Halvgård var Børnegods, tilhørte umyn
dige Børn. Nr. 5 ejedes af Søren Knudsen. Nr. 6 af Herlof
Jensen. Nr. 3-6 var Selvejergods. Nr. 7 var en Ryttergård,
der beboedes af Peder Lauridsen og Peder Andersen. Nr. 8
var ligeledes en Ryttergård, hvor Mændene hed Peder Michel
sen og Peder Rasmussen. Nr. 9 var en Halvgård, beboedes af
Jens Christensen og var Sognepræstens Anneksgård (Præ
sten bor i Storring). Endelig var der Husmand Thomas Mor
tensen, der kun havde et lille Jordtilliggende.
Fem af Galten Sogns Bønder var Fæstere og hørte til
Skanderborg Rytterdistrikt (1670-1767), medens de øvrige
var Selvejere. Den Skov, de Galten Bønder 1683 var delag
tige i, kan kun have været den nuværende Smedeskov, der
findes i Sognets Nordøsthjørne. Skoven nævnes ikke med
Navn i Markbogen 1683, men på Galten Østre March anføres
nævnte År Navnet Smed Agger (o:Agre). Dette Fald må have
været tillagt som en Del af Bysmedens Løn, og da Faldets
Beliggenhed på Østermarken uden Tvivl må have haft topo
grafisk Forbindelse med Sognets Skov, er der god Grund til
at tro, at det er Marknavnet Smedeager, som senere hen er
blevet overført som Navn på den nærvedliggende Skov. Om
denne findes der en Del Oplysninger i et Tingsvidne, der
efter Begæring blev udstedt 9. Juni 1763 .... »angaaende
Skifte og Deling over et stykke Krat, kaldet Galten Smeje
(Smien) paa Galten Mark«. Da dette Tingsvidne om Smede
skovens Skifte og Deling er af ikke ringe lokalhistorisk Værdi,
gengives det i det følgende dels som Referat og dels som Ci
tater.
Den 19. Maj 1763 mødte Fuldmægtig Lorentz Stephansen
(ca. 1734-1774), Prokurator i Skanderborg, på Major og
Overførster Friederich Pultz’ Vegne og fremlagde en Ret
tens Stævning angående upartiske Mænds Udmeldelse til
at skifte og dele et Stykke Krat på Galten Mark, Smien kaldet.

Galten Smedeskov

25

Stævningen, der blev læst, påskrevet og protokolleret, indled
tes med, at Friderich Carl Müncheberg, Doctor juris utriusqve7), og kongelig Majestæts Byfoged i Skanderborg samt
Birkedommer i det Skanderborgske Rytterdistrikt, gjorde vit
terligt, at Major og Overførster Friederich Pultz i Skander
borg har andraget,
»hvorledes at der paa Galten Mark Østen for Byen skal være et
Støcke Krat, bestaaende af Ege og Bøge Opvext, samt Esk og
Hessel, som ej skal være skift og deeled imellem Byens Beboere, der
ere Hans Majestæts Rytterbønder og Selveierbønder. Og som det
eragtes høi fornøden, at samme Krat til dets desbedere Conser
vation8) vorder skifted og deeled, at ennhver kand viide sin
Deel at svare til, agter velbemelte Hr. Major og Oberførster Pultz
saadant lovlig at lade skee ved uvillige0) Mænd. Til hvilchen Ende
hand denne Stevning har væred begierende; hvorved samtlig hans
Majestæts Rytterbønder og Selveierbønder i fornevnte Galten ind
kaldes for mig i Rette(n) at møede paa det Schanderborgske
Rytter Districtz Bircketing Torsdagen dend 19 de Mai førstkom
mende for uvillige Mænd at høre udmeldet til at syne dette Krat,
Galten Smeje kaldet, samt skifte og deele samme imellem Rytter
bønderne og Selveierbønderne, saafremt ellers de sidste kand
lovlig beviise sig at tilkomme Lod og Deel deri, med Skiøder og
Adkomster. Paa Aaestedet at møede hvad Dag og Tiid dertil ved
Retten bliver determineret10), og endelig at høre Forretningens
Afhiemling ved Rætten næste Tingdag derefter, ligesom og berørte
Selveiere indstevnes, for paa Aastæden at fremkomme med hvad
Skiøder og Adkomster, der kand give dem Rettighed til at faae Lod
og Deel i berørte Krat, da derpaa straxsen skal blive kiendt. De
Beboere, hvis Marcker grændser til Galten March, hvor dette Krat
findes, nemlig Schoubye og Lundgaard'1), bliver ligeleedes til for
nevnte Tiider og Stæder at møede indstevnede, for om de noged
ved Forretningen kunde have at sige og erindre. Og ligesaa stevnes
kongel. Majestæts Skourider Sr.12) Peter Mønster i Stoering13), tillige
med hans i Embedet adjungerede Søn, Skourider Sr. Christian Møn
ster sammesteds, og Skoufoged Johan Pedersen i Schiørring14), under
hvis Beridt og Opsyn Krattet ligger, for at hos og overvære dend
agtende Syns og Deelingsforretning. Endelig anmeldes ogsaa denne
Stevning for Hr. Cammerraad og Reigimentsskriver Moldrup15), for
om hand maatte behage Forretningen ligeleedes at overvære og
kunde have noged paa Rytterbøndernes Vegne derved at erindre.
Parterne medtager, hvad til Oplysning tienlig eragtes, da eenhver
Ret skal blive vederfaret. Til Vitterlighed under min Forsegling.
Schanderborg dend 9de Maij 1763. - Denne Stevning er rigtig for
kyndet dend 10 de Maij. Saa sandt hielp os Gud og Gud og hans
hellige Ord, Johan Michelsen. Mads Laursen. (De to Mænd er Stævningsmænd). - Læst for Rætten paa det Schanderborgske Rytter
Districtz Bircketing dend 19 de Maij 1763 og protocoleret testerer10)
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I. Fogh17). - Hvorefter Sr. Stephansen begierede Rætten behagelig
ville udmelde 8 uvillige Dannemænd til saadant at forrette i Følge
Stevnemaalet. - Thi skeedte Udmeldelsen saaledes som følger:
Her af Rætten er i Dag udmeldet efterskrevne Dannemænd, nem
lig Peder Hougaard i Farre, Jens Nielsen i Toustrup, Jens Michel
sen i Rode, Ole Pedersen i Sielle, Niels Pedersen og Anders Leth
i Schibye, Jens Nielsen i Stiær og Anders Nielsen i Laasbye18) til
at syne et Styck Krat paa Galten Marck Østen for Byen, Galten
Smeye kaldet.«
Efter at det af Selvejerbøndernes Skøde var erfaret, at de havde
»Rettighed udi Skov og Krat paa Byens Marcker, og følgelig ogsaa
Deel og Part udi .... Galten Smeje, som samtlig tilstædeværende
Bønder tilstoed at være og aldtiid haver væred til Fælleds for heele
Byen, ligesom og Gresningen derudi fremdeeles, som forhen, bliver
til Fælleds for samtlig Byemændene, blev Krattet af os synet og
efterseet, og befandtes at bestaae af Eege og Bøge Opvext samt Esk,
Hessel og Torn, som naar det bliver vel fredet, kand med Tiiden
blive en kiøn Støck Skou. Derpaa skiønnede vi at være rettest og
bæst, at Krattet for første blev deelt i 2 de Hovedparter, foruden
et smal Stycke i dend vestre Ende af Krattet, Smede Biis kaldet,
og et Støcke i den nordre Ende, Bøgeholtet1*), kaldet, dend eene
Part til Kongens og dend anden til Selveyerne, saa at enhver kunde
have sit for sig selv paa et Stæd, foruden de bemelte 2 de smaae
Stycker, og at hvem der frit den væsterske Part af Hovedkrattet,
som nærmest Byen, skulde tillige have det Stick, Smede Riis kaldet,
og hvem der fick dend østerste Part af Hovedkrattet, som lengst
fra Byen lig(g)ende, skulde tillige have det Støick Bøgeholtet
kaldet. Og da dette var besluttet og samtykt samt givet i Rytter
bøndernes Val (g) at tage hvilcken Part de vilde, enten dend
væsterste eller den østerste, som meldt, tog Rytterbønderne til
Kongen dend første, nemlig den væsterste Part, da Selvejerne altsaa fik dend østerste Part, hvorpaa vi eftermaalte Krattet for at
erfahre, hvormange Faune enhver Gaard efter sit Hartkorn kunde
tilkomme, og derefter atter maalte og sadte Skiæl saaledes: Vi
begyndte fra Væsten og gik i Østen i den syndere Side af Krattet,
og fra Øster til Vester i den nordre Side, hvori da 1. Laurs Rasmus
sens og Jens Rasmussens paaboende Ryttergaard blev tilmaalt sit
Skifte 47 Faune breed i syndere og 45 Faune breed i den nordre
Ende, og derpaa sat 2de trebunden Skiæl, et i syndere og et i nor
dre Ende med Flint og Kul under20). 2. Jens Pedersens og Frands
Pedersens paaboende Ryttergaard ligesaa sit Skifte, 31 Faune breed
i syndre og 30 Faune breed i nordre Ende, hvor og blev sadt 2de
trebundne Skiæl, et i syndre og et i nordre Ende. 3. Anders Simon
sens og Niels lensen Stiærs paaboende Ryttergaard, sit Skifte 29
Faune breed i syndre og 28 Faune breed i nordre Ende, hvor ligeleedes blev sadt 2de trebunden Skiæl, et i syndre og et i nordre
Ende. 4. Frands Simonsens paaboende Annexgaard, sit Skifte 14^
Faune breed i syndre og 14 Faune breed i nordre Ende, ligesaa
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tvende trebundne Skiæl, et i syndre og et i nordre Ende. 5. Selvejer
Anders Knudsen blev dernæst tilmaalt sit Skifte 43 Faune breed i
syndre og 42 Faune breed i nordre Ende, hvor og blev sadt 2de
trebunden Skiæl, et i syndre og et i nordre Ende. 6. Selvejer Niels
Tensen, sit Skifte 43 Faune breed i syndre og 42 Faune breed i nor
dre Ende, ligeledes sadt i 2de trebundene Skiæl, et i hver Ende.
7. Selvejer lens Herlevsen 29 Faune breed i syndere og 28 Faune
breed i nordere Ende, hvor og blev sat 2de trebunden Skiæl, et i
hver Ende. 8. Selvejer Knud Jensen fik saa sit Skifte derfra til
Skiellet til Schoubye Marck, som ej kunde maales til noget vist,
formedelst Krattets Ulighed ved Skiællet.
Hvilcke forbemelte Skifter alle gaar i Synder og Nord med
Enderne, og med syndre Ende støder paa Byens Agger lord samt
med nordre Ende paa Bøgeholtet, og er hver Skifte 150 Faune
lang ungeferlig21). Derefter blev forbemelte lidet Stykke af Krattet
Smede Biis kaldet, maalt og deelt imellem Rytterbønderne og Annexgaarden saaledes:
Begyndt fra Øster til Væster, da Laurs Rasmussen og lens
Rasmussens paaboende Ryttergaard blev tilmaalt sit Skifte 19 Faune
breed i syndre og 19 Faune breed i nordre Ende, og derpaa sadt
2 de trebunden Skiæl, et i hver Ende. lens Pedersen og Frands
Pedersen, ligesaa 16 Faune breed i hver Ende, hvor og blev sadt 2de
trebundne Skiæl, et i hver Ende. - Anders Simonsen og Niels
lensen Stiær ligeledes 17 Faune breed i hver Ende, hvor ligeleedes
blev sadt 2de Skiæl. Annexgaarden Frands Simonsen fik saa
det øvrige af Krattet til Byen ud, som ej kunde maales til noget
vist formedelst Krattets Ulighed i Enden. Og gaaer disse Skifter,
ligesom de andre, i Synder og Nord med Enderne, og alle Skiællene
med Flindt og Kuli underlagt. - Hvad angaar det forbemelte
Bøgeholtet kaldet, da vilde Selvejerne selv deele sammme imellem
sig siden, og hvorfore altsaa ey af os blev maalt imellem dem eller
sat Skiel. At vi saaledes haver synet og forrettet det ligeste og ret
teste, vi har kundet skiønne, bliver med vore Hænders Under
skrift og eedelig Afhiemling for Bircketings Retten tilstaaed og
bekræfted. - Datum ut supra22). Peder Hougaard, lens Nielsen,
lens Michelsen, Olluf Pedersen, Niels Pedersen, Anders Læth,
lens Nielsen, Anders Nielsen. Læst for Rætten paa det Schanderborgske Rytter Districtz Bircketing dend 9 de Iunij 1763 og protocoleret testr. I. Fogh.« - »Og afhiemlede saa de udmeldte Mænd
samme deres Forretning under Eed med opholdene Fingere efter
Loven, hvor paa de fra Retten blev dimiteret23). Derefter fremlagde Knud lensen i Galten een imellem Selvejerne dend 6.te Iunij
sidst giorte Deeling over det Støcke af Kratted Bøgeholdted kaldet,
som af de udmeldte Mænd og dend 31. Maij mellem Selveierne blev
deelet, hvilcken efter Begiering blev læst, paaskreven og protocoleret, lydende som følger: Anno 1763 dend 6.te Iunijus var vi under
skrevne 4.re Selvejere i Galten forsamlede for at skifte og deele et
Støcke Krat i Galten Smeede, nemlig dend nordre Ende af be-
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melte Smeede Bøgeholdtet kaldet, som os ved Deelings- Forret
ningen udi bemelte Galten Smeede dend 31.te Maijius sidst blev
tildeelt, og da har vi skiftet og deelt saaleedes som følger, neml.
i 4 re Skifter, et til hver Gaard, og begyndte vi paa dend søndre
Siide af Bøgeholdtet, nemlig ved det Skiæl, som var sat imellem
Kongens og Selvejerens paa Useltoft2*) og maalte ned i Nør, først
til Knud lensens Gaard 20 Faune, der satte vi 3 Steen, saa til
lens Herlevsens Gaard 20 Faune, der satte vi 3 Steen, saa til
Niels lensens Gaard 20 Faune, der satte vi 3 Steen, saa til Anders
Knudsens Gaard 20 Faune, der satte vi 3 Steen. Dernæst begyndte
vi paa den østre Siide af samme Bøgeholdt, nemlig paa søndre
Siide ved den nordre Ende af Anders Knudsens det lange Skifte
paa Langen (langs) ved Struben25) kaldet, der satte vi 3 Steen.
Saa maalte vi lüge som oven er meldt, need i Nør, først til
Knud lensens Gaard 20 Faune, der satte vi 3 Steen. Saa til lens
Herlevsens Gaard 20 Faune, der satte vi 3 Steen. Saa til Niels
lensens Gaard 30 ve Faune, der satte vi 3 Steen. Saa til Anders
Knudsens Gaard 30 Faune, der satte vi 3 Steen ved Enden af
Schoubye Marck, Allout20) kaldet, som er det norderste og sidste
Skifte. At saaleedes rigtig og med alle vores Villie og Samtycke er
passeret og tilgaaed bekræftes med vores Hænders Underskrift.
Galten ut supra. Knud lensen, lens Herlevsen, Niels lensen, Anders
Knudsen. - Læst for Rætten paa det Schanderborgske Rytter
Districtz Bircketing dend 9 de Junij 1763 og protocoleret testerer I.
Fogh. - Hvorefter Sr. Stephansen paa Hr. Major Pultzis Vegne var
Tingsvidne begierende og Knud lensen paa Selveierbøndernes
Vegne Gienpart, som begge af Rætten blev udsted. - At saaleedes
er passerit og tilgaaet bevidner med os de 8 te Tinghører, som da
var skreven til Stocke27), naunlig Erik Hemb28), Peder Pedersen,
Iørgen lensen, lens Andersen og lens Basballe af Schanderborg,
lens Christensen og Rasmus Pedersen af Wrold samt Iørgen Mathie
sen af Foerlev20). Dets til Bekræftelse under vore Hænder og Forseiglinger Actum Anno Die et Loco ut supra22).

F. C. Müncheberg.

I. Fogh.«20)

Mændene skulde skifte og dele Skoven mellem Rytterbønder
ne og Selvejerbønderne, såfremt de sidste lovligt kunde be
vise, at de tilkom Lod og Del deri. De udmeldte Mænd skulde
møde Torsdag 31. Maj 1763 KL 9 Formiddag ved Smede
skoven for at fuldføre Delingsforretningen i Major Pultz’
og andre vedkommendes Overværelse, så den inden næste
Tingdag for Retten endelig kan af Mændene blive rettelig
afsluttet. Udeblev nogle af Mændene idømtes de Straf. Under
skrevet på Skanderborg Rytterdistrikts Birketing 19. Maj
1763 af F.C. Müncheberg. Den 9. Juni 1763 mødte for Retten
på Major Pultz’ Vegne hans Fuldmægtig Lorenz Stephansen af Skanderborg, der refererede til Bestemmelsen af
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19. Maj. Samtidig var mødt Rytterbønderne, Selvejerbønder
ne og Anneksbonden samt de 8 udvalgte Mænd, som i Retten
lagde deres skriftlig affattede Forretning, der efter Begæring
blev læst, påskrevet og protokolleret. Mændenes Navne og
Hjemsted nævnes nu igen, de skal syne Fælleskrattet Galten
Smeje, og derefter skifte og dele det mellem Bønderne i
Galten, der alle var til Stede sammen med Major Pultz, Skov
rider Chr. Mønster og Skovfoged Johan Pedersen.
I 1683 var der 11 Beboere på Galten Sogns 8 Gårde for
uden en Husmand. I 1763 er der omtalt 11 Mænd, som havde
Lod i Smedeskoven. Der var da uden Tvivl 14 Gårde i Sognet,
dette Antal fandtes i hvert Fald ved Udskiftningen 178131).
Som man vil se, er en Del af Bønderne i 1763 Efterkommere
af Mændene, der anføres i Markbogen 1683.
1683 bor Lauris Rasmussen på Ryttergård Nr. 1. 1763
nævnes først af Bønder i Galten Laurs Rasmussen og Jens
Rasmussen, der nok beboer de samme Gårde, som anføres
Nr. 1 og 2 i 1683. - 1683 omtales på Gård Nr. 3 Søren Frandsen.
1763 har vi Frands Pedersen og Frands Simonsen. Disse
Mænd kunde måske nok tænkes at være Efterkommere af
Søren Frandsen, der 1683 var Selvejer i Galten. Han fik sin
Gravsten, der i Galten gamle Kirke (erstattet 1884 af den nu
værende) lå foran Alteret. Nu er den anbragt udvendig i
Koret. På Stenen er Portrætter af Mand og Kone og Ind
skriften: »Salig ere de som hvile i Herren. Herunder hviler
si.: Søren Frandsøn barnefød i Galten boede der og døde udi hans Alders - Aar med sin kiere Hustro Maren Mads
datter barnefød i Labing døde 1695 udi sit Alders 56 Aar de
lefde i Ægteskab 31 Aar af Gud velsignet med 3 Sønner og
4 Døttre Gud gifve dennem en glædelig Opstandelse«32).
Rytterbonden Peder Rasmussen 1683 beboede den Gård,
der nu hedder Porskjær (Mt. 7 a). Han efterfulgtes af Rasmus
Pedersen, dernæst Anders Simonsen, som nævnes 1763. Hans
Fæstebrev er dateret 6.10.1769 og er oprettet med Frijsenborg,
der havde købt Gården af Rytterdistriktet 1769. Anders Simon
sen blev Ejer af Gården ved Skøde af 4.6.1781. Selvejeren An
ders Knudsen 1763 er vel i Slægt med Karen Knudsdatter 1683,
der boede på Selvejergård Nr. 4. Han kan også have været
Efterkommer af Selvejer Søren Knudsen 1683, der uden Tvivl
har været Efterkommer af den Bonde Knud Sørensen, Galten,
der 1615 udstedte en kraftig Bøn om Jertegn33).
Herlof Jensen, Selvejer 1683, er Stamfader til Selvejer
Jens Herlevsen 1763. 1683 har vi Selvejer Peder Jensen,
1763 Selvejer Niels Jensen, vel nok af samme Familie.
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I vore Dage har følgende 14 Gårde i Galten Skovarealer:
Græsballehøj (Mtr. 2 a), IV2 Td. Land. Galten Møllegård
(Mtr. 2 c), % Td. Ld. En Gård i Bebyggelsen Smedeskov
(Mtr. 3 e), 3 Td. Ld. Galten Søgård (Mtr. 4 a) 4 Td. Ld. Horsegård (Mtr. 5 a), 3 Td. Ld. Foldbjerglund (Mtr. 5n), 3 Td.
Ld. Engvangsgård (Mtr. 6 a), 1 Td. Ld. Porskjær (Mtr. 7 a),
3 Td. Ld. Nørregård (Mtr. 9 a), 3 Td. Ld. Gården Mtr. 9 ac,
1% Td. Ld. Galten Skovgård (Mtr. 10a), 4 Td. Ld. Galten
Østergård (Mtr. 14 a), 1 Td. Ld. Sønder Skovgård (Mtr. 17 a),
y2 Td. Ld. Gården Mtr. 21 a, 1 Td. Ld. Ialt 30 Tønder Land
Skov34). I Trap angives Sognets Skovareal til 17 ha.
En Samling Huse fra Nutiden hedder Smedeskov. Den
lille Bebyggelse, hvor også findes et Hvilehjem, ligger smukt
ved Smedeskoven, Galten Sogns skønneste landskabelige Pryd.
Tillæg. Der var i 1683 tre Vange i Galten Sogn. De blev
1781 udskiftede. Udskiftningen blev gennemført vifteformet,
ikke stjerneformet, med Galten By liggende i Udkanten af By
marken35).
Sognets nordvestlige Vang hed 1683 Graalangis Wang.
Forleddet grå hentyder vel til Bevoksningens Farve. I denne
Vang fandtes disse Fald (Hovedinddelinger) : Offuen for Be
chen. - Sanden. Mager Jord. - Ruivelt. Måske det samme Ord
som Rodvælte; Huller gravet omkring Træers Rod, når man
vilde vælte dem. Altså Vidnesbyrd om Skovrydning. — Knud
Eng. Knude hentyder snarest til ujævn Jordbund i Engen. Græsgalle. Skrivefejl for Græsballe. I Traps Danmark, 4. Ud
gave, VII (1926-27), 217 nævnes i Galten Sogn Greiszballe
(Formen er fra År 1343). Denne Lokalitet ligger imidlertid i
Skjørring Sogn Nord herfor. Gården Græsballehøj, Mtr. 2 a
Galten, har fået Navn efter det i 1683 nævnte Marknavn Græs
balle (Græsgalle). Balle betegner en jævnt stigende Forhøjning
i Terrænet. - Tollgaard, Toldgaard. Forleddet kan muligvis
være Plantenavnet Torn30).
På Østre March fandtes 1683 disse Navne: Moesen. Gammelmose og Sømose findes i vore Dage midt i Sognet, hvor
der nu er 8 ha Mose. Synder (Faldet). - Kieldbech (Kildebæk).
- Smed Ager (eller Agger). - Maabierg. Forleddet er snarest
jydsk Mor »Mosejord, tørveagtig Jord«, »Sand, farvet mørkt
eller næsten sort af Lyngens Levninger«. - Uselle Toft. 1763
Useltoft. Hentyder til dårligt Jordsmon. Det moderne Gård
navn Usholt (Mtr. 5 h) kunde måske være dannet i Allusion
til det gamle Marknavn. - Gienslycke. Det er muligvis Planten
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Gederams, der har givet Navn til denne Mark. Løkke betyder
Indhegning. - Ved Aaen, Lyngbygårds Å, der danner Sognets
Nordgrænse. — Mag balle. Forleddet er nok »mager« og hentyder
til Jordens ringe Kvalitet. - Kors Ager. Måske ved et Markvejs
kryds. Eller også har her i den katolske Tid stået et Kors på
åben Mark. - Nørby tofft (Nordby Toft), Nord for Byen. På Vangen Synder March var af Fald Jord: Første Fald. Gammel Jord. I vore Dage har vi Gammelmose Sydvest for
Galten. Gammel Jord var Områder, der i flere År havde hen
ligget i Hvile. - Høeholm (Høholm). - Pind Knud (eller Kud).
Navnet har obscøn Betydning. - Offuer gammel Jord. Det
øverstliggende Stykke Gammeljord. - Præst Dam. Præstedam
er nu Navnet på et Vandareal Sydvest for Galten. Har vel til
hørt Sognepræsten. I Markbogen 1683 for Storring Sogn næv
nes Præstedam på Høver Bys Nordmark, der grænser til Gal
ten37)- Widen Ager (Ulden Ager). Hentyder til Bevoksning el.
lgn. - Felder Kier. Felder betyder Fælled (Fælledkær), jfr.
nedenfor. Tot Mersehen, Tødtmerschen. Tottegræs »Katte
skæg«, en simpel Græsart, der groede på Engområder. - Brem
Ager. Bræmme »Rand, Kant«. Vel lidt bakket Terræn. - Kro
gen. Måske et afsidesliggende Areal. Torsted Fald, løber ØstVest. På Høver Østervang var 1683 en Lokalitet: Thorkilde.
Hvis der har været et Gudehov i Høver, hvad J. T. Lundbye
har ment38), er det fristende at tolke Torsted og Torkilde som
Vidnesbyrd om en Oldtids Torsdyrkelse i Egnen sydvestlig for
Galten. - Høgballe. Fuglenavnet Høg i Forleddet. Svin Dall,
Suind Dall (Svindal). - Høns Knøsen. Knøs betegner en lille
Forhøjning, Bjergknold. - Kock holm (Kokholm), et Paral
lelnavn til Hønsknøsen. - Hasvad. Muligvis Has i Betydnin
gen »Gærde, Skel«. Schreder tofften (Skræddertoften). Jfr.
Smedeager. - I Smidde Kier nævnes 1683 Sycke buseke som
Betegnelse på et Areal. Betyder vist Området med Vidjebuske.
Endelig skal anføres, at 1683 nævnes på Galten Sønder
mark: Tærp, Terp som Marknavn. Dette Navn er et sidste
Minde om en Aflæggerby fra Galten, i 1329 skrevet Galthenthorp. Denne forlængst nedlagte Bebyggelse erindredes end
nu i 1880erne i Markbetegnelsen: Terp Mark. Stedet, hvor
der mentes at have ligget en fire-fem Gårde, kunde da påvises.
Der havde været et lille Vandløb tæt ved med en sammen
faldet Stenkiste, og der var en lille Mose tæt Øst for, kaldet
Fælleskjær. Det Areal havde jo været Fælleskjær for Terpen.
Et Sted, hvor der nu er blevet udgrøftet, stødte man på en
hel Brolægning. Der havde også ligget en Smedie derude,
for der er også blevet fundet Smedesinder her. Lidt oppe på
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en Brink eller lille Forhøjning tæt Nord for et af Gårdste
derne havde Meddeleren, Mads Kristensen, gravet en hel
Snes gamle, brændte Mursten op, nogle af dem var grumme
svære, det var Munkesten. De andre Gårde havde vist været
opført af Træ og klinede Vægge30).
Terp i Galten Sogn er en af de mange forsvundne Lands
byer, hvorom der fra forskellige Egne af vort Land fore
findes Oplysninger. Forsvunden er også det 1488 nævnte
Kær(s)gaard (1488 Kiergordt, 1497 Kiersgaard), Kærgård. Rivegård, også i Galten Sogn (1438 Riffue go(r)dtz Jord),
var en øde Gård både i 1438 og 1683. »Rifgaard« omtales
1683 i Markbogen: »en hal gaards Øde jord .... findisz Ingen
Bøggested till«. 1688 »Ruegaards ødejord«. Formen Ruegaard
er en Fejlskrift. Rivegårds Forled er det samme Ord som Rev,
Revle, der betyder et langt, smalt Areal, som hæver sig
lidt over Omgivelserne. Den i Traps Danmark nævnte Hulegaard synes at bero på en Fejlskrivning. - Et usammensat
Navn, som rent umiddelbart kunde gøre Indtryk af høj Ælde,
nemlig det nu så bekendte Klank, er derimod som Bebyggel
sesnavn af ganske ny Oprindelse, men det må vel være et
gammelt Marknavn på Stedet (selv om det ikke er nævnt i
Markbogen 1683). I så Fald er det sandsynligvis identisk med
det norske Ord klank, der betyder »Klump« og sigter til en
lille Forhøjning el. lgn.40). Vest i Galten Sogn findes Lo
kaliteten Taterhullet, hvortil er knyttet Sagnet om en Ta
ter, som her af sine egne blev dræbt og puttet ned i Vældgungen41). - Gårdnavnet Porskær og Ejendomsnavnet Lille
Porskær vidner om et Kær, hvori Planten Pors har floreret.
Gården Porskær lå indtil 1876 inde i Galten (den hed da Lund
gård), men blev så udflyttet til sin nuværende Plads Øst for
Galten. Galten Skovgård, Sønder Skovgård, Overskovgård, Søn
derskovlund, Pilgård, Foldbjerglund, Birkelund og Bækkelund
er moderne Gård- og Ejendomsnavne, der har fået deres Be
tegnelse på Grund af Smedeskovens Tilstedeværelse. Gårdene
Præstdam, Damgården, Gammel Mosegård, Galten Søgård, Eng
vangsgård, Åsgården har i deres Navne stedlige Naturforhold
til Forudsætning. - Nørregård, Vestergård, Østergård, Over
gård, Højvang, Højbo, Solvang og Bakkelg har Beliggenhed
som Årsag til deres Navne. - Af anden Oprindelse er Navnene
Baunesminde, Hor segård og Rampen. Personnavne indgår i
Mariesminde og Petersminde. Et Indtryk af Udviklingen i Sog
net får vi ved at erindre om, at Gårdantallet her i 1683 var 8.
1781: 14. 1815: 18 Gårde og 18 Huse42). 1905 var Sognets sam
lede Hartkorn: 112 Td. 29 Gårde med 84 og 122 Huse med 28
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Td. Hartkorn samt 10 jordløse Huse. 1921 boede Sognets 910
Indbyggere i 228 Gårde og Huse. Deraf var i Galten By 127
Gårde og Huse med 473 Indbyggere. 1930 var Sognets Indbyg
gertal 1030. 1945 var Folkemængden her 1005, Husstandenes
Antal 306. 1950: 1063 Indbyggere og 319 Husstande.

NOTER
O Therkel Mathiassen: Oldtidsminderne paa Aarhusegnen (Jyllands
posten 13. Juli 1948). 2) Kristian Hald i Østjydsk Hjemstavn 1945, 79.
3) Henrik Pedersen: De danske Landbrug (1928), 224. 4) Hul i Papiret.
5) Delagtige i. 6) Afmærkede med Skelsten. 7) Fr. C. Müncheberg (1723—
1813), Byfoged i Skanderborg og Birkefoged i det Skanderborgske Rytter
distrikt 1756—1801. 8) Bevarelse. 0) Uvildige, upartiske. 10) bestemt.
n) Lundgård ligger i Skovby Sogn Øst for Galten Sogn. 12) Seigneur, Herre.
13) Storring (Store Ring), Sogn Syd for Galten. 14) Skørring, Sogn Nord
for Galten. 15) Niels Mollerup, Regimentsskriver fra 1732, boede på Skan
derborg Ladegård. 10) bevidner. 17) Jørgen Fogh, Byskriver, Skanderborg.
18) Farre, Tovstrup, Rode, Sjelle, Skibby, Stjær, Låsby er Landsbyer i
Galtenegnen. lö) Holt betyder: lille Skov. 20) Flint og Kul under Skelsten
var Bevis på, at her var ret Skel (jfr. August F. Schmidt: Hegn og Mark
fred, 1953, 24). 21) omtrentlig. 22) Dato som ovenfor. 23) afskediget.
24) Dette Navn anføres også i Markbogen 1683. 2B) Strube betyder i Sted
navne et smalt, indeklemt Jordstykke. 26) Dette særegne Navn betyder vist
noget i Retning af et Stykke Land til Græsning. Måske Endelsen kan være:
Loft og hentyde til, at man her i Skoven hentede Rafter til Lofter. 27) De
8 Mænd var Stokkemænd, Tinghørere, der skulde bevidne, hvad der fandt
Sted på Tinget. Navnet hidrører fra, at Stokkemændene tog Plads på Ting
stokkene. 28) Personefternavnet Hemb er taget fra Landsbyen Hem Syd
for Mossø. 20) Vrold og Forlev er Landsbyer ved Skanderborg. 30) Tings
vidnet om Galten Smedeskov er indskrevet på 12 sammenhæftede Folioblade, ialt 24 beskrevne Sider med gotiske Bogstaver. I det udgivne her er
indsat moderne Tegnsætning samt Nutids store og små Bogstaver. Inkonse
kvenser i Stavemåden er bibeholdt i Citater. Det gamle Dokument har
været i Slægtseje i Galten siden 1763. Det beror nu hos Politibetjent Poul
Porse (af gammel Galtenslægt fra Engvangsgård), Anker Jensens Vej 13 S
Åbyhøj. Hr. Porse har venligst lånt mig Tingsvidnet, ligesom han også på
anden Måde har vist Sagen stor Interesse. 31) 1769 var der i Galten Sogn
194 Indbyggere. 32) Indskriften er læst af Chr. Heilskov (Samlinger til
jydsk Historie og Topografi 4 Rk. II, 1915, 186). 33) Se Historisk Aarbog
for Aarhus Stift 1917, 137—38. Smsts. 1936, 164—71: Galten Skoles Histo
rie. 34) Aarhus Amt. Topografisk historisk Haandbog IV, Framlev Herred
(1949), 260—285. 35) Harald Nielsen: Udskiftningen i det skanderborgske
Rytterdistrikt (Jyske Samlinger Ny Række, III, 1954, 29, 31, 33, 35, 50).
36) Viborg Amts Stednavne (1948), 224, Tollund. 37) Østjydsk Hjemstavn
1956, 135. 38) Aarhus Stifts Aarbøger 1925, 141. 30) Evald Tang Kristen
sen: Danske Sagn III (1895), Nr. 1543. Aarhus Amtstidende 4. Novbr. 1933.
40) Kristian Hald i Østjydsk Hjemstavn 1945, 80, 83, 84. Norddelen af
Landsbyen Høver (i Storring Sogn) hører til Galten Sogn, se Østjydsk
Hjemstavn 1956, 134—39. 41) Sagnene herom findes i Evald Tang Kri-
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stensens Jysk Almueliv V (1893), Nr. 599—601. Der findes optegnet for
skellige Sagn og Meddelelser om gammelt Folkeliv i Galten Sogn. Henvis
ninger hertil ses i Evald Tang Kristensen: Danske Sagn VII (1901), S. 555.
Jysk Almueliv, Tillægsbind VI (1902), S. 467. Om den store Landevej, an
lagt 1850—56, der går gennem Galten Sogn fra Øst til Vest, har Jørg. J.
Jørgensen skrevet i Østjydsk Hjemstavn 1942. Om Klank Forsamlingshus
og Klank Højskole har Jørgensen meddelt Oplysninger i Østjydsk Hjem
stavn 1945. Om Klank Højskoles Historie se også Jens Nielsens Erindrings
bog: Fra en Grotid (1942) samt Værker om de danske Folkehøjskoler.
Traps Danmark, 4. Udgave, VII (1926), 216—17. 42) Aarhus Stifts Aarbøger 1936, 168.

De gamle møller i Århus stift
Indberetninger om tilstande og forhold på vejr- og vandmøllerne
i året 1761.

Af Peder Jensen.

Den 19. maj 1761 udsendte Rentekammeret et cirkulære
til alle landets amtmænd og udbad sig heri, at disse ind
samlede oplysninger om de på den tid eksisterende vejr- og
vandmøller.
Årsagen til, at Rentekammeret ønskede disse oplysninger,
var, at riget fattedes penge, og på sin jagt efter disse havde
regeringen bl. a. kastet sine øjne på landets møller for at
undersøge, om den mølleskyldsskat, som påhvilede disse,
eventuelt, om vejr- og vandmøllernes tilstand tillod det, kunne
forhøjes.
Til gengæld for en sådan skatteforhøjelse kunne regeringen
da eventuelt tænke sig at tildele samtlige møller sine bestemte
kunder, således at alle landets bønder fik besked på, hvor
netop de skulle lade deres korn male, og hvorved alle møller
kunne sikres en vis indtægt og dermed forhåbentlig en
skatteevne, der kunne komme rigets betrængte kasse til gode.
Fra Århus stift findes indberetninger om møllerne i det
gamle Kalø amt, Hasle herred, Vester-Lisbjerg herred og Ning
herred i Havreballegård amt samt om 2 møller i Nim herred
i Skanderborg amt.1)
Der kan af disse indberetninger udledes adskillige oplys
ninger om møllerne i året 17612), således oplyses bl.a. om
møllernes tilhørsforhold, der oplyses for en dels vedkom
mende om størrelsen af hartkornet for deres tilliggende af
ager og eng, samt gives oplysning om størrelsen af mølleskyldshartkornet, af hvilket man ved sammenligning af dette
mellem de forskellige møller kan danne sig et indtryk af den
maleevne, de blev ansat til ved matrikuleringen af 1688.
Om selve møllebygningerne indeholder materialet intet,
derimod sparsomme oplysninger om mølleværkerne og et væld
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af oplysninger om de ydre forhold, hvorunder møllerne ar
bejdede, i særdeleshed om vandforholdene omkring møllerne,
og om hvilke byer, der søgte til de forskellige møller. Desuden
findes spredt om flere oplysninger til møllernes historie, lige
som der berettes om enkelte øde møller.
løvrigt undres man over ved en gennemgang af indberet
ningerne, hvorledes det i det hele taget har været muligt for
bønderne at få deres korn malet, thi størsteparten af svarene
angående møllernes tilstand var meget pessimistiske, men her
til må man erindre, at da formålet med en indsamling af
disse beretninger havde en skatteforhøjelse for øje, kunne
ingen være interesseret i at tegne forholdene alt for lyse.
De fleste af indberetningerne, på een nær (fra ejeren
af Hornborg mølle, Nim hrd.), vendte sig imod at tildele
møllerne faste møllekunder. Alle var klare over, at det kun
ville føre til et utal af stridigheder og processer, om man
skulle tvinge bønderne til at søge en mølle, de måske ikke
ønskede at gæste, og med de mange forbehold, som indbe
retningerne indeholder med hensyn til, hvornår møllerne
kunne male og hvornår ikke, ville et sådant påbud også være
meget upraktisk.
Regeringen fik da heller intet ud af sine planer, fore
havendet blev opgivet, og alt blev ved det gamle.
Vandmøllerne var i overvældende flertal, idet der kun
findes beretning om 2 vejrmøller, nemlig Skødstrup mølle og
en til Århus mølle hørende stubmølle.

KALØ AMT
Sønderhald herred.
Volk mølle, Essenbæk sogn. Htk. ager og eng 1 td. 1 fdk. mølleskyld 4 td. 2 skp. Møllen tilhørte stamhuset Tustrup i
Hørning sogn og lå tæt ved Essenbækgård; den havde hidtil
klaret sig nogenlunde og havde kunnet svare de afgifter,
som den var pålagt. Møllen havde ingen »Strøm, Aae eller
Bækløb« at få vand fra, men måtte klare sig med det vand,
den kunne få af »een liden Rende«, der var gravet fra mosen
og engen, der hørte til møllen. Denne rende blev årligt renset
og vedligeholdt af stamhusets bønder.
Mygind mølle, Mygind sogn. Htk. ager og eng 2 fdk. mølleskyld 5 td. 2 skp. 2 fdk. Tilhørte stamhuset Tustrup. Til
dette stamhus hørte tillige Svenbroe mølle, nu kaldet Mellem-
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mølle, i Voldum sogn, Galten hrd. i det daværende Dron
ningborg amt3). Om Svenbroe mølle, Volk mølle og Mygind
mølle hedder det i beretningen, at »udi forrige Seculo Anno
1697 den 11. Martij haver den Tids Eyer (af Tustrup) Oberst
Hans Friis opbygt et Nyt Hospital udi Hørninge og dertil
disse 3 Møllere hengiven«.
De 3 møller skulle svare deres landgilde til hospitalet
1 Hørning, og det beløb sig årligt til for Svenbroe mølle 30 td.
mel og malt, Mygind møller 24 td. mel og malt og Volk
mølle 18 td. mel og malt. Derforuden skulle Mygind mølle
yde % td. byg og ty td. rug årlig til præsten i Årslev.
Møllerne var ikke i 1761 så gode, som da de i 1697 blev lagt
til hospitalet, thi på denne tid var der så meget skov, at træ
til møllebygninger, broer og dæmninger kunne skaffes med
meget mindre bekostning end nu. Tilløbet af vand til møl
lerne var desuden formindsket så meget, at både Svenbroe og
Mygind møller flere gange havde ligget øde, hvorfor hospita
lets stiftelse af sine øvrige midler havde måttet bestride ud
gifterne til reparation af bygningerne og endog give afslag i
landgilden.
Estrup mølle, Fausing sogn. Mølleskyld 31 td. 7 skp.
Tilhørte GI. Estrup og lå som »en skiøn Mølle«4) umiddel
bart ved gården. Dens årlige landgilde til herskabet var 180
rdl. Herskabet betalte alle skatter af møllen og holdt 3 broer
ved møllen vedlige. Mølleren var uden betaling tillagt jord
og græsningsret til sine kreaturer på GI. Estrups mark, og
når udgifterne til alt dette blev fradraget landgilden, blev der
ikke meget tilovers, hvorfor møllen »gierne kunde taale« det
halve hartkorns afslag. Om sommeren manglede møllen ofte
vand og kunne højest »i Nat og Dag med een Qværn« male
2 tønder, og den anden kværn måtte da stå stille. Møllen blev
søgt af godsets egne bønder og havde enkelte kunder fra
Rougsø herred.
Nielstrup mølle, Vivild sogn. Mølleskyld 5 td. 2 skp. 2
fdk. Tilhørte Løvenholm. Møllen svarede 2 td. rug i landgilde,
og da der tidligere havde hørt avl til møllen, havde mølleren
desuden fæstet en gård på 10 td. htk., hvoraf han havde sin
fortjeneste.
Nymølle, Nørager sogn. Htk. ager og eng 1 td. 3 skp. 2 fdk. mølleskyld 6 td. 3 skp. Beboerne i møllen ejede selv det halve
af ager og engs hartkorn, mens det øvrige og møllen tilhørte
Løvenholm. Den årlige landgilde var 15 td. rug. Nielstrup
og Nymølle lå tæt ved hinanden og kunne, når der var vand
nok, betjene de ordinære kunder. Løvenholm måtte forsyne
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begge møller med fornøden tømmer til mølleværker og broer,
hvilket bevirkede, at der ingen overskud blev af landgilden,
og så havde møllerne dog »ikke uden nødtørftig Udkomme«.
Under Løvenholm hovedgårdstakst havde ligget endnu
en mølle. Denne var for »Rum Tid« siden nedlagt, da kunderne
til den fuldstændig svigtede.
Ryomgård mølle, Marie Magdalene sogn. Mølleskyld 3 td.
1 skp. 2 fdk. Tilhørte Ryomgård. Møllen svarede årlig 12 td.
mel i afgift, hvilket næppe kunne bestride gårdens udgifter til
møllens vedligeholdelse. Mølleren havde græsningsret på
hovedgårdens mark til sine kreaturer. Møllen manglede ofte
vand. Når den kunne male, søgtes den af beboerne i Skarresø
og Marie Magdalene sogne.
Vedø mølle, Koed sogn. Mølleskyld 1 td. 3 skp. 2 fdk. Til
hørte Vedø gods. Møllen lå under gårdens hovedgårdstakst
og var ikke fæstet bort, men gården holdt en møllersvend på
stedet. Når udgifterne til svendens løn og kost, møllens og
dæmningernes vedligeholdelse var betalt, var medgået alt,
hvad møllen havde indtjent. Møllekunderne var gårdens egne
bønder i Koed, Bugtrup og Kolind.
Årslev mølle, Nr. Årslev sogn. Htk. ager og eng 2 skp.
3 fdk. 2 alb. - mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk. Møllen var en
selvejermølle og ejedes af Laurs Christensen Møller. Han
klagede over, at begge hartkornsansættelserne var for høje.
Vandet bestod kun af et »lidet Veid som kommer udaf
Tuustrup Marck« og drev en lille overfaldskværn, »hvorved
jeg næppelig Brødet fortiener«. Der var kun lidt at male, og
mølleren havde desuden en lille bro at vedligeholde, »hvor
over Fahrten af mange Vogne falder til og fra Randers«.
Skaby mølle, Hvilsager sogn. Mølleskyld 8 td. 4 skp. Øde
mølle, der havde tilhørt Skaføgård, hvis ejer i 1761, Niels
Behr, skriver i sin indberetning, at han stadig betalte de
på møllen hvilende afgifter, skønt møllen af »min si. Fader5)
næsten for 40 Aar siden« var nedlagt. Årsagen til nedlæg
gelsen var, at de omkring stedet boende bønder ikke holdt
åen ryddelig, »men endog med Steen og Giærder fyldte den«,
således at møllen blev ubrugelig. Møllen, der havde haft 2
kværne, havde været søgt af bønderne i Thorsager, Fårup,
Skrejrup, Dagstrup og flere andre steder; de beklagede alle
dens nedlæggelse, hvorfor Niels Behr også påtænkte at opføre
en vejrmølle ved Skaføgård. - Ved en udgravning i 1902 fandt
man spor af møllen.0).
Lillemølle, Hvilsager sogn. Mølleskyld 3 td. 5 skp. 3 fdk.
Tilhørte Skaføgård og var en »liden Mølle», som næppe kunne

De gamle møller i Århus stift

39

male for gården og beboerne i Hvilsager sogn, og mølleren
havde derfor udelukkende sin indkomst af det tillagte jord
til møllen.
Skørring mølle, Skørring sogn. Htk. ager og eng 4 td. 1
skp. 2 fdk. 1 alb. - mølleskyld 9 td. 4 skp. 2 fdk. Tilhørte Rosenholm. Den årlige landgilde af ager og eng og møllen var 30
td. mel, men denne afgift var på grund af møllerens ringe
indkomster nedsat til 15 td. mel. Møllen manglede kunder,
da andre møller lå tæt omkring den.
Nørre Djurs herred.

Brøndstrup mølle, Gjerrild sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp.
2 fdk. Tilhørte grevskabet Scheel. Tilløbet af vand var i de
senere år blevet meget forringet, dels på grund af et for
»et Par Aar siden værende Jordskiælv«7), dels på grund af
flyvesand. Mange af møllens kunder søgte derfor til Treå
mølle ved Bønnerup strand.
Ørum mølle, Ørum sogn. Mølleskyld 5 td. 2 skp. 2 fdk.
Gammelmølle, Ørum sogn. Mølleskyld 14 td. 7 skp.
Fannerup mølle, Ginnerup sogn. Mølleskyld 5 td. 2 skp.
2 fdk.
Skærvad mølle, Ginnerup sogn. Mølleskyld 2 td. 1 skp.
Ramten mølle, Nimtofte sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk.
Disse 5 møller tilhørte grevskabet Scheel, og det hedder i
indberetningen om dem, at de ikke er blevet forbedret siden
matrikuleringen (1688), men snarere forringet, »ved det at
Vandet til samme synes at blive mindre og mindre«. Ramten
mølle var den dårligst stillede og var nu næsten øde, da den
ganske manglede vand.
Om tildelingen af faste møllekunder til grevskabets møl
ler mente forvalter P. Ilsøe, at det kunne »høybemeldte mit
Herskab best selv giøre, såvel til Møllernes som Bøndernes
Tarv«.
Hemmed mølle, Hemmed sogn. Mølleskyld 2 td. 2 skp. Til
hørte Meilgård. Møllen hvade kun »lidet Vandløb«, og siden
det store jordskælv i december 1759 var vandet næsten borte.8)
Treå mølle, Hemmed sogn. Mølleskyld 6 td. 3 skp. Til
hørte Meilgård. Denne mølle var altid i stand til at male, men
da møllen lå meget afsides ved Bønnerup strand, kom der
kun få gæster; kun når de andre møller i omegnen måtte
melde pas, fandt folk til Treå mølle. Møllen havde fået en ny
kværn, hvilket havde bevirket, at en del af Brøndstrup mølles
kunder søgte den.
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Om de faste møllekunder bemærkede forvalter Mønsted
på Meilgård, at det måske kunne være »gott nok«, når mølle
ren da blot ville vise »Kendeliglied« imod gæsterne og ikke
ved »Ophold eller Fornermelse giøre Forhindring og Urett«,
blot fordi han tænkte, at de jo ikke måtte søge andre steder
hen.
Fjellerup mølle, Fjellerup sogn. Mølleskyld 2 td. 2 skp.
2 fdk. Tilhørte Østergård i Fjellerup. Møllen kunne bestride
malingen for de kunder, der plejede at komme der, nemlig
bønderne fra Fjellerup, Hegedal, Skovgård og »nogle faae
andre Folk i Nørager Sogn«. Vandet kom fra et væld, der
havde sit udspring ved Fjellerup kirkegård. - Møllen brændte
natten mellem den 8. og 9. marts 1779, og møllerens lille
søn indebrændte?) Den blev senere genopbygget.
Nimtofte mølle, Nimtofte sogn. Mølleskyld 7 td. 3 skp.
2 fdk. Tilhørte Ryomgård. Møllen havde altid vand nok,
men manglede til gengæld møllekunder, da den ikke blev søgt
af andre end sognets beboere.
Sønder Djurs herred
Grenå mølle, Grenå by. Tilhørte Hessel. Møllen lå på
Grenå købstads jorder og svarede afgift til byen. Den havde
sit vand fra Kolindsund, hvorfra det løb gennem Kragsø og
til møllen. Møllen kunne ikke »fattes Vand uden i stærk tør
Weir om Sommeren«. Kunderne kom fra Grenå og de om
liggende landsbyer i både Nørre- og Sønder Djurs herreder,
men kundekredsen var ikke konstant. - Møllen brændte 30
juni 1762 og blev aldrig genopført10).
Katholm mølle, Ålsø sogn. Mølleskyld 1 td. 2 fdk. Til
hørte Katholm og lå tæt ved gården. Den var »ikkuns een
liden Vandmølle«, og udover at male for herskabet betjente
den kun 4 til 6 af gårdens egne bønder.
Balle mølle, Hoed sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk.
Lillemølle, Vejlby sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk.
Disse 2 møller tilhørte Rugård, og det hedder om dem, at de
»staar nok saa meget og maaskee meere, end de gaar«, og
som følge deraf kunne de på ingen måde tildeles faste kunder,
og iøvrigt ville sådanne »tvungne Giæster finde paa adskil
lige Udflugter, og da torde vel heller ikke nogen sige god
for at jo Misbrug i Visse Maal kunne indsnige sig . . .«.
Pismølle, Lyngby sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. Heraf til
hørte 1 td. mølleskyld Høgholm i Tirstrup, mens den øvrige
mølleskyld tilhørte Rugård. Møllen havde ringe vand, og
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dersom ikke herskaberne på Høgholm og Rugård begge havde
tillagt møllen noget avls jord, hvoraf mølleren kunne bestride
udgifterne ved møllen, ville denne have været øde. Den kunne
kun male en kort tid om vinteren.
Skramsø mølle, Tirstrup sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk.
Tilhørte Høgholm. Møllen havde på grund af sandflugt fået
afslag i mølleskyldshartkornet, så den nu kun svarede af 1 td.
4 skp. 3 fdk., og af samme årsag havde herskabet givet et
afslag på 5 td. rug i den årlige landgilde.
Øksenmølle, Tirstrup sogn. Mølleskyld 8 td. 4 skp. Til
hørte Høgholm. Om Øksenmølle og Skramsø mølle berettes
under et, at havde ikke disse 2 steders fæstere tid efter anden
fået nogle ledige fæstejorder, havde de ikke kunnet svare
deres pligtige afgifter, men var derimod kommet i restance,
thi vandet til begge møller var »efter sandfærdig Beret
ning« aftaget meget.
Sømølle, Fuglslev sogn. Mølleskyld 6 td. 3 skp. 3 fdk.
Tilhørte Søhol tgård. Ejeren, konsumptionsforpagter Jens Jen-
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sen Rhode i Ebeltoft, fortæller, at jo mere vand der var
»enten ved Tøebrud eller Indfaldende vaad Wærlig«, jo
mindre maling havde møllen, thi da søgte folk til andre møller
omkring i egnen.
Han var ikke tilhænger af faste møllekunder, for når der
»feiler Vande, Vinter eller Sommer, saa maae Bønderne kiøre
forbi Nærmeste Mølle og Søege Maaling hvor det kand skee«,
og især ville det da blive vanskeligt for dem, der blev henlagt
til græsmøller, hvis disse mennesker da ikke »hafde den Forraad af Korn, at de kunde lade Maale om Vinteren det til
Huusholdning for Sommeren behøvende«11).
Gravlev mølle, Fuglslev sogn. Mølleskyld 2 td. 1 skp.
Tilhørte Skærsø i Dråby sogn. Møllen kunne kun male få
tider om året, thi frost om vinteren og tørke om sommeren
standsede dens kværne, og derfor var det ikke gavnlig »for
denne Egns Møller i Almindelighed, at de blev tildeelt Visse
Mølle Giæster«.
Nymølle, Feldballe sogn. Mølleskyld 2 td. 1 skp. Tilhørte
Møllerup. Nymølle var »en liden Vandmølle« beliggende tæt
øst for gården. Den havde sit vand fra graven omkring
gården og »kand ey heller Male uden om Efter Aaret og i
Tøevejr om Vinteren«. Om sommeren måtte selv mølleren
til en anden mølle for at få sit eget korn malet.
Ulstrup mølle, Feldballe sogn. Mølleskyld 2 td. 1 skp.
Tilhørte kancelliråd Iver Hanson på Lyngsbækgård i Dråby
sogn. Speciel omtale af denne mølle findes ikke, og nærmere
om Hansons indberetning meddeles under møllerne i Fem
møller, Mols herred.
Mårup mølle, Nødager sogn. Mølleskyld 2 skp. Tilhørte
Løvenholm. Afgiften til herskabet var 10 skp. rug. Møllen
var uden betydning og malede kun om vinteren. Da indberet
ningen blev givet, 4. juni 1761, var mølleren da også flyttet
og havde fået en bondegård i fæste.
Mols herred
Havmølle, også kaldet Ørsøe mølle, Dråby sogn. Mølle
skyld 4 td. 2 skp. Tilhørte Rugård. Den havde vand fra Stub
be sø og malede for borgerne i Ebeltoft og for bønderne
i de omliggende landsbyer. Mølleren var ikke uvillig til at
antage faste kunder, dog på betingelse af, at de »ville og
kunde lempe sig« efter, at møllen ofte kunne blive standset
i strenge vintre og tørre somre, og det derfor var nødvendig
for bønderne at sørge for ekstra forråd af mel.
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Ørnbjerg mølle, Dråby sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk.
Tilhørte Skærsø. Møllen havde som regel altid fornøden vand
hele året igennem og kunne derfor godt tage faste kunder,
om blot omegnens andre møller også kunne, men dette var jo
ikke tilfældet.
Skovmølle, Dråby sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk. Til
hørte Lyngsbækgård. Møllen lå på grænsen til Agri sogn
og regnedes med til møllerne i Femmøller i Agri sogn.
Bruns mølle, Agri sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk.
Tilhørte Lyngsbækgård. Også denne mølle hørte til møllerne
i Femmøller, hvor der tillige lå endnu 2 møller, Overmølle
og Kannikemølle. Kancelliråd Iver Hanson på Lyngsbækgård
beretter intet om sine 2 møllers tilstand, men kaster sig
straks ud i en længere skrivelse om forholdene i Femmøller,
og af hvilken man kan se, at der ikke just har rådet idylliske
tilstande møllerne imellem.
De »ere beliggende saa tæt hos hinanden«, skriver han,
»at der ikke er uden omtrent 100 Skrit mellem nogen af dem,
og som de alle har til Maale Vand fra den anden, følgelig
af Ondskab eller Misundelse kan holde Vandet fra hinanden
og derved skade hinandens Næring, saa synes det, at om
det nogen steds kunde være fornøden eller nøttig, at enhver
Møller blev tildeelt sine visse Mølle Giæster, maatte det
være her«. Men kancelliråden er alligevel ikke tilhænger af
denne reform, thi »Menneskelig Ondskab, Egennytte og Mis
undelse« ville snart finde udveje til »den skadeligste Uorden«.
Det, der hørte til ordentlige mølleforhold, fortsætter Han
son, var, 1) at mølleren lod sig nøje med den told, som han
med rette måtte tage, 2) at han holder sit mølleværk i god
stand, 3) at han lemper sig efter sine »Mølle Giæsters Taalighed« og bestemmer enhver af dem en vis dag til malingen,
»som annoteres i hans Bog«. Får han faste møllegæster,
behøver han ikke mere at have punkt 1 og 3 fornøden, mener
Iver Hanson, thi de kan da ikke forlade ham.
Skulle derimod nogen af de faste gæster få lyst til at
skifte mølle, kunne de blot enes om at komme alle på samme
dag, og da »kunde Mølleren uden utilbørlig Ophold ikke
Expedere dem«, og så var der straks anledning til stridig
heder, og »naar Møllerens Næring saaledes svindledes paa
een Kant, var det at befrygte, at de Mølle Giæster, som
han beholt tilbage at raade over, kom til at erstatte ham
hans Tab, da Møllere lige som Skræddere er saa uheldige at
holdes for ikke at være altfor Skrupuleuse over for det Syven
de Bud«, som de mener ustraffet at kunne overtræde.
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Overmølle, Agri sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk. Til
hørte justitsråd J. E. Hauch på Vistoftgård, som han havde
købt i 1760, hvorfor han ikke var kendt med forholdene på
stedet og derfor kun berettede om møllen, »at formedelst
Maalingens Ringhed er af mine Formænd forundt Mølleren,
ved Stædet omtrent beliggende, 4 Skp. 1 Fdk. 1% Alb. Jord
skyld«.
Kannikemølle, Agri sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk.
Møllen hørte under Rektoratet i Århus og hørte antagelig til
det af Agri præbende, som tidligere var tillagt Århus Dom
kirke, og som 14. april 1545 blev henlagt til »Skolen i vor
Kjøbstad Aarhus«12). Året efter fik skolemesteren i Århus
ejendomsbrev på Hem Kannikemølle i Mols herred13).
Om møllen i 1761 berettes, at den har ikke »en Foods
Breed Agger eller Eng«, og at indberetteren iøvrigt er »af
Tanker med Hr. Cancelliraad Hanson«.

Øster-Lisbjerg herred
Følle mølle, Bregnet sogn. Htk. ager og eng 2 td. 2 skp.
2 fdk. - mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk. Tilhørte Kalø gods. Om
vinteren havde møllen »Nogenledis Vand at maale med«,
men om sommeren kunne den for det meste aldrig male,
og kunderne måtte drage forbi til andre møller.
Rosenholm mølle, Hornslet sogn. Mølleskyld 6 td. 3 skp.
Tilhørte Rosenholm. Møllen lå »strax ved Gaarden« og var
under hovedgårdstaksten. Den var af den beskaffenhed, at
da den »lidet eller intet« kunne male om sommeren, med
gik hele indtægten ved møllen til den svend, som herskabet
holdt på stedet.
Rodskov mølle, Hornslet sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp.
2 fdk. Tilhørte Rosenholm. Møllen lå ved Rodskov by, og
forholdene var som på møllen ved Rosenholm, og »den
Fæstende ernærer sig af andet«, samt havde noget jord
til møllen.
Skødstrnp mølle, Skødstrup sogn. Tilhørte Vosnæsgård.
Denne mølle var den eneste vejrmølle i Kalø amt. Den var
for de omliggende byer »høit fornøden«, hedder det, og af
ejeren altid holdt i brugbar stand. Dette til trods ernærede
mølleren sig »ikkun kummerlig derved«, og de 11 td. mel, som
den årlige afgift var, forslog ikke til de fornødne reparationer
på møllen, så om nogen forhøjelse til »Hans Kongl. Maje
stæts« kasse kunne der slet ikke være tale.
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Hasle herred

Århus mølle1*). Mølleskyld 31 td. 7 skp. Tilhørte kaptajn
Christian Henrik Grotum. Grotum beretter, at han havde
møllen med de samme privilegier og rettigheder, som da
kronen ejede den, bl. a. at »ikke alene Aarhuus Bys Indvaanere allernaadigst er befalet at søge Aarhuus Mølle, men end
og alle andre, som forb. Aarhuus Mølle pleier at søge«, og
disse var »fra Arilds Tid af de samme som endnu søger
Aarhuus Mølle med Korn til Maling«: 1) Hasle, 2) Åby,
3) Marselisborg hovedgård, 4) Viby, 5) Gjellerup, 6) Holme,
7) Vejlby, 8) Egå.
Hertil kom undertiden folk fra flere omliggende byer,
»som om Vinter og tør Sommers Tide ikke kand faae Maalet
paa Landet«.
Om møllens istandsættelse og vedligeholdelse fortæller
Grotum, at den for få år siden havde kostet ham store summer.
Møllen var nu i stand til at male for alle de nævnte lands
byer og for Århus købstad, »upaaklagende uden mindste
Ophold«.
Derimod var det beklageligt, fortsætter Grotum, at de
ved åen boende lodsejere viste sig uvillige til at holde strøm
men ryddet ud for deres grunde, »Hvorved Vandet betages
sit Løb og force, ja stundom undertiden saaledes, at Høebierringen derved lider Skade«.
For »sligt at Remedere« havde Grotum indstævnet de
pågældende lodsejere til at møde på åstedet og »erfahre
Vandløbets utilladelige Gang« og for at se, hvorledes åen
groede til med siv og rør. Det hele havde imidlertid været
nytteløst, og lodsejernes modvillighed havde kostet Grotum
over 200 rdl.
Grotum havde få år før, i 1755, bygget en vejrmølle på
Mølletoften nord for vandmøllen. En udskrift af den kgl.
bevilling hertil er vedlagt hans indberetning, og det hedder
heri, at »os elskelig Christian Henrik Grotum, Vores Capitain af Infanteriet, maa paa den ham i . .. Aarhuus . . . til
hørende Vand Mølles tilliggende Grund, lade Byge en Veir
Mølle for desto bedre at kunne bestride bem. Byes Maling«.
Af konditionerne kan nævnes, at vejrmøllen kun måtte
male for Århus bys indbyggere og ikke for andre, »under
Halvtrediesindstuive Rigsdalers Mulct til Byens Fattige og
lige saa meget til dem, som det bevisligen angiver, for hver
Gang det anderledes befindes«.
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I amtmandens bemærkninger til indberetningerne hedder
det om vejrmøllen, at den har været temmelig kostbar at byg
ge, og at den nu daglig bruges til stor nytte for Århus by,
men ejeren har ingen fortjeneste af den »i Henseende til, at
Renten af den Capital skal fortiennes, som stiller der udi, og
Folk, samt Reparation, med tager det meeste«.
Bevillingen til vejrmøllen er givet 16. decbr. 1755. Det
havde tidligere været forsøgt at få bygget en vejrmølle i
Århus, idet en mand, Johannes Hansen Buxlund, i 1728 søgte
om tilladelse til en sådan mølle til grynmaling15), men det til
lod Århus mølles privilegier ikke.
Koldkærgård mølle, Kasted sogn. Hartkornet opgives til
3 skp. 3 fdk. 1% alb., men om det er ager og eng eller mølle
skyld, ses ikke. Tilhørte Koldkærgård. Møllen havde været
øde siden ca. 165710), og jorden brugtes af bonden på Kold
kærgård. - I 1947 fandt man rester af møllen17).
Vester-Lisbjerg herred
Grundfør mølle, Grundfør sogn. Htk. ager og eng 6 skp.
1 alb. - mølleskyld 7 td. 3 skp. 3 fdk. Tilhørte Jacob Rosborg
på Haraldslund, »som samme lader bedrive ved derpaa hol
dende Folk«.
Jacob Rosborg var en afgjort modstander af faste mølle
kunder, for det var umuligt at indrette sligt uden at genere
omliggende møllers »hidtil hafte Maling og Næring«, og
fordelen var ringe, thi det kunne måske bevirke, at kunder,
der hidtil var vant til at komme i en mølle, blev frataget denne.
Omkring møllen lå flere af grevskabet Frijsenborgs møl
ler, således Norring, Hadsten og Kollerup møller, der blev
søgte af grevskabets bønder, mens Grundfør mølle søgtes af
Grundfør by, som Rosborg ejede. Desuden kom folkene fra
Spørring, Hæst, Meilby, Hårup, Bendstrup, Todbjerg, Trige
og Søf ten. De kom, fordi de »formedelst en sømmelig og tienesteagtig Omgang er bleven animeret, eftersom jeg stedse hol
der en god Møller Svend, der ikke maae fornærme Mølle Giæsterne i allermindste Maade, men hellere facillitere og tiene
dem udi alt mueligt«.
Grundfør mølle var besværlig og kostbar at holde vedlige,
fortsætter Jacob Rosborg sin beretning, og havde der ikke
været denne frivillige søgning, havde ingen kunnet leve af
møllen eller udrede udgifterne til denne. I året 1756 havde
»en hastig og umaadelig bortskyllende Strøm i Tøebruds Veirlig« ruineret hele mølleværket. Det havde kostet 1500 rdl.
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at få det repareret, og ingen vidste, hvorlænge der igen kunne
gå, inden »saadan fatal Veirlig indfalde kand«.
Møllen havde oprindelig tilhørt Frijsenborg, men blev
ved skøde af 3. april 1717 solgt til »velfornemme Seigneur
Hans Rosborg Forpagter til Norringgaard«18). Jord og mølle
var dengang bortfæstet til Mogens Nielsen. Den årlige land
gilde var da 30 td. rugmel. Hans Rosborg betalte møllen og
al dens tilliggende med »Reede Penge Danske Croner 1000
Rdl.«.
Efter Hans Rosborg, bondeplagerens, død i 1752 fik søn
nen, Jacob Rosborg, Haraidslund og Grundfør mølle10).
Gråmølle, Lisbjerg sogn. Htk. ager og eng 7 skp. 3 fdk.
2% alb. - mølleskyld 4 td. 2 skp. Tilhørte forvalter Westerholt på Lolland. Der var indrettet kobbermølle på stedet,
men kun kornmøllen var i gang i 1761.
Rødemølle, Lisbjerg sogn. Htk. ager og eng 6 skp. 1 fdk. mølleskyld 5 td. 2 skp. 2 fdk. Tilhørte Skårupgård i Todbjerg
sogn. Fæstet bort til Jesper Enevoldsen.
Nymølle, Lisbjerg sogn. Htk. ager og eng 1 td. IV2 alb.
- mølleskyld 4 td. 2 skp. Tilhørte Kærbygård i Kasted sogn.
Fæstet bort til Søren Christensen.
Rødemølle og Nymølle lå begge ved Egåen, »2 Bøsse
Skud fra hinanden«, og møllernes ejer, den rige jomfru
Edel Nielsdatter Secher20), der havde både Skårupgård og
Kærbygård, fortæller om de 2 møller, at de »ere begge ved
hinanden nær beliggende og maler ved een Aae, som har
sin Oprindelse af Væld Vand . . . . , og formedelst at Vand
løbet allene bestaar derudi, saa mangler der meget ofte
Vand, især om Vinteren, naar det enten fryser haart, eller er
langvarig Tøre om Sommeren«. Derfor kunne møllegæsterne,
»som baade har en Fierding Vei, en halv Miil, en Miil og der
over til Mølle, ingenlunde blive forsynet med fornøden Maling,
men maa lade Deres Korn ligge hos Dem i 8te til 14den Dage,
og saa til sidst tage det derfra og føre til andre Møllere somme
Tider et Par Miile borte«.

Ning herred
Møllerne i Mars elisborg skov, Holme sogn. Herredsfoged
A. Gieding indberettede 18. aug. 1761, at der i Marselisborg
skov skulle være 2 à 3 stampemøller, som benyttedes af far
vere og feldberedere. Desuden skulle der »og i forrige Tider
have staaet en Papirs og Kaaber Mølle, men disse sidste ere
nu øde«.

48

Peder Jensen

Møllerne hørte under Marselisborg hovedgård, og det
havde været denne gårds pligt at sørge for indberetning
om dem. Forvalteren på gården havde imidlertid som svar
på amtmandens cirkulære blot svaret, »at paa Friherskabets
Gods findes ingen Vand- eller Veir Møller«.
Amtmanden havde dertil erindret om farver- og feldberedermøllerne i skoven, men havde ikke fået noget svar
herpå. Der findes således ikke nogen specificeret indberetning
om møllerne, hvorimod amtmanden selv har forsøgt at op
lyse noget om disse. At henføre oplysningerne til bestemte
møller er imidlertid ikke muligt.
Amtmanden skriver bl.a., at »Her, hvilket ellers er kaldt
Torschow, haver været En Kr ud Mølle hvor af, efter gi.
Matricul (1664) er givet aarlig 1 Rdl., Men i nye Matricul
(1688) ikke er ansat for Skyld. Der findes en Kaabber Mølle,
som ei heller blev er agtet for noget. Endnu et øde Møllestæd, hvor paa for mange Aar siden har staaet En Krud
Mølle, som for lang Tid var afbrent. Er nu øde, og ei heller
Stædet tienlig til at lade nogen Mølle paasætte, hvor for
det ikke blev er agtet for noget . . ., det stod ellers i gi.
Matricul for 12 Tønder. Peder Nielsen i Aars af En Stampe
Mølle 8 td., Men i Nye Matricul ei er agtet for noget. Peder
Jacobsen ibid, af En Stampe Mølle 2 Td., men i nye Matri
cul ei heller for noget beregnet«.
Denne omtale regner med 5 møller i skoven, altså 1 mere
end de hidtil 4 kendte, Pouls mølle, Thors mølle, Nymølle
og Varna mølle21).
Desuden omtales en stampemølle beliggende ved Skåde by.
Den var udlejet til farver Asmussen i Århus.
Edslev mølle, Kolt sogn. Mølleskyld 5 td. 2 skp. 2 fdk.
Tilhørte Constantinsborg og var bortfæstet til Rasmus Mad
sen.
Pinds mølle, Kolt sogn. Htk. ager og eng 5 skp. 3 fdk. mølleskyld 4 td. 2 skp. Tilhørte Constantinsborg og var bort
fæstet til Ole Pedersen.
Konferensråd C. A. Charisius på Constantinsborg beretter
om Edslev og Pinds møller, at de har »været længe anlagte«.
Deres brug var »liden og fast ringe«, delvis på grund af de
nærliggende møller, Harlev mølle, Tarskov mølle, Bodil mølle
og Lillemølle (Dørup mølle).
Nogle år før indberetningen blev givet, havde Pinds mølle
været i så nogenlunde stand og kunnet svare sine afgifter; nu
havde Charisius selv henlagt hans bønder i Ormslev, Kolt
og Tiset sogne som faste kunder til møllen, og han havde la-
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det tage tingsvidne herpå. Dette forhold havde forbedret
møllens tilstand noget, men godt var det dog ikke, og den
»fornemmeste«, Edslev mølle, »kand om Sommeren mangle
Vand, (således) at et Par Skiepper Korn Nat og Dag knap der
ved kand blive malet«.
Hver af møllerne var ansatte til en landgilde af 10 td.
mel, foruden at de skulle svare de øvrige skatter, og »hvad
hellers Extra kand blive paabuden«, så derfor, mener konferensråden, ville det »være meget tungt, om de anderledis
herefter skulde blive anseede, og det fordi - som enhver her
i Egnen er bekient - deres Næring at være af saa liden Betydenhed, som jeg og venter Deres Excellence (amtmanden)
paa sit Stæd efter ovenanførte Omstændigheder behagelig vil
forestille«.
Ingerslevs mølle, Tiset sogn. Htk. ager og eng 3 skp. 1 alb. mølleskyld 4 td. 2 skp. Tilhørte farver Jens Brøchner Feil
berg i Århus. Møllen var forbedret med en stampemølle, »som
drives med det samme Vand fra Mølle-Hiulene, førend Vandet
fra Stampe-Hiulet faar Løb i Mølle Aaen til de andre Møllere«.
Lille Fulden mølle, Beder sogn. Mølleskyld 1 td. 2 fdk.
Tilhørte Wilhelmsborg, men var anført under Moesgård gods.
Når stærk tørke om sommeren eller frost om vinteren faldt
ind, var der ingen vand til møllen. Vandet kom af en bæk fra
en mose. Det kunne også hænde, at der var så meget vand
enten af regn eller tøbrud, at det hindrede møllen i at male
1 flere dage, da det skabte bagvande. De dårlige forhold be
virkede, at både den forrige og den nuværende beboer havde
fået afslag i landgilden.
Rokballe mølle, Beder sogn. Mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fdk.
Tilhørte Wilhelmsborg. Møllen havde tidligere tilhørt Århus
hospital, og indtægten af den var tillagt hospitalets præster,
men efter kgl. bevilling af 23. juni 1758 var møllen over
draget Wilhelmsborg »til evindelig Eye«, imod at Wilhelmsborgs ejere årlig svarede 3 td. rug og 3 rdl. til Århus hospi
tals præster22).
Rokballe mølle havde i mange år været næsten øde, men
var nu sat nogenlunde istand. Den havde sit vand fra et
væld, som havde sit udspring lidt fra møllen, og, slutter
beretningen, var dens afgift ikke moderat, »kunde dens Be
boere næppelig ernære sig deraf«.
Moesgård skovmølle, Mårslet sogn. Mølleskyld 5 td. 2 skp.
2 fdk. Tilhørte Wilhelmsborg, men var anført under Moes
gård gods. Møllen var af næsten samme beskaffenhed som
Lille Fulden mølle, men havde dog ikke så stor mangel på

50

Peder Jensen

eller var hindret af vand som denne; dog havde dens be
boere næsten hvert år fået nedsættelse i afgifterne.
SKANDERBORG AMT
Nim herred
Hornborg mølle, Hornborg sogn. Mølleskyld 4 td. 2 skp.
Tilhørte kancelliråd Hans Marcussen på Rask hovedgård i
Hvirring sogn. Marcussen var den eneste, der for fuld alvor
gik ind for tildelingen af faste møllegæster, og det skyldtes
en nærgående konkurrence fra den nærved Hornborg mølle
liggende Klaks mølle, hvis ejer, Marcussen åbenbart havde
et horn i siden på, og som han endog beskyldte for at
svindle med foldningen.
Marcussen skriver, at han ikke kan »udfinde Rettere end
det joe var gavnligt en hver Mølle efter sin Mølle Skyld blef
tildeelt dens Visse Møllegiæster, thi som det nu er, haves
exempler noch, at naar en Riig og en fattig Møller boer noget
nær hverandre, dend fattige da bekommer ichuns faae giæster
mod den Riige, og det fordi, den velhavende kand giøre tren
gende Bønder adskilige Smaatienester med Pengelaan til
Qvartal Skatter og andet«.
Dette bevirkede, mente kancelliråden, at bønderne derved
blev tvunget til at søge den rige møller, og det kunne hænde,
at i de tider den rige møller havde vand nok, toldede han
nogle kopper mindre, end hans ret var, for at få meget søg
ning. Derefter siger han rent ud, at dette har han netop
her i Hornborg sogn »funden Prøver af«, idet »der liger 2de
Møllere saa nær paa hinanden, at der allene er et Par Bøsse
skud imellem«, nemlig Klaks mølle og Hornborg mølle.
Af armod var 2 af Marcussens tidligere fæstere gået
fra Hornborg mølle, og »dend 3de, som nu er, gaar vel med
første samme Vej«.
Marcussen følte det endvidere som sin pligt at indberette,
at »Hans Kongl. Mayst. ikke nyder af foranmelte Klags
Mølle, hvad Rett er; thi dend har Meere end dobbelt Vand
mod min og staar dog allene for 3 Td. 2 Skp.«, mens Horn
borg mølle jo var ansat for 4 td. 2 skp htk.
Klaks mølle, Hornborg sogn. Mølleskyld 3 td. 2 skp. Til
hørte Søren Wilstrup. Om ham skrev kancelliråd Marcussen
i den førnævnte indberetning om Hornborg mølle, at han
var »en meget velhavende Mand, der detzuden er Eier af en
temmelig deel Jordegods«.
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Indberetningen om Klaks mølle er skrevet af herredsfoged,
rådmand Flensburg i Horsens, og han meddeler, at møllen
drives med 2 underfaldshjul, men vandet var her ligesom
andre steder stærkt formindsket, således at der i tørre år
fra maj måned til midten af oktober og ligeledes ved frost
om vinteren kun kunne males med 1 kværn i 3 à 4 timer
hver halve dag.
Ejeren havde derfor ladet indrette endnu 1 kværn bag
de øvrige, hvor han kunne male »let Korn som Malt og Gryn
paa i den korte Tid, naar Vand haves«.
Mølleskylden kunne nok forhøjes med en halv eller hel
tønde mere, mente herredsfogeden, når mølleren da »maa
betiene sig af Vandet og alle tre Qværne paa den bæste
Maade hand kan til sin Maaling at befordre saa længe Vand
haves«.
Kalhauge mølle. Øde mølle. I indberetningerne om vand
møllerne i Stjernholm amt (nu i Vejle amt) nævnes en øde
mølle i Kalhauge. Det havde været en kobbermølle, som
»stod i gi. Matricul for 8 Td., Men i nye ei for noget an
slagen«. Møllen er muligvis identisk med den øde kobber
mølle, der nævnes i Hornborg sogn23) og har da antagelig
ligget ved Kallehave i Hornborg sogn, som netop grænsede
til Stjernholm amt.

NOTER OG HENVISNINGER
1) En oversigt over vandmøller i Århus og Skanderborg amter findes i
Chr. Heilskov: Vandmøller i Århus amt; Hasle hrd. i Århus stifts årbøger,
1941, s. 1 ff ; Ning hrd., sst. 1943, s. 1 ff ; Nim hrd., sst. 1947, s. 93 ff; tillæg,
sst. 1949, s. 89 ff. 2) Indberetningerne findes i Rigsarkivet: Betænkninger
og efterretninger ang. vand- og vejrmøllerne i Danmark indsendt fra amtmændene i henhold til Rentek. cirkulære af 19. maj 1761. R. K. C. A. a
VI. 4. 3) Om Svenbroe (Mellem) mølle kan læses i S. Hansen: Mellem
mølle i Voldum sogn. Fra Randers amt, 1907, s. 81—114. 4) Pontoppidan:
Den danske atlas, IV, 1768, s. 322. 5) Thomas Nicolai Behr, ejer af Skaføgård 1710—49. 6) J. Estrup: Skaføgård. Fra Randers amt, 1920, s. 19.
7) Jordskælvet fandt sted natten til den 22. decbr. 1759, se J. F. Schouw:
Skildring af vejrligets tilstand i Danmark, 1826, s. 547. 8) Se note 7.
9) C. Reiersen: Bidrag til Fjellerup sogns presbyterologi og sognekrønike.
Saml. t. jysk hist, og top., III, 1870—71, s. 25. 10) C. Svenstrup: Grenå bys
historie, A, 1939—48, s. 395. 11 ) Græsmøllerne måtte kun male om vin
teren, og det var dem forbudt at opstemme vandet i sommertiden. 12) H.
F. Rørdam: Danske kirkelove, I, 1883, s. 232. 13) Danske kancelliregistran
ter 1535—50, 1881—82, s. 283. 14) Århus mølles historie kan læses i Hoff
meyer: Blade af Århus bys historie, 2. halvbd., 1906, s. 225—83, og E.
Haugsted i Århus gennem tiderne, III, 1941, s. 431—48. 15) Hübertz: Akt-
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stykker vedk, staden og stiftet Århus, III, 1846, s. 139. 16) E. Haugsted:
Rester af en vandmølle øst for Kærbygård. Århus stifts årbøger, 1949, s.
100. 17) Sst., s. 101. 18) Udskrift af skødet fra 1717 er vedlagt indberet
ningen af 28. juni 1761. 10) Om Hans Rosborg se Jeppe Aakjær: Hans Ros
borg fortæller. Samlede værker, V, 1919, s. 83 ff. 20) Edel Nielsdatter
Secher (1703—68) ligger begravet i Århus domkirke. Hendes kisteplade
findes i Den gamle By, se V. A. Secher: Meddelelser om slægten Secher,
2. udg., 1939, s. 116 og 380. 21) Disse møllenavne stammer fra et senere
tidspunkt end indberetningen af 1761, jvnf. Chr. Heilskovs omtale i Århus
stifts årbøger, 1943, s. 1—5. 22) Skønt Rokballe mølle ifølge indberetnin
gen havde tilhørt Århus hospital, nævnes møllen ikke i den fortegnelse
over hospitalets gods, der findes i Mariane Thomsen og C. J. T. Thomsen:
Århus hospital, 1942, s. 56—67. 23) Trap: Århus amt, 4. udg., s. 422.

Træk fra en krise- og deflationsperiode

i Århus.
Enkeltheder omkring en retssag fra 1820,erne.1)
Af Poul Enemark.

Da århusianerne en forårsdag i slutningen af maj 1820
lod blikket glide ned over siderne i deres lille avis »Aarhuus
Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Contoirs Tidende«
er mange standset op ved en notits på side 2 under rubrikken
bekendtgørelser. Den lød saaledes:
»Midt under min og mines lykkeligste fred blev det min
lod, hastigt at overfaldes af menneskelivets mest gennem
trængende bitterhed, idet min ømme og retskafne mand,
stiftsprovst Ole Anchersen Secher, i morges kl. 7 efter 14
dages sygdom gik over til en bedre verden. Selv under min
smerte skal jeg søge at kunne tilbede forsynets uudgrundelige
rådslutninger; men enhver som kendte hvad den bortgangne
var for mig og vore børn vil sikkert skænke mig og dem sin
deltagelse, og enhver som erkendte, hvad han virkelig var
for det embede han beklædte, vil i de spor, hans driftighed
efterlod sig, hædre hans minde. Al skriftlig og mundtlig be
vidnelse om detagelse, som ville såre mit hjerte for dybt,
frabedes.
Århus, den 21. maj 1820.
B. Secher.«’)
I sin form adskilte denne dødsannonce sig egentlig ikke
synderligt fra tidens øvrige dødsannoncer, men ikke desto
mindre skulle de følgende 14 dages aviser til fulde bære
vidnesbyrd om, hvor inderligt denne meddelelse dog var
gået mange mennesker i den lille provinsby til hjerte. Allerede
i det følgende nummer af bladet kunne man læse disse »Tan
ker ved stifts- og amtsprovst O. A. Sechers død«:
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Med dristig hånd, o død, du har borttaget en mand hvis
liv var kraft hvis dåd var held. O ! hvorfor havde skæbnen ej
bortjaget dit bud fra manges trøst og glæders væld? Dog her
til svarer ordet straks og siger: Vær rolig kun! Du ej kan
tåle end at skue visdomsplan i åndersriger, hvor gud alene
ser og ejer den. Hvad var vel manden da, som nu gik heden?
En ånd var han, som havde lys og kraft, der viste sig i viden
kreds herneden som sjældne gaver ham fra himlen bragt. At
give mængden åndelige goder - det var hans lyst, hans sande
sjælefryd; ven var han derfor og for hver sin broder, der tro
ligt gjorde sit for tro og dyd. Dog ej han skulle frugten her
end høste - thi langsomt bredes kundskabslyset ud - han så
det svage glimt, og lod sig trøste, det sagde ham: bliv tro følg
åndens bud! Når du det gør, da skal dit klare øje beskue hele
lysets fulde pragt - han gjorde det, og nu nedfra det høje han
ser sit skønne liv tilbagelagt.

R.S.3)

Poetiske tanker af denne art i vers og prosa, som i dag
efterlader et noget opstyltet og højtravende indtryk, var
såre karakteristiske for sin tid og optrådte i denne anledning
med en hyppighed i dagspressen, som virkelig søger sin lige.4)
Bogstaverne R.S. dækker over navnet Rasmus Sørensen,
en ung lærer ved Frue sogns borgerskole på Vestergade og
privatlærer for stiftsprovstens børn.5) Han skulle senere er
hverve sig et kendt navn som bondestandspolitiker, redaktør
af »Almuevennen« og I. A. Hansens kampfælle i en årrække.
Men foreløbig gjaldt hans interesser navnlig skolen, og i hans
hyldestdigt til Secher øj ner man svagt skolesagens vanske
lige vilkår og - ak - så fattige og langsommelige fremskridt
i Aarhus: »At give mængden åndelige goder - det var hans
lyst, hans sande sjælefryd.« »Dog ej han skulle frugten her
end høste - thi langsomt bredes kundskabslyset ud.« Ja, det
kan jo nok mangen en lærer sande.
»1820 i ugen efter pinsehøjtiden, var det en dag, at en over
ordentlig stor ligskare, bestående af embedsmændene og borge
re fra Århus, såvel som af præster og andre fra landet,
stod i domkirken omkring en ligkiste, der gemte det døde le
geme af en mand, som, da sognepræsten professor Larsen
havde forrettet jordspåkastelsen, ikke der fik nogen ligtale
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over sig. - Det var stifts- og amtsprovst Ole Anchersen
Secher, ridder af dannebrog, der var død af en heftig nerve
feber, og nu således blev stedt til jorde, uden at en eneste af
de mange præster, som der var i dette ligfølge, opløftede
røsten til nogen mindetale over ham.«
Det virker ejendommeligt i betragtning af de mange nyligt
nævnte mindedigte i aviserne. Men Rasmus Sørensen, del
er vort øjenvidne ved bisættelsen, giver selv forklaringen.
Sognepræsten professor Larsen ville af uvilje mod den døde
ikke holde nogen ligtale og var forresten heller ikke af de
efterlevende blevet anmodet derom. Det hævdedes iøvrigt,
at han ville have modsat sig, at andre havde taget ordet.6) Da
Secher nogle få dage senere førtes til sin egen sognekirke i
Søften, hvor begravelsen fandt sted, holdtes derimod ad
skillige taler, og en mindetale, som kapellan i domkirken, pa
stor E. G. Brygmann, holdt den følgende søndag, blev om
gående trykt og udgivet.7)
En indskrift på Ole Anchersen Sechers ligkiste røber de
vigtigste af hans data:
»Han er født på Kærbygård d. 8. nov. 1775, blev sogne
præst for Søften og Foldby 1798, amtsprovst i Århus amts
nordre del 1812, stifsprovst for Århus stift 1816, ridder af
dannebrog 1817, og døde d. 21. maj 1820.«8)
unægtelig, som det hedder »midt i sin manddoms fylde«,
altså i en alder af 44 år. Det har vist været en heftig tyfus,
der gjorde det af med ham.
Han tilhørte, som det fremgår af stamtavlen, Kærbygårdlinien af den udbredte slægt Secher. Han var næstældste
søn af proprietær Ancher Jørgen Secher til Kærbygård og
Anne Marie Mørch.9) 1792 dimitteredes han til universitetet,
hvor han tog eksamen artium og 2. eksamen med laud for
allerede 1796 at blive cand. teol. i en alder af 20 år, ligeledes
med laud. Der måtte aldersdispensation til, før han som 23årig kunne tiltræde sit embede som sognepræst i SøftenFoldby i 179810). Et par måneder efter giftede han sig med
Maren Budtz Secher, datter af Ancher Jørgen Sechers broder,
Thomas Secher til Hjorthøjlund, og Johanne Marie Mørch.
De var altså dobbelt søskendebørn og synes at have været
et populært præstepar i Søften-Foldby11). I kirkebogen i
Søften har Secher gjort adskillige notater, som belyser for
holdene og hans virke i sognet. Han har været en typisk re
præsentant for oplysningstiden med dens reformiver. På
hans foranledning lykkedes det at gennemføre udskiftningen
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Jakob Bergh S. til Katholm
(1786—1861).

Hans Christian S. til Kærby
gård (1782—1834).

Johanne Margrethe S. ~
Generalkrigskommissær
Hans de Folsach til Gjessinggård.

Markus Peter S. til Kærbygård
(1781—1831).

Ole Anchersen S., Stiftsprovst
(1775—1820)
< Maren
Budtz S.
-c;
Q

Jørgen Mørch S. (1774—1816)
Marie Povline Gregersen.

Johanne Marie S. (1773—
1836) — Rektor Jens Stougaard.

Peder Mørch S. til Trudsholm (1783—1831).

Marie Kirstine S. (1779—
1841) —> Kristian Linde
mann Walsøe. Kammerråd
og Sekr. i Rentekammerets
kbh. kontor.

Maren Budtz S. (1778—1852)
Ole Anchersen S., Stifts
provst.

Niels S., Kaptajn til Trudsholm (1773—1808) —
Charlotte Sophie Walsøe
til Rantzausgave.

Stiftsprovst Sechers fader og to farbrødre blev stamfædre til de 3
linier: Kærbygård, Hjortshøjlund og Skårupgård. Her er kun medtaget de
personer, der har fundet omtale i nærværende artikel. løvrigt kan henvi
ses til V. A. Secher: Meddelelser om Slægten Secher, 2. udg. 1939.

af markjorderne i Søf ten i løbet af 1802, og allerede året før
havde han fået en skole opført i byen. I Foldby fandtes en
skole i forvejen, men i 1812 kunne Secher lade indvi en ny,
som skal have været den bedste i herredet. En anden stor
opgave, som den unge sognepræst med iver tog op, var den
praktiske gennemførelse af Forsørgelsesloven af 5. juli 1803
i sine egne sogne.12)
Dette dygtige reformarbejde har utvivlsomt skabt respekt
om den unge mands navn, og allerede 1807 blev han i en
alder af 31 år konstitueret som herredsprovst for Sabro,
Vester Lisbjerg og Houlbjerg herreder. Som provst besøgte
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han allerede samme år en del af skolerne i sine herreder, men
konstaterer lidt ironisk, at »visdommen er ikke hentet herfra«.
Krigen 1807-14 har formodentlig nok givet befolkningen an
det at tænke på en skoler og reformarbejde. Inden krigens
slutning havde Secher imidlertid forladt Søften. Som amts
provst over Hasle, Ning, Sabro, Vester Lisbjerg, Framlev,
Gern og Hids herreder fra 1812 havde han taget ophold i
Århus og lod sit sognekald passe ved kapellan.13)
Som amtsprovst faldt det i hans lod at føre skoleordningen
af 29. juli 1814 ud i livet, hvilket han efter Rasmus Sørensens
udsagn for landsbyskolernes vedkommende skal have gennem
ført i løbet af mindre end et år, et tempo og en energi, der
stemmer godt med hans reformarbejde i Søften14). I Århus
gik det derimod knap så hurtigt. Skoledirektionen bestod her
af Secher og stiftamtmanden, baron Güldencrone til Vilhelmsborg, Marselisborg og Moesgård. I skolekommissionen
sad foruden byens to præster, byfogeden, en rådmand og
5 borgere. Det skulle snart vise sig, at skoledirektion og skole
kommission havde stærkt divergerende anskuelser om skole
væsenets indretning i byen. Skolekommissionen foreslog een
stor offentlig folkeskole og desuden en offentlig realskole,
hvilket loven gav mulighed for indrettelse af i de større
købstæder. Denne sidste ville Secher af økonomiske grunde
ikke på daværende tidspunkt gå ind for, men foreslog i stedet
indtil videre indrettet en privat realskole med undervisning
af latinskolens lærere. Derimod mente han det heldigst at
dele børnene på to offentlige folkeskoler, medens en i for
vejen eksisterende fattigskole skulle bibeholdes som beta
lingsfri skole for mindrebemidledes børn. Dertil foreslog han
håndgerningsskoler for piger og aftenskoler for drenge ved
håndværk og handel. Skoledirektionen indvilligede i at sende
begge forslag til regeringen, og Sechers forslag godkendtes
på alle punkter ved skrivelse af 30. maj 1818.15) Dette har
næppe bedret forholdet mellem ham og skolekommissionen,
hvor de to præster, Studsgaard og Larsen, synes at have
spillet den fremtrædende rolle. En vis misundelse kan måske
også have spillet ind. En udtalelse af Larsen (»han (Secher)
almægtig dominerer og sidder os på hovedet - skønt vi er
ældre præster i embedet end han«) kunne nok tyde på det10).
At amtsprovsten i 1816 var blevet stiftsprovst, endda uden
ansøgning, og 1817 ridder af dannebrog, skulle vel ikke gøre
det bedre. Navnlig til Larsen, som i det hele taget synes at
have været en yderst kantet person, har Secher utvivlsomt
stået skarpt17). Dette er altså baggrunden for dennes hold-
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ning under bisættelsen. Secher har nu åbenbart også været en
mand med faste meninger og ikke uden selvbevidsthed; måske
han heller ikke altid har været just overbærende i sine domme
om andre, selv om de vist nok almindeligvis kom med et
stort smil på læben. Hans udtalelse til Rasmus Sørensen

Ole Anchersen Secher.
Maleri i stats
biblioteket.

om skolevæsenet i Århus: »præsterne her i byen vrøvle kun
op ad vægge og ned ad stolper, og baronen, stiftamtmand
Güldencrone herovre, gør heller intet derved andet, end lader
mig stå alene i stikken med det hele« er i alt fald temmelig
åbenhjertig18).
Ved ansættelsen af lærerne i 1818 optrådte Secher ganske
egenrådigt, som han var vant til ved ansættelse af landsby
lærerne, og herved brød striden først ud i lys lue. Medens
skolekommissionen synes at have været tilbøjelig til at ville
klare sig med de lærere man havde, ansatte han uden for
handling med nogen fire seminarister ved siden af de bedst
anvendelige af lærerkræfterne i byen10). At hans syns
punkt var det rigtige, kan næppe diskuteres, men hans frem
gangsmåde var vel ikke netop egnet til at styrke skolekommisb
sionens autoritet overfor de nye lærere. Den skulle imidler
tid snart selv ved uheldige dispositioner og usmidig optræden
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formå at gøre sin egen stilling endnu mere uholdbar.20)
Selvom det vel ikke kan påvises, at Secher ligefrem desavou
erede skolekommissionen, så synes han dog ved sin ret passive
holdning at have været en støtte for lærerne imod denne.21)
Secher var utvivlsomt en stor dygtighed og ganske givet
den betydeligste personlighed blandt den kreds af mænd, som
fik til opgave at tillempe det århusianske skolevæsen efter
den nye skoleordning af 1814. Kunne han til tider for sine
medarbejdere virke noget selvrådig og dominerende, så var
hans fortræffelige evne til at skære igennem forhandlingerne
og med principfast kraft og energi sætte gang i et foretagende
dog aktiver, der skulle blive af uvurderlig betydning for den
århusianske skoleorganisation. Hans faglige indsigt synes des
uden at have ladet ham have en heldig hånd. Realskolen,
som han jo ikke havde villet forkaste, men blot stille i bero,
til man havde »grundet håb om, at kunne sikre sådan gavnlig
indretning nogen varighed«, kom slet ikke på tale mere. I det
hele taget undergik den indførte skoleordning ingen ændringer
før omkring midten af århundredet, hvilket vel tør tages som
bevis for, at Sechers ordning havde bestået sin prøve.22)
Disse egenskaber hos Secher har hans samtid også haft
øje for. »Med visdom lagde han planer, og med kraft vidste
han at udføre dem.« »Ingen hindring kunne standse ham i
at udføre, hvad han anså for ret og pligt, og ingen modstand
kunne kølne hans iver.« »Han stod fast som en klippe i havet,«
siger Brygmann om ham i sin mindetale.23) »Så er han da
ikke mere, manden med den frie ånd, det lyse blik og den
faste vilje!« lyder det fra det sidste indlæg i avisen i anled
ning af hans død;24) »en mand, hvis liv var kraft, hvis dåd
var held«, skrev som omtalt Rasmus Sørensen (se p. 54),
men det var nok også »langt fra, at alle amtsprovster var
mænd af Sechers dygtighed og kraft, af en så afgørende
virksomhed og hurtig ekspedition.«25)
Som lærer har han selv været fremragende »besjælet af
en brændende iver for sit kald«, så »det var virkelig en stor
glæde at høre den færdighed, hvormed Secher både eksami
nerede og katekiserede«.26) Også fra prædikestolen har han
formået at gribe sine tilhørere og holde dem fangen. Når han
prædikede nytårsaften »rykkede så at sige hele Århus ind i
den dejlig oplyste kirke omkring ham.«27) En enkelt af hans
nytårstaler fra nytårsaften 1817 er bevaret. Den er præget af
den vigtige sag, der stod for døren for det kommende år, nem
lig den endelige ordning af det århusianske skolevæsen. Med
inderlig overbevisning og varme taler han for den sag, der lå
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ham så stærkt på sinde, men den forudgående uenighed og
kiv spores overhovedet ikke, ingen bitterhed, kun mildhed og
glæde over at forkynde, hvad han følte var ret og pligt«.28)
Det beklagedes iøvrigt, at man alt for sjældent havde den for
nøjelse at høre Secher.20) Så meget større interesse har der
åbenbart været om hans nytårsprædikener. Også talen fra det
følgende år, 1818, var der røster fremme om at få trykt, hvil
ket dog ikke blev til noget.30)
I daglig omgang har Secher vist været en fornøjelig og
charmerende mand. Behagelig og imødekommende i samtale
og åbenbart i besiddelse af en altid veloplagt sans for humor,
som inden for vennernes snævre kreds nok kunne antage lidt
mere løssluppen karakter. Foruden hans store familie, som
han synes at have plejet en del forbindelse med, havde
mange faste venner deres gang i hans hus på Storetorv.31)
En god månedstid efter det pludselige dødsfald indkaldtes
29. juni i Århus bytingsret »kreditorerne i stervboet efter
afgangne stifts- og amtsprovst Secher« med 12 ugers varsel.
Denne meddelelse blev offentliggjort 8. juli i Aarhuus Stifts
tidende.32) Allerede 5 dage senere anmeldte prokurator
Olsen i boet, at stiftsøvrigheden hans ekscellence gehejmekonferensråd baron de Güldencrone og hans højærværdighed
hr. biskop Birch i årene 1814 og 1815 havde lånt afdøde
stiftsprovst Secher 5000 rbd. sølvværdi af stiftets offentlige
midler, der blev udbetalt til fru Secher på Rantzausgave som
klarering på købesummen for den gård, den afdøde beboede,
og som han havde købt af fru Secher, »stervbogården belig
gende på det store torv.« Lånet skulle iøvrigt være givet
under den udtrykkelige forpligtelse, at Secher skulle have
udstedt en lovformelig førsteprisoritets panteobligation i
gården for det, hvilket imidlertid var blevet udsat fra gang
til gang og nu forhindret ved Sechers uventede død. Som
bevis for denne påstand foreviste prokuratoren et brev fra
afdøde dateret 18. juni 1815 tillige med hans og fru Sechers
kvitteringer af henholdsvis 24. juni 1814 og 1816 og 26. maj
1820. I tilfælde af, at boet ønskede at erhverve ejendomsret
over gården ved tinglyst skøde, fordrede prokurator Olsen,
at det samtidig måtte blive forpligtet til at opfylde Sechers
løfte ved udstedelse af den lovede førsteprioritets pante
obligation til stifteisernes direktører. Indtil sagens afgørelse
protesterede han derfor mod, at boet betragtede sig som ejer
af gården og disponerede over den som sådan. Denne protest
tiltrådtes af sælgerinden fru Secher, hvorfor det af hende ud
stedte skøde til den afdøde stiftsprovst ikke kunne tinglyses.
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Løveapoteket i apoteker Reddeliens tid. Nabogården til venstre var stifts
provst Sechers. — Efter E. Dam: Aarhus Løveapotek 1596—1896. 1896.

Over for disse krav måtte prokuratorerne Hald og Nielsen
på andre kreditorers vegne forbeholde sig deres stilling, ind
til de havde forhandlet med disse. En af kreditorerne, kap
tajn Müller, der selv var til stede, ville skriftlig motivere sin
holdning til spørgsmålet.
Efter forhandling med sin klient, proprietær Herschend
til Herschendsgave, nedlagde Hald på et møde 3. apgust
i skifteretten protest mod, at de offentlige midler tilkendtes
nogen fortrinsret i boet eller betragtedes som pantekreditor.
Han ville ved en senere lejlighed klargøre sine synspunkter
i dette spørgsmål nøjere, men krævede foreløbigt, at boets
løse og faste ejendomme ufortøvet sattes til auktion, så den
deraf flydende kapital kunne gøres frugtbringende. Da Olsen
henholdt sig til sin tidligere påstand, som han ligeledes agtede
udførligere at gøre rede for, trak det alvorligt op til en
retssag.33)
En af hovedpersonerne i det forestående retslige drama
var den allerede omtalte stiftamtmand, baron Frederik Ju
lius Christian Güldencrone, til Vilhelmsborg, Marselisborg
og Moesgård, som Secher havde arbejdet sammen med i
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Skoledirektionen i Århus. Han var forøvrigt få dage før disse
begivenheder fratrådt sit stiftamtmandsembede, »da hans
kræfter ej kunne strække til, og hans private ejendomme kræ
vede hans tilsyn.«34)
Slægtsnavnet Güldencrone skyldtes Frederik Julius Chri
stians tipoldefar, Vilhelm Marselis, som i 1673 af Christian V
ophøjedes i friherrestanden under navnet Güldencrone og
samtidig af Skumstrup gård og gods skabte baroniet Vilhelmsborg. Han ejede tillige Moesgård, medens Havreballegård og
Stadsgård tilhørte hans broder Constantin Marselis, hvis
pompøse gravmæle i det Rodsteen-Marseliske kapel i dom
kirken forfærdiget af belgieren Thomas Quellinus har beva
ret hans navn fremover. Af Havreballegård oprettede han
i 1684 baroniet Marselisborg og hans hustru, Sophia Charisius, som ses i midten i Quellinus’ monument, skabte få år
efter hans død i 1703 af Stadsgård stamhuset Constantinsborg. Slægten Marselis var af hollandsk afstamning og havde
i flere slægtled drevet handelsforbindelse med det danske
kongehus. Tilknytningen til århusegnen skyldtes Vilhelms og
Constantins fader Gabriel Marselis, der for betydelige hær
leverancer og andre fordringre til kronen under svenskekri
gene, blandt andet i 1661 fik tilskødet kronens gods under
Århusgård, den såkaldte Havreballegård, og adledes i 1665. Da
Constantin var død barnløs, gik Marselisborg og Constantinsborg ud af slægtens eje, medens Giildencronerne beholdt Vilhelmsborg og Moesgård.35)
Frederik Julius Christian Güldencrone fødtes 12. marts
1765 som ældste søn af gesandten og diplomaten, lensbaron,
kammerherre og geheimeråd Christian Frederik Güldencrone
til Vilhelmsborg og Moesgård og Marie Salome von Gambs.36)
Allerede som 7-årig fulgte han faderen på dennes gesandtskabs
rejse til Stockholm, og fulgte ham ligeledes - efter få års
studier ved Sorø akademi - i 1785 til kejserhof fet i Wien, hvor
han året efter blev dennes legationssekretær og 1788 i faderens
fravær chargé d’affaires. Kort efter udtrådte han dog af
statstjenesten for at varetage baroniet Vilhelmsborg, som
han havde overtaget efter faderens død i 1788 i slemt forsømt
tilstand. Den evigtrejsende diplomat havde, når undtages
de få stiftamtmandsår i Århus 1781-84, ikke kunnet bevare
den fornødne kontakt med sine godser, så hans bo ved hans
død erklæredes fallit. I 1789 købte Frederik Julius Christian
Güldencrone tillige Moesgård. Han ofrede store summer på
sine godser og fik betydelig økonomisk støtte af sin svigerfa
der, justitsråd Thygeson til Mattrup. Vilhelmsborg har måske
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aldrig haft en mere initiativrig besidder, men han var for veg
og blød af støbning til, at den bekostningsfulde godsdrift i
hans ædelmodige hænder rigtig ville kaste nogen nævne
værdig profit af sig. Helt kunne han heller ikke sige stats
tjenesten farvel. I 1795 udnævntes han til deputeret i vest

il a ron
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Maleri af Jens Juel.
Her efter »Danske
Slotte og Herregaarde«.

indisk-guinesisk rente- og generaltoldkammer, en stilling, han
varetog med megen dygtighed, men dog måtte opgive allerede
efter 2-års tjeneste på grund af svigtende helbred. Da han i
1799 var blevet amtmand over Randers amt, tvang sygdom
ham påny i 1801 til at trække sig tilbage. I 1804 havde hans
helbred dog bedret sig så meget, så han kunne overtage sin
faders gamle post som stiftamtmand over Århus stift, og
fra nu af til hans død blev Århus hans faste opholdssted
i nær tilknytning til de godser, hvis drift han på forskellig
vis søgte at ophjælpe og forbedre. Samtidig købte han i 1805
Marselisborg for dog straks at bortsælge en del af godset,
og fik 1809 ret til at udstykke resten.37)
Hans dygtige arbejde i statens tjeneste påskønnedes med
adskillige hædersbevisninger. Allerede i 1778 var han blevet
kammerjunker, i 1792 kammerherre og 1813 geheimekonferensråd, i 1815 endda af højere rangklasse. I 1808 blev han
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ridder af dannebrog og samme år storkors af dannebrog, ende
lig 1812 dannebrogsmand.
Den unge kammerherre synes at have haft en fortaler i
faderens efterfølger som stiftamtmand i Århus, den tidligere
stats- og geheimekabinetssekretær Ove Høegh-Guldberg, som
styrtedes ved regeringsforandringen 14. april 1784. Det frem
går af et par breve fra denne i 1793 og begyndelsen af 1795
til daværende præsident i rentekammeret, den fra landbore
formerne så kendte grev Christian Ditlev Frederik Reventlow.
Det var på dette tidspunkt, Güldencrone indtrådte i general
toldkammeret.38) Han var dog i forvejen introduceret i den
reventlowske familiekreds, hvis humane fremskridtstanker
inden for landbruget, han så inderligt delte og praktiserede
på sine godser. Under et besøg hos broderen, grev Johan
Ludvig Reventlow på Brahetrolleborg, allerede i efteråret
1790 kommer det til orde i et brev fra værtinden, Anne
Sybille Reventlow, til svigerinden, grevinde Louise Stolberg,
hvori den unge Güldencrone fra Jylland omtales som en mun
ter og charmerende mand.39) Hans nære tilknytning til hofog regeringskredsen gav sig iøvrigt udtryk i hans andet ægte
skab med hofdame Louise Charlotte komtesse Knuth, datter
af geheimeråd Johan Henrik greve Knuth til Gyldensteen
og Knuthenborg, i sommeren 1804, samme år, som han
tiltrådte stiftamtmandsstillingen i Århus.40) Ved en fest i
selskabet »Polyhymnia«, træffer den unge adjunktE. G.Tauber
ved Århus Katedralskole året efter Güldencrone og hans unge
ægteviv Louise, født komtesse Knuth, og beskriver dem som
»et elegant par folk, fine smagsdommere i alle selskabelige
forhold, gæstfri mod underordnede og agtede og elskede af
deres omgivelser i alle stænder.« Denne gæstfrihed kom også
Tauber til gode. I 1806 har han været til stede ved et fødsels
dagsselskab med bal, fejret for fruens yngre søster baronesse
Juel fra Fyn, i hvilken anledning hele byens »beaumonde«
var samlet, og den unge adjunkt havde tilmed den ære at op
føre molinask, en slags dans, med den fejrede baronesse Juel.
Han beskriver iøvrigt Güldener ones hjem som »det elegante
ste hus her på stedet«. Baronen er en behagelig superiør,
og hans kone en særdeles åndfuld dame.41) Der førtes i
det hele et muntert liv hos dem i denne vinter i anledning af
svogerens og svigerindens besøg, velsagtens i Güldencrones
fornemme gård på det store torv, hvor han formodentlig
har boet i en del af vintermånederne.42) Her modtog han
vist også i novemberdagene 1814 sin barndomsven, prins
Christian Frederik, den senere Christian VIII, under dennes
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kortvarige ophold i Århus på tilbagerejsen fra Norge. Ved
en middag hos biskop Birch, hvis hele familie yderst interes
seret havde fulgt tronfølgerens sag i Norge, traf denne des
uden stiftamtmandens svigerinde, enkebaronesse Juliane Ma
rie Güldencrone, datter af statsminister Ove Høegh-Guldberg. Hun boede ligeledes med sine mange børn på det store
torv i Århus.43) Så godt kendte Güldencrone tronfølgeren,
at han tilmed var vidne til et yderst hemmeligt møde mellem
denne og dennes fraskilte første hustru, den noget letlevende
prinsesse Charlotte Frederikke, der meget ufrivilligt måtte
holde hof i Horsens. Et besøg på Moesgård havde endda væ
ret på tale, det blev dog ikke til noget.44) Her havde Gülden
crone derimod allerede 1803 haft den ære at modtage ikke
alene Christian Frederik og dennes broder Frederik Ferdi
nand, men også deres forældre, arveprins Frederik og hans
gemalinde Sofie Frederikke. Året før havde han ligeledes til
middagstaffel beværtet kronprinsen, den senere Frederik
VI, da denne havde lagt sin rejse om ad Norsminde for at
bese havnen der.45) Om sit besøg på Moesgård i 1813 skriver
Christian Molbech: »gennem landsbyen Fulling eller Fullen
nåede jeg omsider ganske træt til Moesgård, som ligger skjult

Fra Moesgaards have o. 1820. Stik af S. H. Petersen efter tegning af O.
Rawert. — Her efter »Danske Slotte og Herregaarde«.
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bag skov og banker. - Dog, aldrig har træthed så hastigt, aldrig
så behageligt forladt mig! - Har nogensinde livets gratie og
kulturens fineste ynde, ledsagede og forhøjede af ren og ædel
natur, af den hjerteligst velvilje og den mest ukunstlede ven
lighed pludselig åbenbaret sig for mig: da var det her, hvor
jeg, fortryllet af det ædle og skønne i menneskelivet, var
nær ved at glemme den herlige natur, der blomstrer i den
rigeste fylde omkring dette skønheds yndlingssted.« Moesgårds nye hovedbygning finder han bygget i en simpel og god
landlig smag. »Oven over anden etage imod haven er en
altan over en rund udbygning i midten af huset; og her har
man endnu, skønt træerne nærmest ved gården begynder
at vokse vel meget til, en stor og herlig udsigt; til venstre en
dejlig skrånende bakke med ager og eng, omringet af skov; lige
for et skønt åbent haveparti med engsletter og en underskov
ved siderne, i baggrunden tyk skov, hvorigennem en åbning
er hugget mod havet. Haven er anlagt for en stor del i
skoven i en meget simpel (o: enkel) smag. Den tætte skov er
gennemskåret med gange, en overordentlig mængde forskel
lige træer er plantet allevegne på passende steder.«46) I 1818
kom Molbech da også igen, denne gang sammen med Just
Mathias Thiele, og »de to lærde herrer delte deres tid mellem
biblioteket og sommerferiens glæder.«47)
Stiftamtmanden og hans hustru har nydt kolossal popu
laritet i byen, hvilket gang på gang kommer til udtryk. Da
de i 1815 vendte tilbage fra et besøg i København, var »en
såre talrig menneskeskare til Mindet gangne skibet i møde, som
bragte hine elskede to tilbage til vor by og ledsagede dem hjem
med et lydeligt udbrud af hengivne hjerters oprigtige følel
ser.«48) Baronens fødselsdag var da også en af byens årlige
festdage. I 1815 gav købmandsstanden i denne anledning en
diner i »Polyhymnia«s selskabslokale, hvortil byens embedsmænd og en del af omegnens honoratiores var indbudte, og
om aftenen var der bal i rådstuesalen, der i dagens højtide
lige anledning var festligt smykket.40) I 1819 opførte teatret
på denne dag »Axel og Valborg« med en indlagt prolog, der
skulle tolke den talrige forsamlings følelser for Güldencrone.
Efter spisningen fejredes dagen med bal til det »lyse mor
genskær.«58) Güldencrone gik heller ikke af vejen for, ved
denne, som ved talrige andre lejligheder, at optræde som
den fuldendte vært. I 1815 havde han fejret sin fødselsdag
ved at invitere de fattige på Vilhelmsborg og Moesgård godser
og beværtede dem med flere retter varm mad, vin og øl og
»hans ekscellence med familie beærede dem under måltidet
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med deres nærværelse og venlige samtale.« Ved afskeden for
synedes de fattige med fødemidler til flere måltider hjem
me.51) Intet under vel at byen benyttede enhver given lej
lighed til at hædre og hylde den sympatiske og folkekære
stiftsbefalingsmand.52) Hans fratræden i 1820 fra stiftamtmandsembedet kunne da heller ikke gå af i stilhed. Aarhuus
Stiftstidende udtalte ønsket om »at han, hvis dådrige livs
middagssol udbredte glæde og velsignelse over andre, selv
må frydes ved en venlig aftensol.« Hyldestdigt undertegnet
»Sandhed« fulgte få dage senere, og i »Polyhymnias« lokale
»foranstaltedes den 20. juli en forsamling, hvortil en del af
de herværende gejstlige, civile og militære embedsmænd var
indbudte« for at tage afsked med den fratrædende stiftamt
mand og byde hans efterfølger, kammerherre Rosenørn, vel
kommen. Festtalen holdtes af Katedralskolens rektor, professor
Stougård, og det efterfølgende måltid ledsagedes af skåler og
sange. Borgervæbningen havde allerede ugen i forvejen med
militær honnør taget afsked med den fratrædende stiftsbe
falingsmand.53)
Den elegante selskabelighed, det smagfulde hjem, gods
købene og driftsforbedringerne, alt synes at tale om velstand
og gode år for den aristokratiske embedsmandsfamilie. I
1813 var Güldencrone da også byens største skatteyder med
124 rdr. Nr. 2 var biskop Birch, der betalte 99 rdr. eller fire
gange så meget som de følgende.54) Direktørerne for stiftets
offentlige midler måtte altså tillige selv regnes for byens to
magnater på det tidspunkt, de tilstod stiftsprovst Secher det
omtalte lån til køb af en ejendom i det fornemme kvarter,
det store torv, så søftenpræsten kunne tage fast bopæl i
stiftsbyen.
Biskop Andreas Birch havde tiltrådt sit embede i Århus
1805, året efter Güldencrones udnævnelse til stiftamt
mand. Han var født i København 6. november 1758 som søn
af en byskriver og kgl. mineralinspektør.55) Få år efter døde
begge forældrene fra en større børneflok, der fandt et nyt
hjem hos en morbroder. 1774 dimitteredes den unge Birch
til universitetet, hvor han tog alle eksaminer med bedste
karakter og fik 1779 sin embedseksamen i teologi. Derefter
drog han til det berømte universitet i Göttingen, hvor han
navnlig inspireredes af orientalisten J. D. Michaélis, som rå
dede ham til at tage til Rom for i Vatikanet at undersøge hidtil
ubenyttede håndskrifter af det nye testamente.50) Disse
studier fortsatte Birch i arkiverne i Florens, Bologna, Parma,
Venedig og navnlig i Wien, hvorpå han med stort udbytte
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vendte hjem over Prag, Dresden, Leipzig og Göttingen i slut
ningen af året 1783.57) Efter Guldbergs indstilling blev det
nu overdraget Birch i 1784 at udarbejde en ny kritisk pragt
udgave af det græske nye testamente. Til dette arbejde rådede
Birch, foruden over sine egne righoldige kilder, over flere
andre teologers fyldige notater.58) Desværre fik dette vist
yderst omhyggelige og dygtige forskerarbejde en særdeles
krank skæbne, idet så at sige hele oplaget af første del gik op
i luer under Københavns store brand i 1795, da ilden greb
Vaisenhuset, hvor Birch havde været præst siden 1789.59)
Året før Birch fik ansættelse som vaisenhuspræst, havde
han søgt et nyoprettet overordentligt professorat i teologi
ved Københavns universitet. Imidlertid meldte der sig en
ansøger mere, nemlig den jævnaldrende Frederik Münter, som
senere blev Sjællands biskop.00) Chancerne vurderedes lige,
og kronprinsen foreslog derfor at lade det komme an på en
konkurrence over seks prøveforelæsninger. Valget faldt efter
disse ud til fordel for Münter, hvilket forøvrigt rejste stærk
kritik.81) Birch deltog dog ikke i denne og bevarede uden
bitterhed sit venskabelige forhold til sin modkandidat. Doktor
graden erhvervede han i 1790 på en afhandling om Quirinius*
skatteudskrivning og blev to år senere titulær professor i teo
logi. Han var iøvrigt i disse år medarbejder ved »De kjøbenhavnske lærde Efterretninger.« Efter at være blevet domprovst
i Roskilde giftede han sig i 1797 med sin broderdatter, Char
lotte Marie Birch, der var en snes år yngre end han. Sine
videnskabelige studier fortsatte han og udgav sine tekstkri
tiske varianter 1801. Få år efter fulgte et tillæg til Fabricius’
udgave af de nytestamentelige apokryfer.02) Forinden var
han imidlertid blevet udnævnt til biskop over Lolland-Falster
stift, hvorfra han snart forflyttedes til Århus.03) I 1810
blev han ridder af dannebrog og 1817 kommandør af samme
orden.
Biskop Birch var en høj, mager mand med en lidt rokkende
gang, som, hvis han var iført præstekjole, kunne have »nogen
lighed med pendulens svigning,« skriver Tauber om ham.
Han havde et langstrakt ovalt ansigt med en oprigtig ædel
mine, blå øjne og en temmelig skarp næse, »som ved et an
strøg af rødme syntes at vidne om, hvad man ellers fortalte,
at dens besidder i fordums dage under opholdet i Göttingen
i mere end een henseende havde været en discipel af den
lærde Michaelis og senere under det 3-årige ophold i Rom
efter møjsomme undersøgelser af vatikanske håndskrifter ikke
havde forsmået at opmuntre sin trættede ånd ved en rigelig
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nydelse af den sorgfordrivende salernervin eller den søde seculerdrue.« Tauber skynder sig dog at forsikre, at han i de
ca. 30 år, han har kendt Birch, så ofte de iøvrigt ved offent
lige og private sammenkomster delte måltidets glæder med
hinanden, »ingensinde så ham overskride den mådeholdne
Bacchus’ nydelse.«

Biskop Andreas Birch.
Efter »Aarhus gennem
Tiderne«.

I de første år Tauber kendte Birch som domprovst i Ros
kilde, har denne åbentbart gjort et lidt stuelærd indtryk »ikke
uden anstrøg af lærd sirlighed og et vist pebersvendevæsen,
som ytrede sig i forlegenhed og stivhed især i damecirkler
og formlighed i omgang med andre, et udvortes anstrøg, som
først senere ved ægteskabelige forhold og forbindelse med
mennesker af forskellig stand, mere og mere afslebes uden
ganske at befri ham for den ubehjælpesomhed i det daglige
liv, som ofte er agtværdige lærde egen.«04) Nogen praktisk
mand har biskoppen så vist ikke været og næppe heller nogen
god administrator af sit mangesidige embede. Hans efterfølger,
biskop Mønster, overtog bispearkivet i en sådan uorden, at han
fordrede det bragt i orden på Birchs dødsboes bekostning,
hvilket krav fornyedes af efterfølgeren, J. Paludan-Müller, da
det endnu ikke var sket ved Mønsters død.65) Men et imøde-
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kommende og blidt gemyt har Birch sikkert været, et »stort«
menneske, human og behagelig i sin optræden overfor sine
undergivne, mild i sin bedømmelse af andre og uden bitter
hed og nag, »højt agtet, æret og elsket af alle stænder.«00)
Tålmodig og »uden misundelse overlod han palmerne« til
Münter i 1788, hvilket deres righoldige korrespondance er et
godt udtryk for. Birch var i det hele taget en flittig brev
skriver. Breve fra ham er bevaret til adskillige af datidens
mere kendte skikkelser.07) Den fremtrædende stilling i det
offentlige liv har åbenbart gjort Birch til en hyppigt anvendt
taler. På Vaisenhusets stiftelsesdag 1790 holdt han en minde
tale for Frederik IV. I 1808 holdt han festtalen i kronprinsens
klub på selskabets stiftelsesdag 28. januar. Begge disse taler
har han udgivet. I 1809 holdt han påny festtale i kronprinsens
klub, denne gang på kongens fødselsdag, og i samme anled
ning var han i 1822 festtaler i »Polyhymnia«.08) Ikke mindre
end 100 latinske taler i egenhændigt manuskript efterlod den
flittige videnskabsmand sig ved sin død, tillige med henved
1000 ligprædikener.09)
Der var to børn i ægteskabet, en datter, Caroline Eleonora,
født 1801 og en fire år yngre søn, den senere tragiske digter
skikkelse, Frederik Sneedorff Birch, opkaldt efter faderens
ungdomsven og studiekammerat. Foreløbig var han dog i
årene op til 1820 en håbefuld og intelligent elev på Århus
Katedralskole.70) Igennem årene åbnede hjemmet sig imid
lertid for ikke mindre end fem plejebørn, der blev behandlede
med en kærlighed og omsorg, som fuldt stod mål med den,
der blev husets egne børn til del. I det hele taget var »velgøren
hed og hjertelig deltagelse i menneskevel et hovedtræk i
biskoppens som især i bispindens karakter.«71)
Et stort privatbibliotek, en betydelig antikvitetssamling og
navnlig en udsøgt samling af malerier, som talte et halvt
hundrede billeder og flere mosaiker, en af de største og værdi
fuldeste samlinger i Jylland, dannede en værdig ramme om
dette kultiverede og fintdannede hjem.72)
Imidlertid mødte prokurator Hald den 31. august 1820
i skifteretten og afgav sit indlæg, der gik ud på, at der ikke kunne
tilkendes direktørerne for de offentlige midler nogen panteret,
da der jo ikke forelå tinglyste papirer på deres økonomiske
aftaler med den afdøde stiftsprovst. De kunne jo i tide have
sørget for deres sikkerhed og behøvede ikke at have ydet noget
lån uden samtidig at lade sig fyldestgøre ved pant. Hald hav
de ikke set brevene, men selvom de indeholdt et tilbud om
obligationsudstedelse, som låneren altså ikke var holdt fast
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på, eftersom udstedelse ikke var sket, så var dermed dog ikke
sagt, at obligationen skulle give panteret. Og skulle endelig
et løfte om panteret kunne lade sig udlede af brevene, gjorde
det dog ingen forskel, da som sagt panteprotokollen ikke viste,
at der hvilede bånd på afdøde eller på hans gods til oplysning
for de øvrige kreditorer. Hvis skifteretten, grundet på direk
tørernes protest, stadig ville opsætte salget af gården, ville
Hald drage denne til ansvar for det tab, der kunne blive
følgen af en sådan opsættelse såvel ved et eventuelt mindre
fordelagtigt salg som i andre henseender.73)
Situationen måtte synes så temmelig håbløs for Birch og
Güldencrone. Uden tinglyst panteobligation, ja uden obliga
tion overhovedet, må det nu forekomme en utænkeligt, at
de ved nogen domstol kunne tilkendes fortrinsret i boet. Pro
kurator Halds gentagne krav om uopholdeligt salg af »stervbogården på det store torv« og hans antydning af et eventu
elt mindre fordelagtigt salg ved opsættelse afspejler med al
ønskelig tydelighed den sørgelige økonomiske situation, lan
det befandt sig i under den store landbrugskrise i årene fra
1818-28.
Tabet af Norge i 1814 havde berøvet vort landbrug dets
fortrinsstilling på dets vigtigste afsætningsmarked. Rundt om
i Europa var Napoleonskrigenes soldater vendt tilbage til
deres erhverv, og landbrugsproduktionen steg derfor føleligt
i landene i årene omkring 1817 og 1818, så det dårlige danske
korn mødte stadig større afsætningsvanskeligheder. Det skulle
ikke gøre det bedre, at England, der med industrialismens
gennembrud i slutningen af 18. århundrede var blevet korn
importerende, fra 1815 satte ind på en stærk protektionistisk
handels- og toldpolitik for at beskytte det indenlandske land
brug, hvis produktion var øget under krigen, da England ved
fastlandsspærringen var afskåret fra tilførsler. De danske korn
priser faldt til 25-30 % af deres tidligere højde. Landbruget
var ikke længere rentabelt, landbrugsejendommene styrtede
ned i pris og trak byejendommene med. Det vrimlede med
fallitter og tvangsauktioner, og trods de lave ejendomspriser
var det næsten umuligt at finde købere.
Under disse forhold turde skifteretten ikke tage ansvaret
for at udsætte salget af Sechers gård. Den 5. september an
nonceredes offentlig auktion over »afgangne stifts- og amts
provst Sechers gård nr. 273 ved det store torv« til 15., 20. og
25. september. Gården bestod af 14 fag toetage grundmur
og 7 fag toetage egebindingsværk imod torvet. Et toetage bag
hus med køkken og bryggers på 16 fag og et lignende på 17
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fag, der brugtes til heste- og kostald. Gården karakteriseres
som velindrettet og vedligeholdt og tilstrækkelig stor til to
familier.74) Sammenholdt med det skøde, som stiftsprovsten
i 1815 fik udleveret af fru Charlotte Sophie Secher til Rantzausgave med beskrivelse af gårdens udseende på dette tids
punkt, synes der ikke at være foretaget forandringer til gade
siden. Staldbygningen, der sættes til 18 fag baghus, er vel
også den samme. Desuden omtales et 17 fag sidehus, som
muligvis kan være identisk med køkken-og bryggersbygningen.
Derimod findes der i 1815 et 13 fag sidehus og 8 fag bindings
værk og mur på de to sider af haven, som ikke forekommer
i synsforretningen fem år senere. Det kunne altså se ud til,
at stiftsprovsten ved ombygninger har sløjfet et par små, må
ske mindre praktisk beliggende, eventuelt forfaldne side- og
havehuse. Skødet røber også gårdens beliggenhed, nemlig
umiddelbart øst for det store apotek (Løveapoteket). Stifts
provsten har altså boet i ejendommen Storetorv 3, hvor nu
forretningerne Harder og Gjerulff ligger, og i Sechers kælder
etage befinder sig nu Thorups bodega.75)
Gården havde fru Secher købt af justitsråd Hee, og salgs
prisen i 1815 beløb sig til 12000 rbd. sølvværdi. Ved auktio
nen i september 1820 mødte imidlertid slet ingen købere
op på de to første auktionsdage, og da gården på tredie
auktion udråbtes til 4000 rbd. sølvværdi, kom der intet bud.
Man måtte starte ved 3000 rbd. sølvværdi. Det lykkedes dog
ved konkurrerende bud at bringe prisen op til 4950 rbd. sølv
værdi, altså godt en trediedel af Sechers købesum. Højest
bydende var konditor Schucany, og hans konkurrent ved auk
tionen var købmand Funder på Vestergade, der bød 4940 rbd.
s.v.70) Uden denne konkurrence havde budene sandsynligvis
ligget endnu lavere. Det ser da også ud til, at flertallet af
kreditorerne betragter tilbudet som efter omstændighederne
forholdsvis heldigt. I alt fald tilkendegav prokurator Olsen
den 16. oktober på rådstuen, at stifteisernes foresatte fandt
det betænkeligt at forkaste budet og ikke turde udsætte stiftei
serne for det tab, et eventuelt ringere bud ved en ny auktion
ville betyde. Olsen forandrede derfor sin påstand i så hen
seende, at han i stedet forbeholdt stifteisernes fortrinsret i
pengebeløbet, som indkom ved gårdens salg, som om panteobligation allerede havde været udstedt og tinglyst, førend
boet kom under behandling.
Samtidig meddelte Olsen, at stiftets fordring androg 9287
rbd. 3 mk. i sedler og tegn, hvilket beløb den afdøde havde
fået udbetalt. Når kravet i første omgang var anmeldt til
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5000 rbd. s.v., skyldtes det, at beløbet i den afdødes kvittering
fejlagtigt var omregnet i sølvværdi efter den dagældende
kurs. Af lånet resterede renter fra snapsting 1819.77)
Denne nye meddelelse gjorde unægtelig en ikke uvæsentlig
forskel i stiftets krav til boet. I 1813 brød det danske møntsy
stem sammen. En rigsbank oprettedes med eneret på seddel
udstedelse, således at 100 gamle sølvspeciedalere skulle svare
til 200 rbd. i de nye sedler. Denne parikurs lod sig imidlertid
ingenlunde opretholde. På børsen faldt sedlernes værdi be
tydeligt i forhold til sølvet, så den reelle kurs vist nok i juli
1813 var ca. 1000 rbd. i sedler lig med 100 gamle sølvspecier.78)
I august 1813 skred rigsbanken derfor til at bekendtgøre
halvårlige officielle kurser. Derved opstod to værdier på rigs
banksedlerne, nemlig foruden den pålydende navneværdi
eller seddelværdi en ny sølvværdi, der gav udtryk for pari
forholdet, hvorefter 200 rbd. som omtalt skulle have sølv
værdi som 100 gamle specier. Offentlige betalinger omregne
des i sølvværdi, medens de fleste private naturligvis afregne
des i navneværdi. Bankens officielle kurs angav således, hvormange rigsbankdaler navneværdi (n.v.), der officielt skulle
svare til de 200 rigsbankdaler sølvværdi (s.v.). Denne kurs
fastsattes 1. august 1813 til 375 og holdt sig - trods adskillige
svigninger i sedlernes børskurs i forhold til sølvet - konstant
til juli 1818.79) Efter denne kurs svarer de 9287 rbd. 3 mk.
n.v., der er udbetalt stiftsprovst Secher, omtrent til 5000 rbd.
s.v., som de altså fejlagtigt på kvitteringen skulle være om
regnet til. Dette ville ikke have spillet nogen rolle, hvis ikke
kursen havde forandret sig. 1. august 1818 faldt kursen på
200 rbd. s.v. imidlertid til 250 rbd. n.v., var en kort overgang
i 1819 endog nede i parikursen 200. På det tidspunkt, da Olsen
anmeldte det ændrede krav, var kursen 250 og holdt sig på
dette leje under retssagen. Ved denne nye meddelelse havde
stiftsøvrigheden altså skruet sit krav 50 % i vejret i forhold
til den oprindelig angivne fordring i boet. Dette kunne man
næppe forvente, at de øvrige kreditorer, der i forvejen be
stred stiftsøvrighedens fortrinsret, uden videre skulle god
kende. Når kvitteringerne fejlagtigt viste lånet omregnet til
s.v., var det jo indlysende, at de herrer direktører måtte frem
komme med nye bevismidler, der bedre kunne godtgøre dette
fornyede krav. Olsen havde da også allerede 29. september
meddelt, at der fra stiftets side agtedes ført et tingsvidne
i sagen, hvorfor han bad om midlertidig udsættelse af på
kendelsen. Den 11. december 1820 foretoges vidneafhørelse
ved Slagelse bytingsret af overlærer Jeppe Christensen Qvist-
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gård, fra 1817-19 regnskabsfører for Århus stifts offentlige
midler. Den 1. marts 1821 indstævnedes til Århus bytingsret
et andet vidne, købmand J. Røgind, der som regnskabsfører
ved Århus stifts offentlige midler, havde udbetalt beløbene
til stiftsprovst Secher.80)
I mellemtiden forhandlede man i boet videre om gårdens
salg. Der var ikke enighed blandt kreditorerne om at antage
konditor Schucanys bud. Hald havde allerede 13. oktober
protesteret energisk på proprietær Herschends, krigsråd Ahnfeldts og provst Baggers dødsboes vegne. Han motiverede
protesten med, at budet lå under vurderingssummen og i
det hele taget under de gængse priser på faste ejendommes
salg i Århus, navnlig ejendomme med en så fin beliggenhed.
Da boet trak leje af gården, var der intet tab at frygte, mente
han, og auktionen var fulgt så hurtigt efter bekendtgørelsen,
at udenbys købere ingen lejlighed havde haft til at give møde.
Budet kunne så meget lettere forkastes, som gården jo ikke
var annonceret til absolut salg. For en approbation var
dog, foruden Olsen, den afdødes broder, Hans Kristian Secher,
på arvingernes vegne og curator bonorum, prokurator Ras
mussen, på skifterettens vegne. Blandt kreditorerne har åben
bart navnlig farver Jahnsen på Frederiksgade udtalt sig imod
en ny auktion.81) Mødet resulterede i en approbation af kon
ditor Schucanys bud, men sagen fik dog et efterspil. Kap
tajn Müller til Møllerup, der havde været forhindret i at give
møde, havde skriftligt protesteret mod budets antagelse. I et
brev af 21. oktober til skifteretten begærede han nyt møde,
der indkaldtes til 14. november på rådstuen. Da budet var
altfor lavt, fordrede han ny auktion og lod dette ved notarius
publicus melde til konditor Schucany. Kaptajnen anførte,
at hans egen gård på Storetorv, der ikke var nær så anselig
som den afdøde stiftsprovsts, forrentede over 8000 rbd. s.v.
netto. Müller ville stå som garant for, at en ny auktion ikke
alene intet tab ville påføre boet, men tilmed indbringe en
højere pris end Schucanys. Som sikkerhed tilbød han en 2.
prioritet efter 1000 rbd. s.v. i sin egen gård på Storetorv, der
var skødet ham for 10.000 rbd. n.v. Dertil panteobligationer
eller prioriteter for 4000 rbd. s.v. og hans egen fordring i
boet på godt 1000 rbd. n.v. Trods et længere og grundigt mo
tiveret indlæg på mødet og i et brev af 20. november lykkedes
det dog ikke kaptajn Müller at få skifteretten til at trække
den givne approbation tilbage. Schucany, der i forvejen ejede
2. parcel af nabogården nr. 274 »på hjørnet af det store torv
og svinetorvet«, det nuværende Clemenstorv, fik afdøde stifts-
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provst Sechers gård for 4950 rbd. s.v.82) Køberen præsterede
en udbetaling på 1250 rbd. i sedler, hvilket svarede til 1000
rbd. sv., og forrentede resten med 4 % årligt.83) Den nye
ejer erhvervede kongelig bevilling til at indrette og drive
gæstgiveri i gården. En nyetableret restauration åbnedes 6.
maj 1821.84)
Samtidig med auktionen over gården var bortauktioneret
en del løsøre, mahognimøbler, kobber- og sølvtøj, køkken- og
bryggeriredskaber, vogne o. s. v., som i de følgende måneder
annonceredes til afhentning.85) Da enken, stiftsprovstinde
Secher, ønskede at overtage »en ikke ubetydelig del af de under
boet registrerede effekter for den derpå satte vurdering«, af
holdtes ny skiftesamling den 11. januar 1821.86) Hun døde
først 27. juli 1852, efter at have været enke i 32 år.87)
»Stervbogården på det store torv« var ikke den eneste
ejendom, stiftsprovst Secher efterlod sig ved sin død. Den
6. marts 1821 annonceredes efter begæring af skifteretten i
Århus offentlig auktion til absolut salg af de boet tilhørende
ejendomme beliggende under Hasle etc. herreders jurisdik
tion. Det drejede sig om en gård på Søften mark, to fæstehuse
i Søften og et skovareal, den såkaldte Hattemagerskov ved
Søften. De to første auktioner afholdtes 15. og 22. marts på
Århus rådstue, den 3. i Søften præstegård den 30. marts.88)
Gården indbragte 800, husene ca. 100 rbd. s.v. og skovarealet
1400 rbd. n.v. eller i alt ca. 2500 rbd. n.v.89)
En ny auktion over en del løsøre, porcelæn, glas, bøger
og møbler afholdtes den 4. april 1821 i gården på Storetorv.90)
I alt indbragte stiftsprovstens bortauktionerede løsøre godt
og vel 4000rbd. n.v.91)
Det meste af året 1821 har boets curator bonorum - pro
kurator Rasmussen - været travlt optaget af salget af disse
effekter. Den 29. aug. har der været en betydningsfuld skifte
samling, der vist navnlig har beskæftiget sig med den regn
skabsmæssige side af boet.02) Under alt dette gled det rets
lige opgør åbenbart lidt i baggrunden, men på et møde i
skifteretten den 4. jan. 1822 fordrede Hald en afgørelse i sagen
mellem stiftsøvrigheden og de øvrige kreditorer, der nu til
disses skade havde stået hen »over år og dag.« Den 11. jan.
afgav prokurator Olsen derfor sit indlæg i sagen og fremlagde
7 dokumenter som bevismidler for stiftets fordringer, nemlig
de to kvitteringer dateret 24. juni 1814 og 24. juni 1816, en
skrivelse fra den afdøde til Güldencrone dateret 18. juni 1815,
fru Sechers tilståelse af 26. maj 1820 af at have modtaget pen
gene, de 2 vidneudsagn fra Quistgaard og Røgind og endelig
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skødet udstedt af fru Secher 23. juni 1815, men endnu ikke
tinglyst af stiftsprovsten. På et møde den 1. marts paa borg
mester og byfoged, justitsråd Fleischers kontor fulgte Halds
svar på Olsens indlæg. Samtidig indleveredes et personligt ind
læg i debatten fra kaptajn Müller til Møllerup.03)
Sagen falder i 2 stridspunkter: 1) Om stiftsøvrigheden
kan anerkendes som kreditor for deres sidste forøgede krav
i n.v. eller blot for det oprindelig fremsatte krav i s.v. - 2) Om
der vil kunne tillægges den nogen fortrinsret for kravet, eller
dette skal rangere blandt de simple kreditorers krav.
Selve den kendsgerning, at stiftets direktører selv fra star
ten kun har anført det mindre krav i s.v., må umiddelbart
svække Olsens chancer for at få det senere forøgede krav i
n.v. anerkendt. Fejltagelsen skyldes, hævder Olsen, den vild
ledende formulering i fru Sechers tilståelse af 26. maj 1820,
dei* lyder således :
»er i snapstingsterminerne 1814 og 1815 dels efter hr. stift
amtsprovst ridder Sechers anvisning af høje stiftets befuld
mægtigede, og dels "kontant udbetalt mig 5000 rbd. s.v. efter
daværende rigsbankkurs 375 mod lovlig skødes overleve
ring.« —
Det er utvivlsomt rigtigt, at fejltagelsen er indtruffet på
denne måde, men det stiller unægtelig stiftet svagt, at direk
tørerne ikke selv er klar over, hvor stort et krav de har at
gøre fordring på. Med rette fastholder Hald »bemeldte herrers
(direktørernes) udtrykkelige og uforbeholdne erklæring ved
mødet her i boet den 13. juli 1820, hvor de tydelig vedgår
alene at gøre fordring på 5000 rbd. sølv«, hvilket ikke lader sig
ændre ved påskud om fejltagelse.
Som bevis for, at lånet virkelig er kontraheret i n.v. og som
sådan forrentet med 5 %, anfører Olsen de to regnskabs
føreres vidneudsagn.
Quistgaard kunne ikke nøje erindre lånets størrelse, efter
som det var udbetalt før hans tid som regnskabsfører,
men Secher har i årene 1817, 1818 og 1819 svaret en årlig
rente på 464 rbd. 36 sk. n.v. beregnet som 5 % af lånet som
seddelgæld. Lånet skete, da kursen var 375, »men lånet kunne
naturligvis efter de for offentlige stifteisers midler dagældende
lovbud ej ske anderledes end i repræsentativer.«
Denne sidste kendsgerning var naturligvis et yderligere
og tungtvejende argument for direktørerne til at faa fastslået,
at deres lån til Secher var holdt i overensstemmelse med
gældende regulativer, hvis bogstav, man får en mistanke om,
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at de ikke selv har været ganske kendt med, siden deres første
fordring i boet ikke var afgivet i overensstemmelse med dem.
Også købmand Røgind godtgør, at lånet er forrentet med
5 % i sedler. Han, som i sin tid har udbetalt det, kan ligeledes
bevidne, at udbetalingen skete i repræsentativer, nemlig 9287
rbd. 3 mk.
Herimod anfører imidlertid Hald brevene fra Secher med
tilståelserne om lånet:
1) Til afdrag på den kapital, som mig af stiftsøvrig
heden er lovet til låns mod pant i min gård på byens store
torv, er mig i indeværende års juni termin udbetalt den summa
4600 rbd. n.v., hvilken sum jeg herved erklærer mig at være
stiftets høje øvrighed skyldig, ligesom jeg og til næste års
Viborg omslags termin håber at erholde den resterende del
af den belovede sum 5000 rbd. s.v.

Århus den 24. juni 1814.

O. A. Secher.

2) Af hr. købmand Røgind har jeg modtaget den tilbage
stående del af det mig belovede pengelån 5000 rbd. s.v. med
den sum 4687 rbd. 3 mk. n.v., hvorfor min lovformelige obli
gation skal vorde udstedt, og dette mit bevis imidlertid være
sikkerhed.
Århus den 24. juni 1816.

O. A. Secher.

Samt brevet til Güldencrone:
3) Ligesom jeg af høje stiftsøvrigheden har modtaget bevågent følte om at erholde, i fornstående juni termin
den resterende del af 5000 rbd. s.v. mod pant i den gård,
jeg beboer, så fordrister jeg mig at bede, at hr. Røgind måtte
i denne anledning tillægges fornøden ordre.
Århus den 18. juni 1815.
O. A. Secher.
Hald påpeger, at den afdøde kun omtaler n.v. som mod
taget for at udgøre betaling af det egentlige lån 5000 rbd. s.v.,
som han alene ønskede sig bundet til.
Dette er dog sikkert en senere tendens, der fikst er lagt i
ordlyden. Når Secher omtaler de 5000 rbd. s.v., er det vel
sagtens blot fordi, det var størrelsen af den udbetaling, han
skulle yde i gården, og dette skulle jo ske i s.v. Det vil vist
være yderst tvivlsomt af brevene at læse noget om Sechers
ønsker med hensyn til den møntenhed, lånet kontraheredes i.
De to beløb var jo på det tidspunkt identiske, og at tillægge
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Secher nogen kursspekulation i denne forbindelse er så meget
mere betænkeligt, som det dengang var umuligt at forestille
sig, at kurserne ville forandre sig, som de gjorde. Tvært
imod var det vel mere sandsynligt, at rigsbankens faktisk alt
for lave kurs på s.v. ville nærme sig børsens langt højere
kurs på rede sølv.
Noget ganske andet er, at stiftsprovstens kvitteringer og
navnlig hans brev til Güldencrone absolut ikke er formuleret
på en måde, der utvetydigt angiver i hvilken møntenhed,
lånet burde betragtes anerkendt, og man må give Hald ret i,
at det måtte påhvile direktørerne, til hvem kvitteringerne var
stilet, at påse, at disse var formuleret i klar overensstemmelse
med lånets udbetaling, navnlig hvis dette kun måtte ske i en
bestemt møntenhed.
At renterne er svaret med et beløb i sedler beregnet til
5 % af det omtalte seddellån, er, som Hald hævder, i og for
sig intet bevis for, at stiftsprovsten har anerkendt, at lånet
var kontraheret i sedler. Fordi debitor har anerkendt rente
beløbet, behøver han saadan set ikke at have anerkendt rente
beregningen. For terminerne til og med 1818, hvor kursen
var uforandret, må rentebeløbet jo også blive af samme
størrelse, hvad enten det er beregnet af et s.v. - lån eller et
n.v. - lån af tilsvarende størrelse. Men i 1819 har kursen
forskudt sig fra 375 til 250 på s.v. i forhold til sedlerne, og
man må derfor forbavses over, at Secher stadig anerkender
og betaler det samme rentebeløb i sedler, hvis han selv mente,
at hans lån var kontraheret i s.v. Men der kan selvfølgelig, som
Hald siger, være svaret for høje renter.
Ikke alene indeholder alle Sechers tre breve, som det ses,
løfte om obligationsudstedelse, men af de to af dem lader
sig ikke blot udlede, men absolut ikke skjule, løftet om panteret
i hans gård på byens store torv. Begge vidner godtgør i over
ensstemmelse hermed, at ifølge afdødes udtalelser var lånet
givet under betingelse af obligationsudstedelse, der skulle give
stiftet førsteprioritets panteret i den omtalte ejendom. At
Secher har forpligtet sig til at give stiftet panteret i sin gård
og virkelig har haft til hensigt at gøre det, da han modtog
lånet, må således være hævet over enhver tvivl. At han tillige
har betragtet sig som bundet af sit løfte, fremgår af Quistgaards udsagn, at han på dennes gentagne opfordringer til
at udstede den manglende panteobligation, altid har ytret sig
villig til at efterkomme og berigtige dette. At stiftet virkelig
har udbetalt det fordrede seddelbeløb, og Secher til gengæld
har lovet pant i gården, kan altså ikke diskuteres, og med megen
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vægt fastslår da også Olsen, at begge stiftets krav reelt er i
orden og moralsk berettiget. Spørgsmålet er blot, om de øvrige
kreditorer med nytte kan rette indvendinger mod den formelle
side af sagen og derved tiltvinge sig den juridiske ret.
Overordentlig dygtigt manøvrerer Olsen uden om den
værste trusel, Danske lovs bog 5 kap. 3 artikel 28 og forord
ningen af 8. juni 1787, hvori obligations tinglysning fordres,
for at panteret kan respekteres.04) Da et pantebrev ikke
foreligger, kan lovparagraffer, der beskæftiger sig med pante
breves lysning, ikke anvendes i dette tilfælde, hævder proku
ratoren. Her er tale om en foreløbig kontrakt om et lån for
bundet med pantsætning, der allerede fra udlånerens side er
opfyldt, skønt ikke i det hele fuldbyrdet. En sådan ufærdig
kontrakt kan ikke uden videre negligeres. Som parallel anføres,
at plakaten af 9. juni 1812, der fordrer tinglysning af købe
kontrakter, hidtil af domstolene er fortolket således, at mundt
lige eller endnu ikke tinglyste kontrakter er tilkendt fuld rets
virkning, hvor andres større rettigheder ikke derved krænkes,
hvilket netop ikke vil blive tilfældet her.05) Der er altså ikke
tale om forsømmelse af tinglysning, hævder Olsen, da låne
kontrakten simpelthen ikke forelå på så fremskredent et stade,
at nogen tinglysning kunne finde sted. Og selvom en obliga
tion havde foreligget, så havde rettens betjente næppe villet
antage den til lysning, sålænge skødet på ejendommen ikke
var tinglyst. Prokuratoren holder sig her til reskriptet af
9. juni 1792, der synes at forudsætte, at obligations tinglys
ning, før skødet er tinglyst, er unødvendig og til ingen nytte.00)
Altså ville stiftets forhold til boet have været nøjagtig
det samme, selvom obligation var udstedt samtidig med skø
det.
Sålænge skødet ikke var tinglyst, viste panteprotokollen
jo iøvrigt slet ikke Secher som ejer af gården, så hans øvrige
kreditorer kunne altså ikke ad denne vej hente falske forvent
ninger om hans formues tilstand, fordi heller ikke stiftets pan
tekrav på ejendommen figurerede.
Over for dette behændige forsøg på at sætte Danske lovs
5-3-28 og forordning af 8. juni 1787 ud af spillet, finder
Hald ingen anden udvej end at klynge sig til netop disse
2 faste holdepunkter, sådan som Olsen havde forudset. Selv
om disse lovsteder forudsætter obligationens udstedelse, før
tinglysning kan ske, og altså ikke bogstavelig kan anvendes, så
må dog deres ånd træde i stedet, mener han. Hvor en uting
lyst obligation ikke kan give ret, må dog et »mundligt« løfte
uden publikation så meget mindre kunne gøre det.07) Olsens
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omtalte fortolkning af plakaten af 9. juni 1812 har ikke fundet
anvendelse, hvor kontrakter ikke er indgået på stemplet papir,
hævder Hald. Det synes dog at være en lidt vag indvending
mod dette lovsteds anvendelighed. Hald fastholder sin an
klage mod stiftet for uagtsomhed og forsømmelighed for
egne interesser. Det utinglyste skøde har dog åbenbart været en
vanskelig hindring for hans argumenter. Reskriptet af 9. juni
1792 var jo kun kancelliets private mening, ingen lov, siger
han. Der kunne have været tinglyst beretning om stiftets for
mentlige ret til amtsprovstens gods, eller rettens mening
kunne i alt fald være søgt. Med hensyn til panteprotokollens
oplysninger, som Hald selv oprindelig førte i marken, svarer
han nu blot, at det var almindelig kendt, at Secher var gårdens
retmæssige ejer, og at han forøvrigt før hvert lån foreviste
den nye kreditor skødet.
Det betydningsfulde punkt i retshandlingen, der straks
fra starten for en nutidig betragtning syntes klart som dagen,
nemlig hvilke lovparagraffer situationen må glide ind under,
tager sig ved Olsens snilde manøvre pludselig ud som et
virkelig problematisk spørgsmål.
For at understrege det rimelige i, at stiftets panteret i
gården anerkendtes, påstod Olsen, at lånet udelukkende var
indgået til køb af samme gård, og at Secher kun i kraft af
stiftets penge kunne tilvejebringe den fornødne udbetaling,
hvorved han erhvervede skøde på gården. Stiftets lån var
altså faktisk at betragte som en tilbagestående del af købe
summen, som boet måtte være forpligtet til at udbetale, før
man ved tinglysning af skødet kunne erhverve ejendomsret
over gården. Da ingen af de øvrige kreditorer havde bidraget
til købet af ejendommen, kunne det jo ikke skade deres ret,
at stifteiserne beholdt fortrinsret i denne. Det ville tvært
imod være uretfærdigt, om de på stiftets bekostning skulle
nyde godt af den forbedrede økonomiske situation for boet,
der udelukkende var fremkommet ved stiftets bestand.
Over for denne påstand protesterer Hald energisk. Skødet
på gården er udstedt 1815, hvilket viser, at fru Secher allerede
da var tilfredsstillet. Kvitteringen for den sidste del af Stif
tets lån lyder imidlertid først på 1816, altså kan disse penge
ikke være benyttet til gårdens udbetaling. Her synes virkelig
at være et svagt punkt i Olsens procedure. Sechers første kvit
tering fra 1814 og brevet til Güldencrone af juni 1815 viser,
at det oprindelig var meningen, at lånet skulle have været
udbetalt disse to år, men dateringen af den anden kvittering
fastslår unægtelig, at det ikke er sket før året efter. Vidnerne
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er da også påfaldende tilbageholdende i deres udsagn om,
på hvilket tidspunkt lånet er udbetalt: »såvidt de erindrer«
skete det i terminerne 1814 og 1815, men det er dog muligt,
siger Quistgaard, at det er et år før eller senere. Lånet blev
forlangt, fortsætter han, for at anvendes til udbetaling på
købesummen på den gård, som afdøde købte af fru Secher,
og skønt han formoder, at det også blev anvendt dertil, tør
han dog ikke sige det med sikkerhed.
I sin iver for at udnytte denne svaghed og bagatellisere
betydningen af stiftets lån for erhvervelsen af gården indlod
Hald sig imidlertid på katagoriske nægtelser - også af til
syneladende kendsgerninger - og lidt luftige, hypotetiske kon
struktioner, der absolut ikke styrkede hans indlæg.
Et spørgsmål, der naturligvis måtte beskæftige begge juri
sterne, var: Hvorfor udfærdigede Secher ikke den panteobligation, som han havde lovet, og som han gentagne gange
havde erklæret sig villig til? og hvorfor fik han ikke engang
tinglyst sit skøde på ejendommen? Kunne han ikke samle sig
sammen til at få det ordnet? Den slags utidig sløseri har
monerer yderst dårligt med billedet af den energiske og fore
tagsomme stiftsprovst, der ikke veg tilbage for nogen form
for modstand, når han agtede at realisere sine planer og ideer
på den måde, han havde tænkt sig dem løst.
Henstanden med skødets tinglysning begrunder Olsen i
et hensyn til stiftet, idet ingen kunne erhverve pant i ejen
dommen til skade for den stiftet lovede førsteprioritet, så
længe hans ejendomsret ved skødet ikke var tinglyst. Obli
gation og skøde skulle tinglyses samtidig; det forklarer imid
lertid ikke opsættelsen med obligationsudstedelsen, som Quist
gaard da også foretrækker at anse som en aldeles uvilkårlig
opsættelse.
Hald mener, at afdøde har fået skrupler ved at give den
ene kreditor panteret i gården, der jo som vist ligeså godt
kan være - og formodentlig er - anskaffet i ligeså høj grad
for andre kreditorers penge. Han hævder, at afdøde efter
skødets udlevering rådede frit over sin ejendom og kunne
give pant til hvem som helst uden hensyn til sit løfte til
stiftet. Hvis han fortsat agtede at give stiftet pant, måtte
det være hans hensigt, at det skulle ske i andre ejendomme,
siden intet jo havde hindret ham i at udstede obligation i
gården på Storetorv, når han havde skøde på den. Hald vil
altså insinuere, at Secher har haft til hensigt at unddrage sig
sine i brevene afgivne forpligtelser, efter at han ved skødet har
fået rådighed over gården. Han mener ovenikøbet, det er tvivl-
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somt, om stiftets øvrighed kunne have aftvunget ham en
obligation. Det svækker imidlertid formodningen, at interimsbeviserne i denne henseende så utvetydigt har bundet ham,
at de næppe var til at komme udenom.
Når Røgind i sit vidneudsagn formoder, at obligationen
ikke udstedtes samtidig med lånets udbetaling, fordi stifts
provsten ikke dengang havde skøde på gården, går dette jo
ud fra, at købesummen først gradvis betaltes med lånets
udbetaling, hvilket jo altså efter Halds påvisning ikke var
tilfældet. Da Secher i 1816 kvitterede for sidste rate af lånet,
var han allerede ejer af skødet, der blot ikke var tinglyst.
I retssagen optrådte som nævnt også kaptajn Müller til
Møllerup, der selv var prokurator for alle under- og over
retter i Nørrejylland og 1796-99 havde beklædt embede som
birkedommer og skriver i Ørslev klosters birk.98) Han hen
viste til en højesteretssag, der netop var gået ham imod. Ge
neralkrigskommissær Schuchard fra Viborg, der ved obliga
tion skyldte Müller 12500 rbd. s.v., havde ved påtegning af
denne i august 1819 givet ham nogle panteobligationer og
forpligtede sig til inden udgangen af september at levere
ham nogle flere, der endnu ikke var tinglyste, alt som hånd
given pant. Da debitor døde, inden dette kunne ske, blev Mül
lers krav på de resterende panteobligationer ikke anerkendt.
Dette krav støttede sig til en formelig obligation, stiftets til
en løs håndskrift. Müllers krav drejede sig om pant i obli
gationer, som andre kreditorer ikke kunne vide, afdøde var i
besiddelse af, og derfor ikke kalkulere med i deres beregninger.
Stiftets krav gjaldt pant i en ejendom, som debitor var
kendt som ejer af, og det var derfor fristende for andre at tage
den med i betragtning i deres vurderinger. En sammenligning
mellem de to tilfælde var nærliggende, og de anførte forskelle
kan, mente Müller, ialt fald ikke tælle i stiftets favør, hvorfor
konsekvensen måtte blive, at stiftets pantekrav ikke anerken
des.
Dette nye farlige anslag afparerer Olsen imidlertid med
overlegen sikkerhed. Han afviser ganske parallellen med Mül
lers højesteretssag, da der jo her slet ikke var tale om pant i
ejendom. Olsen henviser i stedet til en anden højesteretssag,
hvori Ole Anchersens broder, forannævnte Hans Kristian
Secher, mod de øvrige kreditorers protest fik anerkendt pante
ret i fallerede H. H. Ammitzbølls gård, Kærgården, som denne
havde afkøbt H. Kr. Secher i 1814. Dette skete til trods for, at
Sechers panteobligation ikke var tinglyst, eftersom Ammitz
bølls af Secher udleverede skøde endnu ikke var tinglyst.90)
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Borgmester og byfoged Hans Astrup Fleischer, dommer ved
underretten i sagen mellem stiftsøvrigheden og de øvrige kre
ditorer i Sechers bo. — Maleri tilhørende tandlæge, dr. dent.
O. Fleischer. Her efter »Aarhus gennem Tiderne«.

Dette var et uhyre klogt skaktræk. For en første overfladisk
betragtning var de to tilfælde så beslægtede, at en over
førelse fra det ene til det andet virkelig måtte ligge snublende
nær. Men ville sammenligningen nu også stå for en virkelig
prøvelse. I Ammitzbøll-sagen var det selvfølgelig naturligt,
at sælgers ejerret til gården vedvarede, indtil hans ved salget
erhvervede prioritetsret kunne træde i kraft. På hvilket tids
punkt fallitten end afbryder handelen, må sælger i alt fald
være berettiget til den mindste af sine rettigheder, altså pante
retten. Men stiftsøvrigheden var jo ikke sælger af stifts- og
amtsprovst Sechers gård på det store torv, trods de mange
lighedspunkter, der end iøvrigt kunne påpeges i de to tilfælde.
Den 12. april 1822 oprandt endelig afgørelsens dag på borg
mesterkontoret. Borgmesteren selv, justitsråd Fleischer, præ
siderede retten.100) Han skulle egentlig have været bistået
af politiassistent og rådmand Christian Peter Olsen, men da
denne jo optrådte som sagfører for geheimekonferensråd
Güldencrone og biskop Birch, måtte naturligvis konstitueres
en anden. Henvendelse var først sket til dr. juris herredsfoged
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og justitsråd David Niels Dorph Seidelin, som imidlertid
havde vægret sig, eftersom han var besvogret med biskop
Birch.101) I stedet konstitueredes kancelliråd, herredsfoged
Lanng, der erklærede sig villig.102)
Sagens første punkt afgøres i Halds favør, idet interimspapirerne og Sechers brev af 15. juni 1815 til Güldencrone
ikke beviser, at lånet var kontraheret i navneværdi, men tvært
imod, at stiftsprovsten opfattede det som sølvlån, og stiftets
anerkendelse af formuleringen må betragtes som en indrøm
melse af denne opfattelse. Renteberegningen er ikke anvendelig
som modargument, da der ikke foreligger bevis for, at afdøde
har anerkendt en sådan beregning, ligesålidt som det lovbud,
der påbød, at offentlige midler dengang kun måtte udlånes
i navneværdi, kan anføres i denne forbindelse. Var lånet
givet under ulovmedholdelige former, måtte det jo blive
stiftets ansvar. »Iøvrigt lader det sig med god grund formode,
at uenighed mellem stiftet og den afdøde herom har været
anledning til, at obligationen ikke er blevet udstedt ligesom
også, at den afdøde ville have været i stand til at godtgøre,
at lånet var bevilget i sølvværdi.« Da desuden stiftets oprinde
lige krav kun gik ud på 5000 rbd. s.v., kan omregningen efter
kursen 375 ikke gøres gældende i boet.103)
Hvilken god grund har mon skifteretten haft til at formode,
at uenighed mellem stiftet og den afdøde om hvilken mønt
enhed, lånet oprindelig var kontraheret i, skulle have været
anledning til opsættelsen af obligationsudstedelsen? Her duk
ker pludselig en ny forklaring op på det besynderlige problem,
hvorfor Secher ikke lod udstede den lovede panteobligation,
således som han dog gang på gang havde erklæret sig villig
til over for Quistgaard. Havde stiftsprovsten efter kursfaldet
på rbd. s.v. pludselig set sin fordel i at henholde sig til for
muleringen af interimsbeviserne, der, selvom det - som sagt fra starten næppe kan have været tilsigtet, nu med eet kom
til at tale afgjort i debitors favør. En panteobligation måtte
naturligvis utvetydigt fastslå, hvilken møntenhed lånet skulle
anerkendes i. Havde stiftsprovsten og direktørerne været uenige
om formuleringen af panteobligationen? Havde stiftsprovsten
haft til hensigt at udnytte den opståede situation, eller havde
han virkelig altid været af den formening, at lånet var ham
ydet i s.v.? Truede kursfaldet med at bibringe stiftet for
de offentlige midler et klækkeligt tab, fordi Secher nu ikke var
til at formå til at udstede en panteobligation, som bedre end
interimsbeviserne fulgte det regulativ, som dog var at over
holde ved udlån af stiftets midler? Tanken er ikke uden per-
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spektiv og kunne i og for sig nok have sandsynlighed for sig.
Den synes i det mindste at give en forklaring på, at den handle
kraftige stiftsprovst lader et forhold ligge, som det ville være
rimeligt for ham at få bragt ud af verden. Forklaringen er dog
kun tilsyneladende og løser ikke spørgsmålet helt. Kursfaldet
indtrådte først august 1818. Hvorfor blev skødet ikke tinglyst
og ubligationen udstedt juni 1816, da sidste del af lånet blev
Secher udbetalt, eller i alt fald inden de to år gik, og kurs
faldet kom? Andre enkeltheder taler desuden imod denne sid
ste forklaring. Hvis der forelå uenighed om lånets møntenhed,
måtte spørgsmålet om renteberegningen uvægerlig melde sig,
og Secher ville næppe have anerkendt det sidste rentebeløb fra
1819, som jo i så tilfælde må have været alt for højt efter hans
betragtning sammenlignet med de foregående år. I modsætning
til domsafgørelsen, synes jeg faktisk, at der heri ligger en del
vis anerkendelse af stiftets renteberegning. Vægtigere som fæl
dende argument er dog vel nok en anden kendsgerning. Hvor
dan i alverden skulle stiftets direktører kunne komme til at
begå den fadæse at opgive deres krav i boet i s.v., hvis de netop
havde ligget i stridigheder med stiftsprovsten om dette spørgs
mål. Det må altså kunne siges med fuldkommen sikkerhed,
at direktørerne ikke over for Secher har haft nødig at forsvare,
at deres lån var ydet ham i n.v., eftersom de før hans død slet
ikke var klar over, at det uar sket i denne form. Uenighed mel
lem stiftet og den afdøde om dette spørgsmål kan altså ikke
med nogen god grund formodes at have været anledning til,
at obligationen ikke er blevet udstedt. Om overvejelser af denne
art kan have talt med i Sechers egne personlige betragtninger
i årene efter kursfaldet, er en ganske anden ting, men de for
klarer i alt fald ikke hans vægring i de to første år fra juni
1816 til august 1818.
Borgmester Fleischer og herredsfoged Lanng skred derpå
over til at behandle sagens andet punkt, hvorvidt stiftsøvrig
hedens panteret i gården kunne anerkendes. At stiftsprovsten
ved de udstedte interimsbeviser havde pådraget sig en per
sonlig forpligtelse overfor stiftet til at udstede panteobligation i sin gård var uomtvisteligt, spørgsmålet var nu, om
denne forpligtelse måtte overgå på hans bo, eller den bort
faldt med hans død. Det tegner uheldsvarslende for Halds
standpunkt, at det straks fastslås, at bestemmelserne i Dan
ske lov 5-3-28 og forordningen af 8. juni 1787 om panteobligationers tinglysning ikke uden videre lader sig anvende,
da obligation mangler, og Sechers personlige forpligtelse
altså endnu ikke er sket fyldest, så stiftet uden medvirkning
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fra hans side kunne fuldkommengøre sin panteret ved ting
lysning. Secher kunne endnu disponere over gården til andet
formål; men i tilfælde af, at han vægrede sig ved at udstede
panteobligationen, måtte stiftet dog ved at tinglyse sit krav
herom, som jo fremgik af interimsbeviserne, være i stand til
at forhindre anden disposition over gården og fremtvinge
obligationsudstedelsen. »Men er dette rigtigt og interims
beviserne som følge heraf træde i obligationens sted« bliver
spørgsmålet, om en meddelt, men ikke tinglyst, obligation kan
give panteret.101)
Her svigter efter en moderne betragtning den juridiske
udredning. At interimsbeviserne, der indeholder en personlig
forpligtelse for Secher til at udstede panteobligation, i ting
lyst stand eventuelt vil kunne aftvinge ham opfyldelsen af
denne personlige forpligtelse, er ikke ensbetydende med, at
de i eet og alt kan træde i stedet og erstatte obligationen.
Interimsbeviserne er stadig kun en personlig forpligtelse for
Secher, som ikke giver stiftet panteret i ejendommen, men
kun ret til at afkræve ham en panteobligation. Først ved ud
stedelsen af denne, erhverves panteretten, som ved tinglys
ning vil kunne gøres gældende ikke alene over for Secher
personlig, men tillige over for hans bo. På dette punkt af
udredningen skulle man iøvrigt mene, at det var rimeligt, at
lade Danske lov 5-3-28 og forordningen af 8. juni 1787 træde
i funktion, da disse lovsteder jo netop behandler spørgsmålet,
om hvorvidt meddelt, men ikke tinglyst obligation kan give
panteret, som dommerne altså mente, man nu var nået frem
til. I stedet anføres imidlertid, at Secher endnu ikke havde
tinglyst ejendomsskødet og altså ikke i panteprotokollen fi
gurerede som ejer af gården. En af ham udstedt panteobli
gation ville altså ikke kunne få retskraft, før han med skødets
tinglysning blev retmæssig ejer af gården. Til støtte for den
anskuelse, at obligationens tinglysning før skødets tinglysning
var til ingen nytte, anføres det af Olsen påpegede kancelli
reskript af 9. juni 1792. Heller ikke af hensyn til trediemands
ret var en sådan tinglysning nødvendig. Her holdt skifteretten
sig til højesteretskendelsen i Ammitzbølls fallitbo, hvis ord
lyd tydeligt skinner igennem navnlig i påvisningen af, at
hele forholdet er panteprotokollen uvedkommende, indtil skø
dets ejer ved den juridiske handling, tinglysningen, vil gøre
sig til ejer de jure af gården. I det øjeblik kan der protesteres
mod tinglysningens retsvirkning, før forpligtelsen til debitor
er opfyldt, således som stiftsøvrigheden har protesteret i
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skifteretten mod, at boet ved skødets tinglysning fik rådighed
over gården.105)
Her er fremmede forhold fra Ammitzbøll-sagen dog ført
ind i billedet. At gårdens sælger, der altså i panteprotokollen
står som ejer af gården, kan forhindre køber i ved tinglyst
skøde at blive ejer af gården, før de ved købet aftalte panteforhold til sælger er bragt i orden, er der ikke noget for
bavsende i. Men stiftsøvrigheden havde aldrig haft nogen
ejerret over gården på Storetorv. Med hvilken ret ville direk
tørerne have kunnet forhindre Secher i ved tinglyst skøde
at erhverve juridisk ejerret over sin gård? Ikke ved protest
mod skødets tinglysning, men ved søgsmål på grundlag af
interimsbeviserne måtte stiftets direktører efter en nutidig
betragtning have sikret sig den lovede panteobligation.
Skifteretten må på grundlag af den allerede skitserede ju
ridiske udredning antage, at stiftet, i betragtning af, at skødet
mangler tinglysning, »med juridisk virkning tillægges den ret,
det havde betinget sig, i nærværende tilfælde, hvor ingen
kollision imellem betingede rettigheder finder sted.« Altså
tilståes stiftet ret i boet for 5000 rbd. s.v. med renter 4 % fra
snapsting 1819 med forret i gårdens salgssum 4950 rbd. s.v.
samt renterne heraf, for så vidt køberen var pligtig at svare
disse. »Kongens kasses ret forbeholdes med hensyn til de af
stiftet fremlagte af stiftsprovst Secher udstedte interimsbe
viser af 24. juni 1814 og 24. juni 1816,« der jo var på
ustemplet papir.100) Det var, hvad Hald fik ud af sin alt for
vage indvending mod anvendeligheden af Olsens fortolkning
af plakaten af 9. juni 1812.
Medens Olsen samlede hele kraften i sit indlæg med sigte
mod dette ene: hvilke lovparagraffer bør dette tilfælde drages
ind under og - hvilke paragraffer skulle det meget nødigt
glide ind under, - ofrede Hald alt for lidt opmærksomhed på
at imødegå brugbarheden af de lovsteder og domskendelser,
som Olsen ønskede at drage paraleller fra. Her var svagheder,
der måtte være ligeså iøjnespringende for den årvågne sag
fører, som det brist, Hald fandt i et af Olsens bipunkter,
nemlig med hvilke penge, gården var betalt. Et angreb på et
eller flere af disse spinkle punkter i Olsens elegante, men
skrøbelige hovedthese ville sikkert have lønnet sig bedre end
den energiske protest mod denne til syvende og sidst ret
underordnede kendsgerning, om hele gårdens udbetaling var
sket ved stiftets penge eller ej, da det jo i alt fald ikke kunne
påvises, at den delvis var præsteret ved bidrag fra de kre
ditorer, Hald repræsenterede.
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Den på forhånd temmelig håbløse opgave for Olsen at
få det forøgede krav i navneværdi anerkendt, valgte han at
undlade at føre noget egentlig defensorat for, men ville blot
give det udseende af en selvfølgelig kendsgerning, som blot ved
en ren tilfældighed ikke var blevet fremlagt i begyndelsen, men
den taktik gik dog ikke; og det faktum, at stiftet fra starten
havde angivet et mindre krav, anførtes som nævnt ligefrem
i dommernes overvejelser. Direktørernes manglende orien
tering om gældende regulativer for offentlige midlers udlån
kom til at koste stiftet dyrt. Denne lidt pinlige mangel på
omsorg for interesser, det var direktørernes opgave at vare
tage, lod sig ikke skjule, endsige redde, ved en nok så dygtig
sagfører.
Til undskyldning for de herrer direktører tjener dog nok,
at de formodentlig har betragtet stiftets tilgodehavende som
anbragt fuldstændig sikkert hos stiftsprovsten, der vist i al
mindelighed var anset for særdeles velhavende.107) Ingen
af hans øvrige kreditorer havde heller fundet anledning til
at sikre sig pant i den gård, som »han var almindelig kendt
som ejer af.« Hans fader, proprietær Ancher Jørgen Secher,
stamfaderen til Kærbygårdlinien, var en formuende mand,
hvis kone yderligere bragte ham en rig familiearv. Ved sin
død 1803 ejede han foruden Kærbygård og adskilligt andet
jordegods og tiender i det mindste 72.500 rdr. i panteobligationer.108) Stiftsprovst Ole Anchersen var altså ikke fra sit
hjem ukendt med penge og ejendomshandel; og i endnu hø
jere grad end faderen var farbrødrene, Peder Nikolaj Secher,
stamfaderen til Skårupgårdlinien, og Thomas Secher, stifts
provstens svigerfader og stamfader til Hjortshøjlundlinien,
faste matadorer på Viborg snapsting, det store jydske penge
marked.100) Godsdrift og pengespekulationer hørte til Secher
slægtens urokkelige traditioner, og dens ry i så henseende hav
de bidt sig fast. »Secher er sikker«, hed det mand og mand
imellem. Et fremtrædende træk, ja et hovedformål i sønnernes
opdragelse og undervisning var på Kærbygård som i alle
proprietærslægtens linier uddannelsen til selvstændigt med
en »skriverkarl« at kunne bestyre et gods.110) Således rustet
overtog den unge sognepræst Søften præstegård i 1798 mod
at udrede en gæld på 6000 rdr., som forgængeren havde
pådraget sig ved ombygning.111) Sin ikke ubetydelige arv
efter faderens død 1803 har søftenpræsten slægtstraditionen
tro anbragt i jord. I 1804 har han købt herregården Stougård
ved Vejle, som han skriver sig som ejer til på en obligation
året efter.112) Samtidig købte han hovedgården Trudsholm

Træk fra en krise- og deflationsperiode i Århus

89

af sin svoger, kaptajn Niels Secher, for 108.085 rdr.113) Den
ne kaptajn Secher var søn af Thomas Secher til Hjortshøj
lund og altså broder til Ole Anchersens kone. Han var også
en typisk godsspekulant, der navnlig tjente på en handel om
Vosnæsgård. Han var gift med Charlotte Sofie Secher, født
Walsøe, der efter hans død i 1812 købte Rantzausgave, og som
altså få år senere solgte sin svoger, amtsprovst Ole Ancher
sen Secher i Århus, en gård på byens store torv.114)
Gevinstmulighederne ved datidens godsspekulationer lå
navnlig i udstykning og frasalg af parceller fra hovedgården,
den såkaldte »hovedgårdsslagtning«, et af tidens karakteri
stiske træk. Ved at skyde deres kapital ind som mellemled for
midlede pengestærke opkøbere herregårdsjords delvise ud
stykning og overgang til selveje mod en god og i almindelig
hed sikker forrentning af deres penge. I denne hær af opkøbere,
proprietærer og forpagtere fylkedes navnlig mange af den
vidtforgrenede slægt Secher, og her havde den unge sogne
præst fra Søften-Foldby sluttet op i venners og frænders
kreds. Allerede i 1805 fik han approbation på frasalg af par
celler fra Trudsholm, og ifølge købekontrakt udstedt på denne
gård 14. november 1804 solgte han Schiøttrup, der vist også
må være en del af Trudsholm jorder, til løjtnant Poul Poulsen
til Fuglsøgård i nabosognet for 24000 rdr. til afbetaling i
årene 1805-08.115) Resten af Trudsholm har han dette år skø
det til sin kones og Niels Sechers yngre broder, Peder Mørch
Secher.110) Heller ikke Stougård beholdt han, 1810 afhæn
dede han den til sin yngste broder, Jacob Bergh Secher.117)
På dette tidspunkt har herredsprovst Ole Anchersen Sec
her i Sabro, Vester Lisbjerg og Houlbjerg herreder åben
bart haft brug for at få sine penge frigjort til et nyt fore
tagende. I begyndelsen af året 1810 indgik han et interes
sentskab med forpagter Sejer Chr. Sommer til Haraldslund
i Grundfør sogn i Vester Lisbjerg herred, forpagter Tomme
sen på Frisenborg og kaptajn Erich Chr. Müller til Møllerup
om opkøb fra grevskabet Frisenborg af bøndergods i Søften
med videresalg til bønderne for øje.118) Det var for så vidt
en fortsættelse af det reformarbejde, Secher havde indledt
med markjordernes udskiftning i 1802 (se p. 56). Overgangen
til selveje var en naturlig følge, og sognepræsten engagerede
altså sin egen kapital i dette foretagende i forening med
et par lokale forpagtere fra egnen og en af tidens storkapital
ister og godsslugere, som Secher formodentlig gennem sine
slægtsforbindelser har fået kontakt med.
Den ofte nævnte kaptajn Müller have i 1799 erhvervet
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skøde på Møllerup efter at have fratrådt sit birkedommerem
bede. På dette tidspunkt ejede han desuden del i Mariager
Kloster (1798-1807) og Fuglsig i Hjørring amt (1798- ca.
1800) og havde netop afhændet sin andel i den fra Blichers
noveller så kendte herregård Avnsbjerg (17932-1798). I de
følgende år var han medejer af Kalø (1800-1803) og købte
på auktion 1806 Tårupgård ved Hjarbæk fjord for 80000 rdr.
og året efter Rolsegård ved Knebel for 120000 rdr. I årene
fra 1799-1819 fungerede han som forligsmægler i Øster Lis
bjerg herred og havde altså en vis tilknytning til omegnen af
Søften. Hans gårdkøb røber, at han rådede over betydelige
kapitaler, der let kunne gøres likvide.110) Da Sommer trak
sig ud af interessentskabet, udløstes han da også af Müller,
der altså overtog %, medens Secher og Tommesen forplig
tede sig ved % af foretagendet. Den sidste repræsenterede
samtidig grev Friis og modtog interessentskabets betalinger,
som i alt beløb sig til 37000 rdr. i 2 rater af 19600 rdr.
snapsting 1811 og 17400 rdr. 1812 med renter fra snapsting
1810. De samlede udlæg blev med omkostninger ca. 40500
rdr. Den salgspris, som interessenterne havde beregnet, at
de udstykkede jorder skulle indbringe, udgjorde imidlertid
ca. 52700 rdr., som i det store og hele ifølge de særskilte
kontrakter med bønderne skulle være udbetalt senest snapsting
1816. Køberen fik med sin jord kirketiende af denne, men ikke
rettigheder til kirkejorden eller med denne bortfæstede huse,
som sælgeren forbeholdt sig. Køberen skulle derimod bære
vedligeholdelse, skatter og andre udgifter til kirken for sin
egen jords vedkommende.
Da en del af Sechers sognebørn formodentlig ikke har
været tilstrækkelig situerede, så de kunne - eller ville - påtage
sig at købe deres egen jord, trådte han selv til, så han altså
foruden at stå som interessent tillige blev køber af en del af
ejendommene. Den 30. juni 1812 fik han skøde på en gård,
Niels Baltsersen havde i fæste, for 3400 rdr. ifølge købekon
trakt af 15. januar 1811. Den 13. juli 1812 fik han tillige skøde
på to gårde, kaldet Elgårdene, for 5500 rdr. og den nævnte
Hattemagerskov med et skovhus for 9300 rdr., samt en gård
fæstet af Søren Madsen og 8 huse for 8000 rdr., hvilket i
alt giver 26200 rdr. I en beregning over godssalget, udarbej
det af Secher selv efter snapstingstermin 1812, står han til
lige opført som køber af en gård, der beboes af Søren Frand
sen, for 3024 rdr.120) Alt i alt har Secher åbenbart købt ejen
domme i Søften i 1811-12 for knap 30000 rdr. Noget har
han ganske vist solgt videre, men det har vist ikke beløbet sig
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til mere end ca. 2500 rdr., hvoraf kun Vs er kommet ind i
årene 1811-12. Det har været klækkelige beløb, provsten
skulle udrede i disse år, dels som interessent, dels som køber.
I 1811 betaler han 10000 rdr., aflægger regnskab for at have
modtaget ca. 6400 rdr. af bønderne og indskyder yderligere
knap 400 rdr. som interessent. I 1812 opføres han for 13000
rdr. I sine beregninger ved terminen dette år opgør han sin
gæld til knap 6500 rdr., hvoraf han dog samme år udreder
yderligere 3000 rdr.
Foruden sine indkomster ved salget som interessent, havde
Secher nu som køber erhvervet sig en hel del tiendeindkomster
fra Søf ten i naturalier foruden, hvad der i forvejen tilkom
ham som præst. Af forpagter Sommer til Haraidslund havde
han tillige købt tiendeindkomster fra Søf ten for 1050 rdr.
dansk Courant. Allerede i 1805 havde han af sin broder, Mar
kus Peter Secher til Kærbygård, erhvervet skøde på lignen
de tiendeindkomster fra Grundfør sogn for 3000 rdr.121)
I årene inden 1814 har amtsprovsten åbenbart på lignende
måde forstrakt bønder i Grundfør og Trige til at erhverve
selveje over deres gårde. Fra disse år skriver sig i alt fald
en række panteobligationer, han har erhvervet i gårde i disse
byer, og hvis pålydende beløb i det mindste overskrider
4000 rbd. s.v. At amtsprovsten i disse år har været en holden
mand, som har haft penge at låne folk, melder flere tilgode
havender om. Rektor Stougaard fra Katedralskolen, der for
øvrigt var gift med en søster til Ole Anchersen, har i 1812
lånt et beløb af svogeren svarende til 150 rbd. s.v. Vennen,
pastor Hyphoff i Lyngå, lånte året før et beløb af størrelse
350 rbd s.v., og i 1813 har broderen, Jacob Bergh Secher,
mod obligationer lånt i alt 7900 rbd. s.v.122)
De påviselige gældsposter fra årene indtil 1814 er i sam
menligning ubetydelige. I 1805 har Secher udstedt 2 obliga
tioner til en gårdmand i Tinning og en sognefoged i La
ding på i alt 1900 rdr. dansk Courant, som i 1813 omskrives
til 1900 rbd. s.v., og i 1809 udstedte han obligation på 3000
rdr. d.C. til kammerherre greve Kragh Juul Vind Friis til
Frisenborg, muligvis i forbindelse med det forestående gods
køb i Søften. Beløbet omskrives i 1813 til 1800 rbd. s.v. og over
drages samtidig til forvalter Tommesen, Sechers medinteres
sent i godskøbet i Søften.123)
Da stifsøvrigheden ved biskop Birch og stiftamtmand
Güldencrone i 1814 bevilgede og lod udbetale første rate af
et lån af stiftets offentlige midler til amtsprovst Secher,
var der således ikke fjerneste grund til at betvivle, at disse
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penge jo var sikkert og solidt anbragte, indtil en panteobli
gation efter skødets erhvervelse kunne blive udstedt. Den
mundtlige aftale, der har eksisteret herom, hvilket fremgår af
interimsbeviserne og brevet fra 1815 til Güldencrone, må
utvivlsomt tages som vidnesbyrd om et personligt tillidsfor
hold, der har eksisteret mellem Secher og direktørerne, et
forhold, som de fremførte vidner har følt sig inkompe
tente til at blande sig i, hvilket navnlig kommer til orde i
Quistgårds vidneudsagn. I forholdet mellem biskop og amts
provst har der sikkert hersket varm sympati og gensidig aner
kendelse allerede i disse år. Det kan vel tages som udtryk for
denne kendsgerning, når Secher i 1813 lod en søn opkalde
efter sin foresatte.124) Det snævre samarbejde mellem de tre
åndspersoner i kirke- som i skolesager i disse og de følgen
de år må have gjort forholdet mere intimt og samtidig mere
vanskeligt for Birch og Güldencrone, at fordre en een gang
på tillid hvilende aftale erstattet med en økonomisk garanti.
Denne henvendelse kommer da også karakteristisk nok fra
regnskabsfører Quistgård.
Uanset hvad der kan have været grunden til, at anden
rate af stiftets lån ikke som oprindelig tænkt blev udbetalt
i 1815, men først året efter, har i alt fald fru Secher til
Rantzausgave fået resten af udbetalingen på de 5000 rbd.
s.v. i snapstingstermin 1815 og til gengæld overleveret amts
provsten skøde på gården dateret 23. juni dette år.125) Om
Secher selv har kunnet præstere beløbet eller har måttet stifte
lån til formålet, som senere er afbetalt med stiftets penge,
er det næppe muligt bagefter at afgøre. Den første eventu
alitet kan ikke lades ude af betragtning. I alt fald må hans
økonomiske forhold endnu have været temmelig solide, siden
han i efteråret 1815 har påtaget sig at kautionere for kammer
råd Johannes Valeur over for rentekammeret, gældende et
beløb på 2000 rbd. s.v.120) I nogen grad har måske Gülden
crone personligt ydet støtte og således på en måde stået i
forskud for det lovede lån fra stiftet. I alt fald er Secher ved
en indbyrdes afregning 17. august 1815 blevet ham 2000 rbd.
n.v. skyldig, som skulle betales til snapsting 1816.127) På
snapstinget 1815 har han rigtignok udstedt to obligationer.
Kun den ene på 1200 rbd. n.v. til madame Marie Cathrine
Ackermann synes dog at være et regulært lån.128) Den anden
på 7000 rbd. s.v. dateret 30. juni og udstedt til fru Secher til
Rantzausgave er i virkeligheden den resterende del af gårdens
købesum på de 12000 rbd. s.v., efter at udbetalingen på de
5000 var udredet, og skøde udleveret en uge tidligere. Fruen
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opsiger obligationen samme dag til udbetaling det følgende
års termin, hvortil Secher dog svarer 2. juli, at hun ikke kan
vente sine penge med denne opsigelse. Hun fik dem aldrig.
Obligationen blev ikke siden opsagt, og efter Sechers død over
føres den til boet mod udlevering af gældsbreve lydende
på fruen til Rantzausgave, som den afdøde åbenbart har vidst
at sikre sig, muligvis for at gardere sig mod en gentagelse af
obligationsopsigelsen.129)
1816 blev økonomisk et alvorligt år for amtsprovst Secher.
De 4687 rbd. 3 mk., han i sedler fik udbetalt i snapstingstermi
nen af stiftets midler, har ikke været tilstrækkeligt til at klare
hans forpligtelser. Han måtte træffe aftale med sin broder,
Jørgen Mørch Secher, om et lån på 4000 rbd. n.v.130) Til
trods for disse betydelige udbetalinger blev gælden til Gül
dencrone efter afregningen 1815 ikke afviklet hverken dette år
eller de følgende, og da intet gældsbevis, end ikke en under
skrift fra den afdøde forelå, så den tillidsfulde stifsamtmand
aldrig noget til sine 2000 rbd. sedler.131) Amtsprovsten må
have haft mere presserende krav at honorere. For at klare
de øjeblikkelige fordringer måtte han og fruen på Rantzaus
gave 2. september 1816 ved hendes broder, kammerråd Walsøes mellemkomst, rejse et fælles lån i rigsbanken på 6000
rbd. n.v. Sekretær i rentekammeret, Chr. Lindemann Walsøe,
der var gift med en søster til Ole Anchersens kone, stod i

5 rigsbankdalerseddel, udstedt i h. t. frdg. 2/7 1819. J. Wilcke: Specie-,
Kurant- og Rigsbankdaler 1788—1845. 1929.

94

Poul Enemark

rigsbanken opført for lånet og synes i det hele taget at have
fungeret som en slags handelsforbindelse i København for
flere af den jydske Secherslægt.132) Som sikkerhed modtog
banken for 14000 rbd. kgl. Depositocasse obligationer, som
åbenbart er stillet til rådighed af en kammerråd Secher, som
vist må være amtsprovstens fætter, den rige Jørgen Mørch
Secher til Skaføgård, næstældste søn af ovennævnte Peter
Nikolaj Secher til Skårupgård.133) Et mindre lån på ca. 300
rbd. s.v. havde amtsprovsten iøvrigt måttet skaffe sig hos
Tommesen, hvis samlede fordring således nu oversteg 2000
rbd. s.v.134)
Snapstingsterminen i 1817 gjorde ikke Sechers situation
bedre. Hos justitsråd Gleerup på Vestergade lånte han 3000
rbd. n.v., hos pastor Overgård i Trige 1000 og hos apoteker
Köster på Svaneapoteket 500 eller i alt 4500 rbd. n.v.135)
Denne efterhånden ikke helt lille gæld måtte drage betydelige
kontante årlige renteforpligtelser med sig, og dette skulle
netop i de år, der forestod, vise sig at være yderst uheldigt
for Secher, der havde så væsentlige dele af sin formue investe
ret i jord og tiendeindkomster i naturalier. Landbrugspro
dukterne og jordejendommene faldt voldsomt i pris, og bøn
derne fik under krisen tilmed vanskeligt nok ved at udrede
deres tiendeafgifter. 5. maj 1820 måtte stiftsprovsten således
udbede sig ret til udpantning af 25 sognemænd i Søften for
tienderestancer, der i alt beløb sig til kun ca. 200 rbd. n.v. »da
jeg befrygter, at længere henstand skal end mere svække deres
kraft.«136) Der er noget, der tyder på, at Secher i tide har set
faren og har forsøgt bedst muligt at afbøde slaget. I slutnin
gen af året 1817 er det lykkedes ham at få afhændet de fleste
af de 8 huse i Søften, han havde købt af interessentskabet i
1812 (se p. 89).137) Kunne fæstebønderne ikke betale købe
summen på deres gårde eller huse, fik han i stedet sin ejerret
til jorden ombyttet med en panteobligation på fæsteren, der
svarede til dennes købesum. Det er forklaringen på de panteobligationer, han november-december 1817 og januar 1818
har erhvervet på boelsmænd, husmænd og gårdmænd i Søf
ten.138) Han sikrede sig derved faste pengeindkomster i stedet
for naturalieydelser, der var dalende i pris, og garderede sin
formue mod ejendomsprisfaldet. Et par af gårdmændenes
obligationer, bl. a. Søren Frandsens, opsagde han samtidig til
betaling til det kommende snapsting, og det er vel på samme
tid, han har solgt Elgårdene for at få likvid kapital til rente
betalingerne.130)
Secher havde så sandelig også god grund til at imødese

Træk fra en krise- og deflationsperiode i Århus

95

snapstinget 1818 med bange anelser. Kammerråd Secher til
Skaføgård, der nu selv havde brug for et lån, ønskede sine
kgl. Depositocasseobligationer frigjort. Fru Secher og stift
amtsprovsten måtte derfor selv stille sikkerhed for deres lån
på henholdsvis 2000 og 4000 rbd. n.v. I januar 1818 måtte
Secher belåne for ca. 4000 rbd. s.v. i 4 panteobligationer
på gårdmænd i Trige og Grundfør. Banken kræver imidlertid
yderligere sikkerhed for 2000 rbd. for hans vedkommende, før
man vil grigive kammerrådens kasseobligationer.140) Da han
ikke kunne skaffe den fornødne sikkerhed, måtte han i stedet
skaffe penge til udbetaling af lånet i snapstingsterminen 1818.
Havde hans passiver de to foregående år vist stigende ten
dens, så skulle han først nu sætte sig i gæld til op over begge
ører. Følgende obligationer er udstedt af stiftsprovst Secher
i snapsting 1818:
Sekretær Søltoft panteobligation . .
3000 rbd. n.v.
Enkemadam Mollerup —
. .
3000 rbd. n.v.
Provst Ramsing obligation .............
500 rbd. n.v.
Farver Jahnsen
—
1200 rbd. n.v.
Jomfru Clausen
—
300 rbd. n.v.
Generalkrigskommissærl K1.
.•
14000 rbd. n.v.
Folsach....................... ( obligationer j
800 rbd s v
Broderen Jørgen Mørch S.s enke
obligation ......................
4000 rbd. n.v._______________
I alt ... . 16000 rbd. n.v. + 800 rbd. s.v.

I december samme år lånte han desuden 800 rbd. s.v. af
skolelærer Illerup, så inden årets udgang havde han nystiftet
obligationsgæld på 18000 rbd. n.v.141)
Alligevel lykkedes det ham ikke at få udbetalt mere end
3000 på sit lån på 4000 rbd. n.v. i banken. De 2000 for fruen
på Rantzausgave må samtidig være udredet, siden 5000 rbd.
n.v. er afskrevet og kammerrådens kasseobligationer udløst,
men den ene af Sechers panteobligationer på 1600 rbd. s.v.
lydende på Anders Rasmussen i Trige måtte blive stående
som sikkerhed for de resterende 1000 rbd. n.v. af hans bank
lån. Først boet udløste den i 1821.142)
Men nu var de fleste af Sechers aktiver bundet. Enkemadam
Mollerup havde fået pant i Hattemagerskoven. Sekretær Søl
toft fik håndgiven pant i de tilbagesendte panteobligationer
fra Walsøe på gårdmænd i Trige og Grundfør til i alt ca.
2400 rbd. s.v., og resten dækkedes ved en simpel obligation
på broderen, krigsassessor Jacob Bergh Secher, til 6100 rbd.
s.v. Også denne dygtige og energiske foregangsmand inden
for landbruget skulle blive hårdt ramt af krisen. Da hans
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svigerfader i efteråret 1818 overtog Katholm på auktion, satte
J.B. Secher sin ikke ringe formue ind på driften og forbedrin
ger af jorden, men tiderne var ham ugunstige, allerede i
1821 kunne han ikke svare renter af sine alt for store lån, og
i 1823 måtte han overdrage Katholm til staten, der havde
førsteprioritet, og lade sig indsætte som bestyrer.143) Ved
denne sørgelige skæbne tabte stiftsprovst Secher faktisk hele
det store beløb på ca. 8000 rbd. s.v., som han 1813 havde lånt
sin broder (se p. 91). Ganske vist havde han altså i 1818 be
lånt de 6100 hos sekretær Søltoft, men allerede da har de altså
ikke indbragt ham mange penge. Ved auktion i dødsboet gik
denne store obligation for 25 rbd. i sedler.144)
1818 har vist været det afgørende år i Sechers økonomi. Det
er nok et spørgsmål, om han efter dette år har været solvent.
Det måtte i alt fald afhænge af, hvad hans ejendom på det
store torv var værd i handel og vandel. Det har jo så at sige
været hans eneste ubehæftede aktiv efter dette år. De store
lån 1818 har dog åbenbart for en tid givet ham en vis be
vægelsesfrihed i likviditetsmæssig henseende. Lånet paa de
4000 rbd. sedler, som han fik hos broderen, Jørgen Mørch
Secher, før dennes død i 1816, var endnu ikke betalt, da det
nye lån på et lignende beløb blev gjort hos enken.145) Men på
et eller andet tidspunkt efter snapsting 1818 må han have
fået det afviklet, siden det ikke figurerer i boet. De lån, Secher
påviseligt har optaget efter dette tidspunkt, er heller ikke så
store som de nærmest foregående år. Den 11. januar 1819
lånte han 980 rbd. n.v. hos sin gamle medinteressent, kaptajn
Müller til Møllerup. I snapsting 1819 udstedtes en obligation
på 300 rbd. n.v. til pastor Aspach, og af provst Bagger i
Linaa har han 9. december samme år fået tilsendt 300 rbd.
sedler, som han lovede at tilbagesende om 3 måneder, hvil
ket dog ikke skete.146) Den 1. marts 1820 udstedte han der
imod en revers på 2900 rbd. sedler, som han efter ældre
forskrivning har været proprietær Peder Herschend til Herschendsgave skyldig. Hvornår lånet oprindelig skriver sig fra,
kan ikke med sikkerhed siges.147) Det låder sig ligeledes van
skeligt afgøre med en fordring fra krigsråd Ahnfeldt på 1120
rbd. n.v. Begge bør dog vist henføres til hans seneste år.
Den 21. april, månedsdagen før hans død, har hna iøvrigt
lånt 200 rbd. sedler fra kammerråd Valeur.148) Har de beløb,
han i de sidste år synes at have været henvist til at låne,
været mindre i sammenligning med årene 1816-18, så var
det dog vist kun en kort stilhed før stormen. Gældsposten til
proprietær Herschend havde han forpligtet sig til at betale ud
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til snapsting 1820, og samme termin var følgende obligationer
opsagt:
Jomfru Clausen (fra 1818)..............................................
300 rbd. n.v.
Tommesen (opr. Friis fra 1809) . . 1800 rbd. s.v. = 2250 rbd. n.v.
Justitsråd Gleerup (fra 1817) ...................
2000 rbd. n.v.
I alt ... . 4550 rbd. n.v.

En mand, der var henvist til at søge udpantning hos 25
sognemænd for at indkassere et sammenlagt tiendebeløb på
ca. 200 rbd. sedler, skulle et par måneder efter skaffe udveje
for tilbagebetaling af henved 8000 rbd. n.v. Selv avlingen
af sin præstegård i Søften havde han året før måttet forpagte
bort.140) Kun ved nye store lån ville stiftsprovst Secher
have kunnet klare snapstingsterminen 1820, men den pludse
lige død forskånede ham for yderligere spekulationer i så
henseende, og skifteretten, som derefter fik til opgave at vare
tage hans økonomiske sager, tog 8 år om at nå til bunds i tinge
ne. Resultatet blev en status ved boopgørelsen. Det er og bli
ver kun spredte træk, denne kan give til oplysning om Sechers
vekslende formueforhold livet igennem, ligesom det kun er
spredte og ret tilfældigt strejflys, den kaster over handels
manden Secher og hans mangfoldige økonomiske transak
tioner. Med sikkerhed tør dog siges, at man står over for en
dreven forretningsmand, for hvem ejendomshandel og penge
investeringer var noget selvfølgeligt, simpelt hen en helt
naturlig side af hans eksistens på samme måde, som hans kir
kelige og administrative embedsforpligtelser var det. Hans
energiske foretagsomhed og administrerende ordenssans for
nægter sig heller ikke her, og hans velstand lige fra ungdom
mens dage har tidligt givet disse anlæg lejlighed til fri ud
foldelse. Påfaldende tydeligt lader sig dog spore et afgørende
skel imellem 2 epoker i hans liv. Medens han i sine unge år
handler i stor stil, køber og sælger jord, gårde, tiendeydelser
m.m., foretager han, så vidt det kan ses, ikke en eneste handel
efter købet af gården på Storetorv 1814—15. Hans virksomhed
indskrænker sig til at konsolidere sig bedst muligt overfor
krisen, at låne og belåne. Karakteristisk nok er praktisk taget
hele hans aktive side, når gården på Storetorv undtages, fra
årene før 1814 og den passive fra åren efter 1814.
Medens tiderne omkring århundredskiftet havde været gun
stige for ejendomshandel og for fæstejords overgang til selv
eje, medførte de økonomiske forhold efter statsbankerotten i
1813 og de vanskelige kår for landbruget en standsning i denne
udvikling. Secher havde netop gennem sit opkøb af interessent-
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skabet i Søften og lignende handler i nabobyerne fået bundet
sine penge, så han altså nu blev i nogen grad afskåret fra at
operere med dem. Med de faldende landbrugspriser er ikke
alene hans embedsindtægter som alle gejstliges, men tillige
hans formueindkomster som nævnt blevet stærkt reducerede.
Hans delvise ompostering sikrede ham ganske vist renteaf
drag i penge i stedet for naturalieydelser, hvis da bønderne
kunne svare disse renter, og de sikrede hans tilgodehavende
mod ejendomsprisfaldet, men kapitalen var på den anden side
bundet, og disse panteobligationer blev vanskeligere at belåne,
efterhånden som ejendommene faldt i værdi. Denne udvikling
måtte give stiftsprovsten et stadig stigende behov for likvid
kapital, som kun kunne imødegås med et stærkt indskrænket
forbrug eller en stærkt udvidet kredit. Secher valgte det sidste,
som de fleste forretningsfolk vel ville have gjort, og var
forøvrigt nok også nødt til det, da hans lån sikkert på den tid
var for store til, at han kunne risikere at svække tilliden til
sin kredit ved en stærkt indskrænket levevis. De øgede lån
medførte atter øgede forpligtelser, men så længe han kunne
bevare den almindelige tiltro til, at han jo var velhavende,
ligesom han altid havde været, at »Secher var sikker«, så
længe kunne han også rejse nye lån til at betale de forfaldne
lån, renter og afdrag. I denne henseende spillede hans sociale
position, store personkendskab og charmerende og tillidvæk
kende menneskelige fremtræden en betydningsfuld rolle.
Men først og fremmest er dog hans administrations talent
kommet ham til hjælp. Uden vaklen er de nødvendige renter
og afdrag og tilbagebetalinger faldet til terminen, men med
sikker intuition har Secher dog følt, hvor han kunne trække
på et privat tillidsforhold uden at miste i omdømme. Gradvis
begynder nu gården på det store torv at kunne indtage sin
plads i hans økonomiske spekulationer. Det var tydeligt nok
hans hensigt at ride krisen af på sin ubegrænsede kredit, og
gården var, som nævnt, i 1818 så noget nær hans eneste
ubehæftede aktiv. Halds påstand om, at han var almindelig
kendt som ejer af gården og før hvert lån foreviste den nye
kreditor det utinglyste skøde, får i denne forbindelse ny in
teresse. Skødet kunne han låne på, og så længe der iøvrigt
herskede tiltro til hans soliditet, ville ingen forlange skødet
tinglyst for at få pant i ejendommen. Men hvordan ville det
gå med hans kredit, hvis han lod skødet tinglyse og udstedte
den lovede panteobligation til stiftsøvrigheden for lånet på
de 5000 rbd. s.v. eller tilmed på 9287 rbd. 3 mk n.v., der jo
efter 1818 var et langt større beløb. Stiftamtsprovst Secher var
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ikke den mand, der undlod et træk i en økonomisk handling,
han egentlig havde ønske om at fuldføre, blot fordi han ikke
kunne få det gjort. Der ligger en målbevidst hensigt bag
hans vægring, og det er derfor ikke uden interesse, at hans
økonomi netop begynder at strammes, og hans gæld at øges
faretruende i 1816, da han fik 2. rate af stiftets lån, og faktisk,
eftersom han da var ejer af skødet, kunne have udstedt panteobligationen straks. Navnlig banklånet fra efteråret 1816, der
egentlig blot var ydet for 1 måned mod fætterens hypotheker,
kunne når som helst stille krav til ham om sikkerhed eller
likvid kapital til udbetaling. Efter 1818 må det ligefrem være
blevet en økonomisk livsbetingelse for ham at undgå at prio
ritere sin ejendom, navnlig da det måtte forudses, at stiftet
ville fastholde lånets udstedelse i navneværdi, hvorved prio
riteten ved kursændringen i 1818 ville være steget betydeligt i
forhold til ejendommens vurderingssum, som må have været
ansat i sølvværdi. Da tilmed ejendommens salgsværdi måtte
formodes at vise afgjort dalende tendens i de følgende år,
ville en sådan behæftelse af hans eneste aktiv snart have
lukket af for hans kredit, hvilket ville have været ensbetydende
med en fallit. Derfor betalte stiftsprovst Secher uden indven
ding det samme rentebeløb i sedler til snapsting 1819 uan
set, om han selv har betragtet lånet som stiftet i sølvværdi
eller ej. Sechers økonomiske overvejelser tog ikke sigte mod
en kursspekulation, men mod en kreditspekulation, og i dette
spil var en ubehæftet gård på byens store torv hans for
nemste brik.
Skifterettens dom af 12. april 1822 blev ikke det sidste ord,
der lød i denne sag. Dommen appelleredes 27. juni for
landsoverretten i Viborg af en række simple kreditorer, nem
lig proprietær Herschend, krigsråd Ahnfeldt, kaptajn Müller,
commerceråd Tommesen på Frisenborg, madame Mollerup
og madame Secher (enke efter broderen Jørgen Mørch
Secher), der ikke ville anerkende stiftsøvrighedens fortrinsret
i gårdens salgssum. Landsoverretsprokurator Møllers ind
læg på deres vegne forelå 19. august 1822. Han startede med
at imødegå Olsens påstand om, at gården var købt for stiftets
penge og boets derved forbedrede økonomiske situation ikke
burde komme de øvrige kreditorer til gode på stiftets bekost
ning. Hald havde jo vist, at 2. rate af stiftets penge ikke
kunne være anvendt til gårdens betaling. løvrigt havde gården
kostet en sum, der lå 1000 rbd. s.v. over størrelsen af stiftets
samlede lån. Hertil måtte jo Sechers almindelige formuestil
stand eller andre have bidraget. Da salgssummen af gården
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iøvrigt havde været meget lavere end købesummen, var det
et spørgsmål, om boets økonomi ikke snarere var forringet ved
gårdkøbet. Hovedvægten i sit indlæg samlede imidlertid Møl
ler - i modsætning til Hald - om en imødegåelse af Olsens
hovedtese. Ejendomsretten over stiftets penge overgik til
Secher ved udbetalingen af lånet, og til erstatning sikrede
stiftet sig blot et løfte om pant, der udelukkende var en person
lig ret til at kræve dettes opfyldelse af den lovende. Ved dennes
juridiske eller naturlige død måtte retten ophøre. Det ene
løfte kunne være lige så godt som det andet, og debitor havde
jo lovet enhver kreditor hans penge tilbage. Et løfte er at
klassificere med simple krav, en panteoverdragelse noget andet.
Det fremgik iøvrigt ikke af løftet, hvilken prioritet stiftet skulle
have haft. Det væsentlige var imidlertid, at løftet ikke var
offentliggjort ved tinglysning, så de simple kreditorer kunne
tage sig i vare. Olsens påstand om, at panteprotokollen ikke
viste Secher som ejer af gården, da skødet manglede ting
lysning, afviste Møller, siden Secher »ved at vise skødet satte
det uden for tvivl, at han var ejer af denne uforhæftede
ejendom«. Man fristes til at stille Møllers påstand endnu skar
pere op. At skødet ikke var tinglyst, måtte jo netop for den nye
kreditor være itlstrækkelig garanti for, at ejendommen ikke
var behæftet, da en sådan behæftelse jo ikke kunne føres til
protokols uden skødets samtidige tinglysning. En videre kon
takt med panteprotokollen måtte naturligvis være uden in
teresse for den nye kreditor, sålænge han ikke selv ønskede
pant. Skødets manglende tinglysning kan altså ikke tælle i
stiftets favør, men derimod det modsatte. At et løfte om over
dragelse af rettigheder ikke kan sættes i selve overdragelsens
sted, viste jo netop kaptajn Müllers højesteretsdom, siger
Møller. Købekontrakter, der faktisk er løfter om skødeover
dragelse, gav heller ikke ejerret fremfor simple kreditorkrav,
før skødet var udleveret og tinglyst. Til slut væltede Møller
Olsens sidste fæstning, Ammitzbøllsagen, med en let gestus,
som drejede det sig om et korthus. Hvor sælger tillige var
panthaver, måtte naturligvis hans ejerret fortsætte, til hans
panteret begyndte, og hvis boet ville tinglyse skødet, kunne
selvfølgelig intet forhindre sælger i samtidig at tinglyse sin
panteobligation, som altså måtte respekteres. I denne sag
havde stiftsøvrigheden derimod ingen ejerret haft til stifts
provstens gård og havde heller ingen panteobligation. Intet
kunne hindre boet i at tinglyse skødet, mens en tinglysning
af stiftets interimsbeviser kun ville give det et personligt krav
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på Secher om ret til pant, hvilket blot kunne overføres på boet
i form af simpelt krav.150)
Det varede imidlertid længe, inden sagen kunne genoptages,
idet Birch og Güldencrone ansøgte om fri proces og fri sag
fører, hvilket bevilgedes ved kgl. skrivelse af 4. oktober 1822,
hvorefter landsoverretsprokurator Ørum beskikkes som for
svarer for Århus stifts offentlige midler. Denne indleverede
på stiftets vegne 3. februar 1823 en kontrastævning, hvorved
underretsdommen indankedes, for så vidt stiftet ikke anerkendtes som kreditor for beløbet 9287 rbd. 3 mk. n.v. Ørum
ansøgte derpå om tilladelse til at fremlægge nye dokumenter
i sagen til brug ved landsoverretten, hvilket bevilgedes ved
kancelliskrivelse af 26. april 1823.151) Først den 11. november
samme år lykkedes det dog Ørum at få indsamlet det nødven
dige materiale og fremlagt sit indlæg. Vigtigst blandt de nye
dokumenter er to nye vidneudsagn, optaget 23. august 1823
ved Hads Ning herreders ret fra fru Secher til Rantzausgave
og krigsråd og stiftsrevisor Kierulf på Saralyst, der var fru
ens lavværge.152) Til at fremme stiftets kontraappel var de
nye vidner dog ikke velegnede, da begge kundgjorde, at
stiftsprovstens oplysninger til dem gik ud på, at lånet var
kontraheret i sølvværdi. Ørum går da i dette punkt også
omhyggeligt uden om de nye vidner og opregner i stedet
en specificeret fortegnelse over, hvilke beløb de enkelte stift
elser havde ydet til udbetalingen i sedler og tegn. Dette er jo
imidlertid, som Møller også anførte, kun bevis for, at dette
beløb er udbetalt, men siger intet om, hvilken møntsort lå
net er kontraheret i. Udskrifter fra snapsting 1815-19, der viste
renterne betalt stiftet i n.v. efter 5 %’s beregning, bragte i
og for sig heller intet nyt frem i spørgsmålet, ligeså lidt
som regulativet om, at offentlige midler kun måtte udlånes i
repræsentativer, bliver et mere overbevisende argument i
Ørums mund end i Olsens. Ud over blomstrende floskler og
selvsikker arrogance har den beskikkede landsoverretspro
kurator egentlig intet nyt at tilføre Olsens procedure, som
Møller så fældende havde pillet fra hinanden.153) Om så
betydningsfuldt et spørgsmål som Ammitzbøll-sagen siger
han blot, at den er nærværende tilfælde meget lig, hvilket
kan ses af den fremlagte udskrift »og således er vederparten
(modparten) også i den henseende gendreven«.154) I mod
sætning til Olsen satte han letsindigt problemstillingen skarpt
op og hævdede, at »pant konstitueres ved låntagerens villies
erklæring om at ville give det.«155) Denne definition virker
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let og luftig i sammenligning med Møllers: »da pant ikke
konstitueres ved den brug, der gøres af lånet, men ved låntage
rens tinglyste pantebrev, så kunne det egentlig være lige
gyldigt, hvad Secher har brugt pengene til, som han fik til
låns af stiftet«. Pant skyldes nemlig udelukkende de borgerlige
love, der sætter debitor i stand til at begunstige en kreditor
frem for andre. Den begunstigede må altså kunne opfylde
disse loves bud, som utvetydigt kræver tilstedeværelsen af
tinglyst obligation, hvori pant er given.150)
Ifølge Møllers definition var spørgsmålet om, hvorvidt
gården faktisk var betalt med stiftets penge eller ej, egentlig
ganske underordnet. Derfor var det måske også af under
ordnet betydning, at Ørum påpegede, at skødets udfærdigelse
og datering ikke var ensbetydende med skødets udlevering,
som altså muligvis først var sket året efter, da udbetalingen
af stiftets 2. rate af lånet forelå.157) I denne forbindelse
påkaldte Ørum sig iøvrigt de nye vidneudsagn. Fru Secher
formodede, at summen, hun modtog, måtte have været af
stiftets midler, eftersom afdøde havde meddelt hende det,
og pengene blev hende iøvrigt udbetalt af købmand Røgind,
der jo var stiftets regnskabsfører. Også til krigsråd Kierulf
havde Secher i 1814 fortalt, at stiftets direktører havde be
vilget ham et lån på 5000 rbd. s.v., hvorimod han skulle
udstede førsteprioritets panteobligation i gården. De nye vid
neudsagn godtgør altså, sluttede Ørum, at gårdens betaling
er sket ved stiftets penge. Dette er imidlertid ikke rigtigt. Vid
nerne formoder, at det er sket ved stiftets penge, fordi Secher
har meddelt dem, at det var meningen, at det skulle ske ved
lån af disse midler. Derimod godtgør vidneudsagnene, at
fru Secher har modtaget sine penge i snapstingsterminerne
1814 og 1815, og kun første rate var efter amtsprovstens
anvisning udbetalt af købmand Røgind. De nye vidneudsagn
beviser altså tværtimod, at Halds formodning var rigtig:
at 2. rate af stiftets lån ikke kan være anvendt til gårdens
udbetaling, da fru Secher allerede havde modtaget sine penge
i snapsting året før eller samtidig med skødets datering og
udstedelsen af obligationen på de resterende 7000 rbd.s.v.
Der er altså efter vidneudsagnene ikke nogensomhelst grund
til at formode, at skødets udfærdigelsesdato i dette tilfælde
ikke er ensbetydende med dets udleveringsdato.
Den 12. april 1824 faldt dommen ved landsoverretten i
Viborg. I sagens første punkt, om kontraappellanterne kunne
anses som kreditorer i boet for 9287 rbd. 3 mk. sedler og tegn
eller kun for 5000 rbd. s.v., stadfæstedes underrettens kendelse.
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At direktørerne oprindelig i boet havde angivet deres fordring
som 5000 rbd. sv.v., blev udtrykkelig anset som en godkendelse
af, at lånet var kontraheret i denne møntenhed. Det må have
været bittert for de høje direktører at høre.
Med henblik på sagens andet punkt fastslås det, at den ved
lovene foreskrevne betingelse for panterets erhvervelse ikke
var til stede, da en panteobligation ikke var udstedt, endsige
tinglyst. Gården kunne heller ikke siges at være erhvervet for
stiftets penge, eftersom købesummen lå 7000 rbd. s.v. over
stiftets samlede lån. Landsoverretten mente iøvrigt ikke, at
skødets manglende tinglysning kunne være at anføre til for
del for kontraappellanterne. Det kunne i alt fald ikke dæmme
op for, at trediemand ville blive forurettet, hvis stiftets uting
lyste løfte blev tilkendt retsvirkning. Dete personlige løfte
kunne ikke overføres på boet og retsforholdet mellem kontra
appellanterne og afdøde kunne ikke sammenlignes med, hvad
der under ellers lige omstændigheder kunne finde sted, hvor
kreditor havde været sælger og debitor køber af gården.
Der kunne herefter ikke blive tale om at tilkende stiftets
offentlige midler nogen fortrinsret i »stervbogårdens« købe
sum, således som det var sket ved skifterettens dom af 12.
april 1822.158)
Stiftets direktører må have bestemt sig til at appellere
denne landsoverretsdom, siden der foreligger en højesterets
dom i sagen af 26. januar 1826. Den gik imidlertid stiftet
imod og stadfæstede landsoverrettens kendelse.150)
Stiftsøvrigheden anerkendtes altså ikke som pnathaver i
gårdens udbragte auktionssum for 9287 rbd. 3 mk. sedler og
tegn, men kun som simpel kreditor for 5000 rbd. s.v., hvilket
med resterende renter indtil maj 1820 efter gældende kurs
218% blev 5674 rbd. 88 sk. n.v. Da stiftsprovst Sechers
dødsbo omsider blev endelig opgjort 30. maj 1828, viste det
sig, at der blev 30 % til de simple kreditorer. Stiftsøvrigheden
erholdt efter disse beregninger 1734 rbd. 4 mk. 1 sk. sedler og
tegn tilbage af deres udbetalte beløb på 9287 rbd. 3 mk. sedler
og tegn fra årene 1814-15.100 ) Med den renteberegning,
Secher havde betalt efter, betød tabet ca. 8000 rbd. n.v. pr.
dødsdagen, foruden 8 års rentetab, hvilket efter samme be
regning måtte overskride 3700 rbd. n.v. Endnu er slet ikke
medregnet omkostninger ved at føre retssag om beløbet ved
3 instanser i 6 år. Direktørerne for stiftets offentlige midler
havde god grund til deres ansøgning om fri proces ved
landsoverretten. I betragtning af den private karakter, der
prægede de økonomiske aftaler, der havde eksisteret mellem
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afdøde og stiftets direktører, var der god grund til at til
lægge disse ansvaret for, at aftalerne ikke ydede stiftets midler
fornøden sikkerhed, så tabet kunne have været undgået.
Dertil kom som omtalt for Güldencrone privat et tab på
2000 rbd. n.v. (se p. 93). Han opnåede imidlertid ikke at blive
vidne til sagens sidste akt. Få måneder efter landsoverretskendelsen fik døden efter et kort sygeleje bugt med hans svage
helbred. Han kom ikke til at fryde sig ved den venlige aften
sol, som Aarhuus Stiftstidende havde ønsket ham. Hans hel
bred var svækket, og hans økonomi, der udadtil havde vist
velstand, var i virkeligheden tidligt stærkt undergravet af
gæld, og da krisen kom, kunne han ikke længere klare situa
tionen. I 1821 måtte han sættes under administration, og
8. februar 1822 opråbtes hans 3 ejendomme, Vilhelmsborg,
Moesgård og Marselisborg til bortforpagtning fra 1. maj. I
november samme år måtte imidlertid Moesgård stilles til
auktion. Den blev overtaget af staten og misrøgtet på det
forfærdeligste, indtil den 1838 købtes af landsoverretsprokurator Th. C. Dahl og proprietær Møller til Konstantinsborg.
Til sin død forblev Güldencrone dog forpagter på Moesgård.
Et indlagt chatol og et empireglasbord er endnu minder fra
hans tid, rester af stiftsamtmandshjemmets stilfulde bohave,
som dannede den smukke ramme om de hyggelige sammen
komster på Moesgård.161) Da Güldencrones bo blev gjort
op efter hans død, fik ikke engang de privilegerede kreditorer
deres fulde tilgodehavende udbetalt. Til de simple kredi
torer blev der overhovedet intet.162)
Heller ikke »biskop Birchs alderdomsdage blev så blide,
som hans venner kunne ønske ham det«, skriver Tauber. I
1820 afsløredes hans broder, finansdeputeret konferensråd
Christian Birchs bedrageri mod staten for ca. % mill,
rbd. Den højesteretsdom, der fulgte året efter, og broderens
påfølgende fængsling for livstid, ramte biskoppen som et
meget hårdt slag. Det samme gjaldt det skændige bedrag, en
anden af hans familiekreds, den senere hospitalsforstander
i Horsens, kancelliråd Kiær, udsatte ham for i forbindelse
med et underslæb, som han tilmed søgte at drage biskoppens
navn med ind i.163) Birchs økonomiske forhold kunne heller
ikke undgå at berøres kendeligt af de dalende kapitelstakster
efter Kielerfreden og har under den påfølgende krise åben
bart givet anledning til beklagelser.164)
Under disse omstændigheder måtte det betydelige tab efter
stiftsprovst Sechers død og det ansvar, der i denne forbindelse
formodentlig kunne pålægges direktørerne, veje tungere i dis-
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ses af situationen i forvejen strammede budget. Overvejel
ser af denne art må for Birchs og Güldencrones vedkommende
tages med i betragtning som baggrund for den flerårige rets
sag i Sechers bo. Güldencrones tidlige død har yderligere
vanskeliggjort situationen for Birch. Ved at appellere sagen
for højesteret må han have øjnet en chance for at afværge
det store tab, der truede stiftets offentlige midler. Derved
stod spørgsmålet imidlertid stadig hen i det uvisse på det
tidspunkt, Güldencrone døde, og det har da næppe været
muligt, hverken fra stiftets side eller for Birch på stiftets
vegne, at gøre noget krav gældende i Güldencrones bo. I
alle tilfælde er dette ikke sket, ligeså lidt som nogen afregning
af stiftets midler foretoges af Birch, medens han levede. Hele
det resterende krav blev derefter med renter anmeldt i Birchs
bo efter hans død i 1829.
Beløbet blev dog ikke af så formidabel en størrelse, som
det først havde trukket op til. Efter ansøgning lykkedes det
Birch at udvirke en kgl. resolution af 19/8 1819, bekendtgjort
ved kancelliskrivelse af 25. s.m., ifølge hvilken de 9287 rbd.
3 mk sedler og tegn trods gældende regulativer måtte om
skrives efter den i 1814-15 gældende kurs 375 til 4953 rbd.
2 mk. s.v., hvilket 1830 godkendtes i Århus stifts landemode
akter. Fordringen i Birchs bo udregnes derefter således:

Sechers lån: 9287 rbd. 3 mk. n.v.
= 4953 rbd. 2 mk. s.v.
betalt af
Sechers bo: 1734 rbd. 4 mk. 1 sk. n.v. = 1621 rbd. 3 mk. s.v.
resterende krav rejses i Birchs bo for .. .
3331 rbd. 5 mk. s.v.
Med renter indtil opgørelsen af biskoppens bo i 1836 beløb det
sig til 5389 rbd. 56 sk. s.v.165)
Det blev altså det samlede tab, som lånet til stiftsprovst
Secher påførte biskoppens dødsbo. Hvor meget Birch des
uden har måttet udrede for at føre retssag om spørgsmålet
ved tre instanser lader sig næppe anslå. Når Tauber skriver,
at han tabte 9000 rbd. på den affære, skyldes det dog vist
en beregning umiddelbart efter opgørelsen af Sechers bo, alt
så før lånets omregning til sølvværdi i august 1829.106)
Det nævnte beløb var kun en del af de samlede fordringer,
stiftsøvrigheden gjorde gældende i Birchs bo. Også dette
dødsbo måtte imidlertid erklæres fallit, uden at stiftet kunne
fyldestgøres for det samlede tilgodehavende. 167)
Det tab, som Birchs bo led ved lånet til Secher, oversteg
altså tilmed den sum, som indbragtes ved auktion over går
den, som lånet i sin tid skulle have givet prioritet i. Når
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det gik så galt, var det, fordi flere faktorer spillede ind. For
det første havde stiftets direktører forsømt at sikre sig for
nøden pant. For det andet havde landbrugskrisen stærkt
undergravet Sechers indkomster og formue. For det tredie
forringede den ejendommens værdi med over halvdelen
netop på det tidspunkt, da salget fandt sted. For det fjerde
døde Güldencrone fra et stærkt kriseramt og forgældet bo,
før sagen endnu var afklaret, så noget krav til ham vanske
ligt kunne gøres gældende og i alt fald ikke honoreres. For
det femte blev renteomkostningerne urimelig store på grund
af sagens forhaling, først gennem tre instanser, derefter gen
nem den langvarige ordning af Birchs bo og bispearkivet,
der åbenbart forelå i et fortvivlet roderi ved hans død. Endnu
alvorligere og tungtvejende ville det dog have været, hvis
kurstabet ved sedlernes stabilisering i årene fra 1814-35
havde ramt biskoppen eller hans bo, således som det tru
ende trak op til. Dette langt betydeligere tab måtte dog i
stedet Århus stifts offentlige midler påtage sig. Selvom stif
tets direktører ikke i denne affære havde lagt noget fremra
gende administrationstalent for dagen i varetagelsen af det
offentliges midler, så må det dog huskes, at de forvirrede
penge- og kriseforhold, som tiden stillede de ofte økonomisk
uprøvede embedsmænd overfor, bød dem vilkår, som de var
ganske ukendte med, og som det langt oversteg deres kræfter
at klare. De mange embedsunderslæb, der karakteriserer tiden,
er heller ikke udtryk for større bedrageri end tidligere, men
netop ligeledes for manglende administrationserfaring til
at magte de opgaver, den ny tid bragte med sig. Den milde
kurs, som staten gerne fulgte i den slags sager over for sine
embedsmænd, er vel udtryk for, at man erkendte, at de økono
miske kræfter, som regeringens mest drevne finansmænd ikke
var i stand til at tøjle, var det forståeligt, at lokalforvaltningens
uerfarne administrerende embedsmænd måtte stå ganske vær
geløse overfor. Derfor må det også siges at være ganske rime
ligt, at staten dækkede Århusbiskoppen for et aldeles uventet
kurstab, der så direkte var en følge af statens økonomiske
politik, selvom papirerne var lidt uklart formulerede, hvad
møntenheden angik.
Det er givet, at landbrugskrisen har spillet ind som af
gørende faktor ved forringelsen af gårdens salgssum, og det
er måske endda muligt, at en vis panikstemning har fået fler
tallet af kreditorerne til at sælge billigere, end der egentlig
var grund til. Det vil altid være vanskeligt i en krisetid at
bedømme, hvilken pris, der vil kunne opnås, men det bør
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dog nok bemærkes, at de to mest erfarne ejendomshandlere
blandt kreditorerne, Müller og Herschend, mente, at prisen
var for lav. Müller må have været temmelig sikker i sin sag,
siden han faktisk ved sin garanti tilbyder at optræde som
køber selv. Det er i og for sig mærkeligt, at de øvrige kredi
torer afslår dette tilbud, med mindre de mente, at den sikker
hed, han kunne præstere, ikke kunne måle sig med Schucanys.
Havde krisen også rokket tilliden til den velhavende kaptajn
Müller? Da han døde i 1827, efterlod også han sig et insol
vent bo.168)
Stiftsprovst Secher var en typisk repræsentant for oplys
ningstiden med al dens reformiver og fremskridtsånd, og han
satte ikke alene hele sin betydelige arbejdskraft og sit frem
ragende administrations- og organisationstalent ind på disse
idealer; som den praktiske handelsmand, han var, ofrede han
til dels også sin ikke ubetydelige formue på sit forehavende.
Tiden gik ham imidlertid imod, og han blev for så vidt øko
nomisk set et offer for sine ideer. Som så mange andre af
sine slægtninge og forretningsforbindelser inden for pro
prietær- og godsejerstanden var han på vej til at blive ruine
ret af krisen i sine sidste år, og som så mange andre inden
for handels- og embedsstanden søgte han at redde sig på
sin kredit. Af den grund havde han ikke forhastet sig med
den panteobligation, han havde forpligtet sig til at udstede
til stiftsøvrigheden.
Man kan forbløffes over, at stiftets direktører på så spinkle
bevismidler lod deres sag føre gennem alle tre instanser til
den bitre ende. De citerede lovsteder og sagens udfald ved
landsoverret og højesteret godtgør jo dog, at retsbetragtningen i nærværende tilfælde ikke principielt adskilte sig syn
derligt fra de synspunkter, nutiden formodentlig ville anlægge.
Udfaldet af underretsdommen og hele retsproceduren viser
imidlertid, at tilfældet absolut ikke dengang forekom så op
lagt, som det gør indtryk af i dag. Når stiftsøvrigheden fik
tilkendt fri proces og fri sagfører, må det vel også tages som
udtryk for, at deres sag ikke for den almindelige mening be
tragtedes som håbløs. Lovenes synspunkter i spørgsmålet om
pant synes ikke at have forandret sig i det væsentlige, men
de er blevet betydelig udbygget, og retsbedømmelsen blandt
jurister som lægfolk i sådanne sager er åbenbart blevet gan
ske anderledes sikker og grundfæstet siden Halds og Olsens
dage. Det forklarer, at Birch trods alt bestemte sig til at
rådspørge højesteret for at vinde sagen, hvilket altså mis
lykkedes.
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Danske Slotte og Herregaarde (red. af A. G. Hassø).
J. C. L. Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige
Familier.
E. G. Tauber: Memoriae Fredericoburgenses. (Det konge
lige Bibliotek).
Udskrift af underretsdom af 12. april 1822. (Birchs bo
pakke B.)
Udskrift af landsoverretsdom af 12. april 1824 (Birchs bo
pakke B.)
Auktionsprotokol 1817—21 (Aarhus Byfogedarkiv i Lands
arkivet i Viborg).
Forklaring om fordringer tilhørende stifts- og amtsprovst
O. A. Sechers bo og udfaldet af realisationen af samme løse
og faste ejendomme.
Kreditorfortegnelse i Sechers bo i Landsarkivet i Viborg (er
delt i punkter: A-F).
Decision og Repartition i stervboet efter afgangne stifts- og
amtsprovst O. A. Secher dateret 30. maj 1828.
Birchs bo pakke B i Landsarkivet i Viborg.
Sechers bo i Landsarkivet i Viborg.

NOTER OG HENVISNINGER
x) Jeg vil gerne rette en tak til overbibliotekar E. Sejr, der har hen
ledt min opmærksomhed på dette emne og ydet mig mange værdifulde op
lysninger. 2) a. St. 1820 nr. 82 af ™/5. 3) A?St. 1820 nr. 84 af 20/5. *) A. St.
1820 nr. 85, 86, 88, 89 og 90 af ”/5, 3%, a/6j 3/6 og e/6. i ait offentliggjordes
8 sådanne hyldestbevisninger. 5 af disse er genoptrykt af C. Westergaard
i hans fortræffelige artikel om Ole Anchersen Secher i Aarhus Stifts Aarbøger XXII 1929 p. 162 ff. 5) r. s. p. 156 og 137. 6) R. S. p. 155 f. 7) E. C.
Brygmann: Mindetale over nu hos Gud salige Stifts- og Amtsprovst Ole
Anchersen Secher, Ridder af Dannebrogen, holdt i Aarhus Domkirke til
Aftensang Søndag den 28. Maj 1820. Den udkom og annonceredes allerede
3. juni i A. St. nr. 89. løvrigt var Brygmann ikke så heldig med udgivelsen
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af sin tale, da det påvistes, at den i nogen grad var smykket »med lånte
fjer« (se herom C. Westergaard i Aarh. Stifts Aarb. XXII 1929 p. 161
note 1). Jfr. Erslew I (1843) p. 239 og suppl. I (1858) p. 261 f., samt Imm.
Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie I (1851) p. 260 f. —
Om hans kontrovers med skolekommissionen og Sechers imødekommende
holdning over for ham i dette spørgsmål se Buur p. 68 f. Samme Brygmann synes at have været noget af en teatralsk reklamemager at dømme
efter en uoverensstemmelse, han havde med sin foresatte, biskop Birch i
anledning af, at han havde ladet sine konfirmander aflægge konfirma
tionsløftet under knæfald og edsopløftede fingre. (Tauber pars 2 p. 268 f.
(Add. 235 b 8vo)). 8) A. St. 1820 nr. 85 af 27/5. ®) Som ældste søn må reg
nes Jørgen Mørch S., da den førstefødte, Niels, døde få dage gammel.
10) Medd. p. 202 ff. u) Medd. p. 206 og 344, samt C. Westergaard i Aarh.
St. Aarb. XXII 1929 p. 129 f. 12) Samme p. 130—40. «) Samme p. 142—45.
«) R. S. p. 127. 15) Buur p. 1—29. 10) R. S. p. 132. Allerede C. Wester
gaard har gjort opmærksom på dette forhold (Aarh. St. Aarb. XXII 1929
p. 155 f). — F. C. Studsgaard (1765—1829) var søn af biskop C. B. Studsgaard i Ålborg og gift med en søster til professor Knud Lyhne Rahbek.
Fra 1793—98 var han kapellan i Nykøbing S., derefter ved domkirken i
Århus, blev 1807 sognepræst ved Frue kirke og 1816 ved domkirken. —
J. H. Larsen (1773—1852) 1801—08 kapellan i Købelev på Lolland hos
Poul Martin Møllers fader. Derefter ved Århus domkirke og fra 1816
sognepræst ved Frue kirke. Han var 1805 blevet dr. phil., 1813 prof, og
1821 dr. teol. Om hans store litterære produktion se Erslew II (1847)
p. 105—07 og suppl. II p. 149—51. 17) Buur indrømmer, at Larsen ikke
var nogen omgængelig mand (p. 74) og vanskelig at arbejde sammen med
(p. 88). Iøvrigt giver han en ret karakteristisk skildring af den vist nok
lidt snurrige mand (p. 54 f). 18) R. S. p. 131. Hvormeget man tør stole på
disse ordret citerede samtaler, er det selvfølgelig lidt vanskeligt at afgøre,
men R. S. synes dog at have haft en ganske sikkert intuition for at træffe
netop sagens kerne. 10) Om S.’s egenrådighed og store krav ved embeds
besættelser se Buur p. 35 f. Jfr. R. S. pr. 130—34, hvor skolekommissionens
fornærmelse over forbigåelsen af dens indstillingsret ved embedsbesættel
ser kommer klart til orde. 20) Larsens kontrovers med R. S. med den ned
værdigende polemik i klasseprotokollen, og skolekommissionens letsin
dige forsøg på at afkorte sommerferien på trods af anordningen må være
eksempler nok på, at skolekommissionen aldeles ikke magtede sin opgave
(Buur p. 74—77, 79—81). 21) Buur p. 74, 81. 22 ) Det virker derfor meget
ejendommeligt, at Buur ikke kan »indrømme, at han havde nogen gavnlig
indflydelse på Århus skolevæsen, enten på dets organisation, som vist nok
var blevet bedre, hvis skolekommissionen havde fået sin villie med een
større borgerskole (med realskole) i stedet for to mindre skoler, eller på
dets administration, som han gjorde vanskeligere ved at forbigå og des
avouere skolekommissionen« (p. 87 f.). Det sidste er, som anført, en be
skyldning, forfatteren ikke fører noget bevis for. Buur har ganske ret i,
at det er misvisende på grundlag af R. S.s skildring at fastslå, at S. mødte
modstand hos præsterne og stiftamtmanden, da han ville drive den nye
skoleordning igennem i Århus (Medd. 1. udg. 1885 p. 134 og L. Koch i
C. F. Bricka: Dansk biografisk Lexikon XV (1901) p. 460). Det var ikke
indførelsen af skoleordningen, man var uenige om, men under hvilken
form, det skulle ske. Det er imidlertid heller ikke berettiget at læse andet
af R. S.s skildring, og vil Buur end hævde, at han er ensidig i sin dom,
så må det desværre også siges, at Buurs dom i det mindste over S. langt
fra er uvildig. Navnlig er det forstemmende i en ellers så udmærket frem-
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stilling af skolevæsenets vilkår i årene omkr. 1820 at se et personligt og
helt urimeligt udfald mod det daværende skolevæsens ubetingede første
mand af en art som dette: »Det var amtsprovst Secher selv, som med sin
selvkloge og tyranniske adfærd havde været og fremdeles var til hinder
for udviklingen af skolevæsenet i Århus« (p. 56). 23) E. C. Brygmann:
Mindetale over Stifts- og Amtsprovst Ole Anchersen Secher 1820. p. 13.
24) A. St. 1820 nr. 90 af 0/6. 25) R. S. p. 149 . 26) A. St. 1820 nr. 86 af 30/5,
R. S. p. 147 . 27) R. S. p. 149. 28) O. A. Secher: Tale paa Nytaarsaften 1817.
En lignende karakteristik af denne tale har iøvrigt allerede C. Westergaard givet i Aarh. St. Aarb. XXII 1929 p. 151 f. 20) Jydske Efterretninger
1820 137p 30) A. St. 1819 5/i- 31) R. S., der var privatlærer for S.’s børn,
giver en god karakteristik af privatmanden S. (p. 149). 32) A. St. 1820 nr.
109 af 8/7. 33) U p. 1—4. — Peter Christian Olsen (1784—1852) tog juri
disk embedseksamen 1808 og udnævntes 1814 til prokurator ved underret
terne i Århus og Viborg stifter samt ved landsoverretten i Viborg. Samme
år blev han politiassistent i Århus. Damianus Christian Hald (1786—
1855) tog juridisk embedseksamen 1807 og udnævntes 2 år efter til proku
rator ved underretterne i Århus og Viborg stifter og landsoverretten i Vi
borg. (H-N p. 123 f., 259). 34) G. havde 'søgt sin afsked fra 1. juli 1820.
(A. St. 1820 nr. 78 af 10/r, og Dansk biogr. Leks. VIII 1936 p. 463). 35) Om
slægten Marselis se Danmarks Adels Aarbog LII, 2. 1935 p. 45—55. Om
godserne se DSH IV (1945) p. 387—410. 30) Om F. J. C. G. og hans fader
se Danmarks Adels Aarb. LII, 2. 1935 p. 63 f., Dansk biogr. Leks. VIII, 1936
p. 460—63, Hertel 3, p. 130 f. 136—40, Fr. Thaarup: Fædrelandsk Nekro
log 1821—26 (1835—44) p. 292 f. 37) Om F. J. C. G.s godsdrift se E. Haugsted og O. Andrup i DSH IV (1945) p. 397 f. og 407 f. 38) L. Bobé: Efter
ladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds VI (1903) p. 64 f. og 503.
30) Samme IX (1922) p. 68 og 3 38. 40) Om hende se samme IX (1922) p.
295 og 368 (jfr. iøvrigt note 36). 41 ) Erich Gjørup Tauber var den kendte
skolemand, der senere blev rektor i Kolding, direktør ved Sorø Akademi
og til slut rektor ved Frederiksborg lærde skole. I årene 1805—18 virkede
han som lærer ved Århus katedralskole og leverede et udmærket skrift om
denne skoles historie. — Dette citat er fra Tauber pars 5 p. 159 f. og 179 f.
(Add. 235 e 8vo). 42) G. ejede to gårde på Storetorv med matrikelnum
rene 259 og 262. Det er sandsynligt, at han selv med sin familie har be
boet en af dem, siden han opføres som subskribent på Herteis værk under
adressen: Det store Torv (p. XV). Formodentlig har det været 259, den
ene af de to gårde, der lå på Royals plads, og som senere ejedes af fru
Hald (J. Hoffmeyer: Blade af Aarhus Bys Historie I p. 505). Nr. 259 køb
tes netop af pastor Hald på auktion efter G.s død 1824 (A 1821—26 p. 283).
Den har ifølge Hoffmeyer en tid lang været stiftamtmandens residens,
muligvis slået sammen med en nabogård til Rosensgade. Denne nabogård,
nr. 258 ejedes i alt fald også af G. (Â 1821—26 p. 318). Derfor kan Secher
til R. S. naturligt sige: »stiftamtmand G. herovre« (se p. 58) og landsoverretsstævningen (se senere) måtte forkyndes G. »i hans bopæl her i
byen i eget påhør« (L p. 5) og altså ikke på Moesgård. 43) Hertel p. XV.
— De har muligvis boet i stiftamtmandens gård, nr. 262, på Storetorv,
som vist må have ligget, hvor nu Statsanstaltens bygning ligger. 44) Ar
vid Ahnfelt: Från Europas Hof 1883 II p. 148—54. 45) Hertel 3, p. 137 f.
40) Chr. Molbech: Ungdomsvandringer i mit Fødeland II (1815) p. 226 ff.
47) E. Haugsted i DSH IV (1945) p. 40 0 . 48) A. St. 1815 20/8. 40) A. St. 1815
14/3. 50) Jydske Efterretninger 1819 2%, A. St. 1819 10/3 referat og 13/3 hyl
destdigt. I 1817 fylder referatet 3/4 spalte (A. St. 1817 14/3). Redaktør Elmquist markerede endog dagen i det nærmest foregående nr. af avisen som
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f. eks. ved en akrostikon »Den 12 Marts« på G. (41 af n/3 1820). 51) A. St.
1815 18/3. B2) Hyldestdigt i A. St. 1808 ®/4 i anledning af udnævnelsen til
ridder af dannebrog. Ligeledes i A. St. 1816 7/0 og så fremdeles. 53) A. St.
nr. 78 af 10/5, nr. 81 af 2% og nr. 119 af 2B/7 1820. B4) A. St. 1928 2fl/3: Fra
gamle Dage. 55) Om A. B.s levnedsløb se selvbiografien i Fallesens Theologisk Maanedsskrivt III 1804 p. 660—64, nekrologer af Jens Møller i Nyt
theologisk Bibliothek 18, 1830 p. 331—33 og E. Müller i Dansk Litteratur
Tidende 1829 p. 787—91. Se iøvrigt Chr. Molbech: Historiske Aarbøger III
1851 p. 189—91 og Dansk biogr. Leks. III (1934) p. 105—07. 50) Univer
sitetet i Göttingen nød kolossal anseelse på denne tid og besøgtes af ad
skillige danske. Foruden B.s broder, finansdeputeret Christian B., der stu
derede i Göttingen samtidig med A. B., kan fra disse år f. eks. anføres Fr.
Münter (Alex. Rasmussen) i Frederik Münter. Et Mindeskrift I, 1 (1925—
49) p. 21—37), den senere prof, og regensprovst A. Chr. Hviid (A. Chr.
Hviid: Udtog af en Dagbog, holden i Aarene 1777—80 (1787)) og Münters og B.s ven og studiekammerat, Fr. Sneedorff (Samlede Skr. I p. 10
og 16 f.). B. har selv omtalt studenterlivet i Göttingen i indledningen til
Fr. Sneedorff: Saml. Skr. I (1794) p. X. 57) I Rom opsøgte han den se
nere kardinal Stephano Borgia, der har protegeret så mange nordiske videnskabsmænd og kunstnere i Rom, og i Wien havde han navnlig støtte
af ærkebispen, den højtdannede kardinal Migazzi (Alex. Rasmussen i Fr.
Münter. Et Mindeskrift I, 1 (1925—49) p. 88 og 49). B8) Det drejede sig
bl. a. om notater fra den teologiske prof. v. Københavns universitet og
overbibliotekar ved det kgl. Bibliotek Daniel Gotthilf Moldenhawer, orien
talisten Jacob Georg Christian Adler, den teologiske prof. Hensier i Kiel
og Fr. Münter. 5Ö) Om den videnskabelige værdi af B.s arbejde (IV Evan
gelia græce, eum varietate Lectionis Codd. Mss. 1788) og navnlig hans nøj
agtighed som udgiver se Caspar René Gregory: Textkritik des N. T.s II
(1902) p. 960 f, Matheus Lundborg: Nya testamentets text (1897) p. 115,
Fr. Torm: Indi, til N. T. 2. udg. (1931) p. 460, Hugs Einleitung in die
Schriften des N. T.s 2. Ausg. I. Th p. 322 f. og Bertholdts historisch-kriti
sche Einleitung in die Schriften des A. u. N. T.s I. Th. p. 380 f. 60) Pro
fessorkonkurrencen er indgående behandlet af Alex. Rasmussen i Fr.
Münter. Et Mindeskrift I, 1 (1925—49) p. 87—97. 61) Prøveforelæsnin
gerne blev trykt og udgivet 1789, og samme år udkom »Tanker ved Giennemlæsningen af Prøveforelæsningerne for det overordentlige theologiske
Professorat ved Kjøbenhavns Universitet« af den radikale kirkehistoriske
forfatter, Niels Ditlev Riegels, der rettede et voldsomt angreb på Münter,
hvis forelæsninger han hævdede alle stod tilbage for den forbigåede Birch.
Skriftet, der vakte en del opsigt, havde dog vist nærmest politisk karak
ter, rettet imod de ledende tyske kredse. (Alex. Rasmussen i Fr. Münter.
Et Mindeskrift 1,1 (1925—49) p. 98—101). 62) B.s disputats: De Censu
Qvirini, a Luca relato (1790). Hans varianter: Variæ Lectionis ad Textum
græeum N. T. I—III (1799—1801). Tillægget til Fabricius: Auctarium co
dices aprocryphi N. T. Fabriciani, Fascis I (1805). Om B.s litterære pro
duktion se iøvrigt Erslew I (1843) p. 131 f. og suppl. I (1858) p. 151 f. og
R. Nyerup og J. E. Kraft: Alm. Litteraturlexicon for Damn., Norge og Is
land (1820) p. 64. °3) Om Bispeordinationen i Frue kirke 10/5 1804 af B.
og fire andre bisper kan ses i Fallesens Theologiske Maanedsskrivt III,
1804 p. 625—716. «*) Tauber pars 2 p. 265—67 (Add. 235 b 8vo). «*) Brev
af 3/12 1830 fra biskop J. Paludan-Müllcr til sønnen, Casper P.-M. (Det
kgl. Bibi. Ny kgl. Saml. 2954, 4to). 60) Tauber pars 2 p. 267 (Add. 235 b
8vo). Citatet er fra A. St.s referat af B.s begravelse (5/n 1829). °7) Eksem
pelvis til Fr. Münter (Ny kgl. Saml. Fol. 1698 og Universitetsbibi. Add.
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181 a Fol.). Jfr. Alex. Rasmussen: Fr. Münter. Et Mindeskrift I, 2 (1925—
49) p. 180 f. — Jens Møller (Ny kgl. Saml. 4to 3000). — K. L. Rahbek (Ny
kgl. Saml. 4to 2494). — Chr. Molbech (Ny kgl. Saml. 4to 2336). — Pram
(Ny kgl. Saml. 4to 2272). — Laur. Engelstoft (Universitetsbibi. Add. 182 p
Fol.). — Rasm. Nyerup (Universitetsbibi. Add. 17 Fol. og Add. 181a Fol.),
es) Kritik og Antikritik 1791 nr. 19. — A. St. 1809 4/2 & 1822 20/t. — Udtog
af hans taler i anledning af rektor Stougaards og konrektor Taubers ind
sættelse i Århus katedralskole findes i L. Engelstofts Universitets og Skole
annaler 1806 I p. 167 ff. 60) K. Schytte: Kortfattet Beskrivelse over Aarhuus Domkirke 1835 p. 108. 70) F. S. B. er indgående karakteriseret af
overbibliotekar E. Sejr i Seksten Århusrids (1953) p. 261—90. 71) Tauber
pars 2. p. 271 f. (Add. 235 b 8vo). 72) Om B.s forskellige samlinger se
Vedel Simonsen i Antiqvariske Annaler II (1815) p. 309—17 og Chr. Mol
bech: Ungdomsvandringer i mit Fødeland II (1815) p. 220. Maleren Martinus
Rørbye har i juni 1830 beset B.s malerier, der efter hans død var udstillet
på rådstuen til auktion (Maleren M. R.s rejsedagbog 1830 (v. Georg Nygaard
1930) p. 17 f. Auktionskataloget er bevaret (1830). Om malerisamlingen se
iøvrigt A. St. 1829 °/n, 1830 0/8 & 1824 6/8, samt A. Thygesen: Slægtsbog for
FamilienThygesen (1938) p.172. DirektørH. Søgaard har omtaltB.s antikvi
teter og kulturhistoriske samlinger i Den gamle Bys Aarbog 1952 p. 17—23.
73) U p. 5—6. 74) A. St. 1821 nr. 145 af B/o. 7B) Skødet er aftrykt i U p. 20 f.
70) A p. 170 a-b og 171 a. — Købmand P. Funder var grundlæggeren af
Funders tobaksfabrik på Vestergade, som nu er Schmalfelds, og fader til
rigsdagsmanden Th. P. Funder (Aarhus gennem Tiderne II, 1940 p. 57).
77) U p. 8 f. 78) J. Wilcke: Specie, Kurant- og Rigsbankdaler 1788—1845
(1929) p. 310. Om rigsbankens oprettelse se p. 291—322. 70) Samme p. 409.
Børskurserne er anført i skema p. 405 og halvårskurserne p. 408. 80) U p.
8. — Selvstændige udskrifter af de to tingsvidner findes også i B. 81) Halds
protest er indleveret som nr. 68 blandt de fremlagte skrivelser i S.—H. K.
Secher omtales i Medd. p. 229. — Om prokurator Christen Rasmussen siden
1815 prokurator ved underretterne i Århus stift se H-N p. 275. — Farver
Jahnsen synes at have ejet en stor farvergård på Frederiksgade omtrent
ved Brobjergs port, vistnok hvor Frederiksgade 15 nu ligger (J. Hoff
meyer: Blade af Aarhus Bys Historie I, 1904—06, p. 396). 82) A. St. 1820
nr. 174 af 24/10. Müllers protest er indleveret under nr. 82 og 84—86 blandt
de fremlagte skrivelser i S.—Müllers ejendom ved Storetorv bar matrikelnr.
261 og må vist have været den smalle ejendom, der i dag svarer til Store
torv 6, Royals naboejendom. 83) F pkt. 8. 84) A. St,. 1821 nr. 67 af ß/5,
116 af 2/8. 8B) A p. 171 a, 172 b og 173 a-b. — Jfr. A. St. 1820 nr. 145 af B/0,
174 af 24/10. 86) A. St. 1820 nr. 207 af 22/12. 87) A. St. 1852 30/7. 88) A. St.
1821 nr 33 af «/3. 80) F pkt. 3—5. 00) A p. 238 b, 239 a. A. St. 1821 nr. 41
af 20/3. 01) F pkt. 2. 02) A. St. 1821 nr. 129 af 24/8. 03) U p. 9—36. 04) Kong
Chr. Vs Danske Lov af 1B/4 1683 (v. Stig Iuul) 1949 p. 236. — Kong Chr.
VIIs allernaadigste Forordninger og aabne Breve for 1787 p. 94 f. 05 Kong
Fr. Vis allernaadigste Forordninger og aabne Breve 1812 p. 204. ®6) Kon
gelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge
(v. Laurids Fogtmann) VI, 6 (1791—92) 1800 p. 465. 97) Interimsbeviserne
er jo ikke et skriftligt løfte, men et skriftligt vidnesbyrd om, at der har
eksisteret en mundtlig aftale. 08) Erich Christian Müller var søn af en
viceborgmester i Århus og tog juridisk eksamen 1791 (H-N p. 235 f).
00) U p. 36 f. — IB findes også en selvstændig udskrift af højesterets
sagen i H. H. Ammitzbølls fallitbo. 10°) Om den norskfødte justitsråd
Hans Astrup Fleischer (1785—1847) se Lengnick II p. 72 og V. Richter:
100 Aars Dødsfald 1791—1890 (1901) p. 313. Fra 1818—47 beklædte han
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embedet som byfoged og borgmester og var iøvrigt stænderdeputeret i Vi
borg. Han ejede en af byens bedste købmandsgårde på Klostergade og var
en fremtrædende og yderst dygtig bypolitiker. Det er bl. a. navnlig ham,
der i beg. af 1820-erne har været virksom for alleerne »bag om byen« fra
Mindet ad Sønder-, Vester- og Nørreallé. (Aarhus gennem Tiderne I p. 117,
II p. 37, 280, 284, 301, 324 ff, III p. 314). i<*) Herredsfoged D. N. D. Seidelins faster var gift med A. B.s broder Carl Chr. B. og moder til biskop
pens hustru (Lengnick I p. 974—76). 102) U p. 37 f. 103) U p. 41 f. 104) U
p. 42—44. i«3) U p. 44—47. 10°) U p. 47—50. io?) Tauber pars 2 p. 271
(Add. 235 b 8vo). i«») Medd. p. 189—92. 10o) Medd. p. 134, 328 f. n°) Medd.
p. 198. 111 ) Medd. p. 202 f. 112) Obligation på 1500 rdr. Courant udstedt
23/6 1805 til gårdmand Michel Rasmussen i Tinning findes i S. 113) Trap
VI 1925 p. 460. 114) Medd. p. 333 ff.
115) Købekontrakten findes i S.
Denne handel er ikke omtalt i Trap, hvor der dog (VI p. 460 f.) nævnes
en gammel hovedgård Skøttrup fra 15.—16. årh., som muligvis har ligget,
hvor Trudsholm hovedbygning ligger. Så sent som beg. af 19. årh. har der
altså eksisteret et Skøttrup, der dog ikke har ligget på omtalte sted,
no) Medd. p. 352 f. n?) Trap VII p. 374. n«) Hvad der i det følgende er
meddelt om dette interessentskab er hentet fra et læg om dette foretagende
i S. Navnlig Tommesens to afregninger fra terminerne 1811 og 1812,
Sechers beregning over gårdsalget fra 1812 og købekontrakterne med bøn
derne af apr. 1810 har ydet værdifulde oplysninger. lie) Om Müller se
Trap V p. 125, VI p. 143, 208, 271, 435, 456, 653, 673 og H-N p. 235 f, Thaarup: Nekrologiske Samlinger II p. 62, Erslew II 1847 p. 335 f. — Om hans
godser se DSH IV 1945 p. 188 og 357. 12°) Secher er da også i 1817 i be
siddelse af en panteobligation på en gårdmand, Søren Frandsen, i Søften
for en sum på 1350 rbd. s.v., som beløbet velsagtens er omskrevet til efter
statsbankerotten (se iøvrigt senere). 121) Skøde på disse tiendeindkomster
findes i S. — Om M. P. S. se Medd. p. 218 ff. og Erslew suppl. III 1868
p. 140. 122) F pkt. 13—18, 25 a-d og 26. De pågældende obligationer findes
i S. — Fra J. B. S. findes et brev dateret 15/10 1815, hvori et lån på op
rindelig 12000 rdr. Courant omskrevet til 8000 rbd. s.v. i 1813 erklæres
gyldigt. — Om Jacob Zacharias Hyphoff i Lyngå se Wiberg II p. 340, jfr.
R. S. p. 149. i23) K nr. A 1—2 og 16—17, D-R: VII, 1 a, 13 og 15. De en
kelte obligationer findes i S. 124) Karl Andreas Birch S. (Medd. p. 206).
125) I et vidneudsagn optaget ved Hads Ning herreds ret 23/8 1823 udtaler
fruen, at den første rate blev hende efter anvisning udbetalt af stiftets
befuldmægtigede, mens anden rate blev hende udbetalt kontant (findes
i B). 126) Kautionen er tilbageleveret fra rentekammeret 24/2 1821, da
Valeur har stillet anden sikkerhed, og findes i S. 127) G.s brev er indleve
ret som nr. 32 blandt de fremlagte skrivelser i S. 128) K nr. A 3 og obliga
tion, der findes i S. 129) Obligation findes i S. med påskrift, at den 26/3
1827 extraderes boet. Derfor er hendes fordring i K opført blandt de ulegitimerede: C 6. 13°) Fremgår af en i 1818 udstedt obligation til J. M. S.s
enke (se senere), der findes i S. Om J. M. S. se Medd. p. 201. 131) K ulegitimerede fordringer: C 2. Figurerer ikke i D-R. 132) Obligationen findes i
S tillige med breve og afregninger fra Walsøe til Secher, hvoraf det frem
går, at lånet var optaget til denne og fru Secher til Rantzausgave. Om
Walsøes tilknytning til Secherslægten se Medd. p. 344. 133) Kammerråd
Secher omtales i Walsøes breve til Secher. Om J. M. S. til Skaføgård se
Medd. p. 142 ff. og E. Haugsted i DSH IV p. 306. 134) K nr. A 2, obligation
findes i S. *35) K nr. A 19—20 og C 7, D-R: VII 16—17 og 20. To obliga
tioner på 2000 og 1000 til Gleerup og en på 1000 til Overgaard findes i S.
— Om justitsråd Mouritz Gleerup (1737—1820) se Lengnick I p. 271. —
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Om Christopher Overgaard se Wiberg III (1871) p. 378. — Om Jacob Jonas
Køster fra 1799—1843 apoteker på Svaneapoteket se E. Dam og A. Schæffer: De danske Apotekers Historie II (1928) p. 303 f. 136) Findes i S.
137) Fremgår af skødet, der findes i S. Jfr. F pkt. 3. 138) F pkt. 19, 21 og
23. Obligationerne findes i S. 13fl) Efter de opsagte obligationer, der fin
des i S. — Om salget af Elgårdene se F pkt. 6. 14°) Walsøes breve i S.
141) K nr. B 1—2, A 4—5, 7—9, 14—15. Alle obligationerne findes i S. —
Enkemadam Mollerup var vist enke efter byens bedemand (Hertel p. XX).
— Om provst Jens Christian Ramsing i Harlev se Wiberg I p. 536. —
Generalkrigskommissær Hans de Folsach til Giessinggård var gift med en
søster til kammerråd J. M. S. til Skaføgård og tilhørte en godshandlerslægt, der havde økonomisk kontakt med secherslægten (Medd. p. 138,
198). Jfr. DSH IV 1945 p. 223 f. 142) Walsøes breve, rigsbankobligationen
og medfølgende korrespondance fra rigsbanken til skifteretten desangå
ende (S). 143) Om J. B. S. se Medd. p. 233 ff. og S. Nygård i DSH IV 1945
p. 340 f. Erslew III (1853) p. 147, suppl. III (1868) p. 140. *44) F pkt. 25 d.
145) Den gamle fordring er naturligvis kun nævnt, for at forveksling ikke
kan ske (S). 148) K nr. A 7 og 11, C 3. Obligationerne til Müller og Aspach
og brev fra Bagger, samt kvittering fra S. findes i S. — Om pastor Chri
stian Michael Aspach i Vejlby og provst Ludvig Hemmer Bagger i Linå se
Wiberg III p. 503 og II p. 311. 147) K nr. A 10. Revers fra Secher om be
løbet findes i S. — Om den store godsopkøber i Viborg og Århus amter
se Trap VI p. 130, 211 og VII p. 282, 384, 389 og 593. “«) Anmeldelse nr.
25 blandt de fremlagte skrivelser i S. 140) Forpagtningsaftalen af 10/2
1819 findes i S. 15°) L p. 6—13. — Om Christen Nielsen Møller (1786—
1856) allerede 1810 landsoverretsprokurator se H-N p. 239. Han blev se
nere højesteretsprokurator og regnedes for »en af rettens dygtigste og mest
søgte sagførere«. 151) L p. 14—35. — Om C. M. R. Ørum (1784—1849) i
1819 landsoverretsprokurator i Viborg se H-N p. 357. 152 ) Udskrift af
disse vidner findes i B. 153) L p. 43—51. 154) L p. 50. 155) L. p. 69.
150 ) L p. 60 f. 157) L p. 68. *58) L p. 72—78. *50) N. F. Schlegel: Samling
af Høiesteretsdomme III: 1818—33 (1864) p. 293—95. Her er landsoverretsdommen af 12/4 1824 trykt (jfr. note 158). 16°) D-R: Udgifter VII, 11.
101) E. Haugsted i DSH IV 1945 p. 398—400. A. St. 1822 nr. 13 af 24/t. Histo
risk Samfunds medlemmer havde selv lejlighed til at tage Güldencrones
chatol i øjesyn under besøget på Moesgård sidste år. lfl2) Nr. 411 A: Deci
sion og Repartition, dateret 10/8 1828 i Güldencrones bo (1827—28) (Aar
hus Amts Arkiv i Landsarkivet i Viborg). 163) Tauber pars 2 p. 270
(Add. 235b 8vo). 164) Jfr. Alex. Rasmussen: Fr. Münter. Et Mindeskrift
1, 1 (1925—49) p. 196. løs) Decision og Repartition i B: Fordringer F, II,
12. — Aarhuus Stifts Landemodes Acter 1830 p. 18. 166) Tauber pars 2
p. 271 (Add. 235 b 8vo). 107) Decision og Repartition i B p. 3 og afslut
ningen p. 19. i08) E. Haugsted i DSH IV 1945 p. 357.

Et bryllup i Århus bispegård i 1840.
Af Sigrid Ammitzbøll.

I 1840 »residerede« i Århus bispegård, som dengang lå
syd for og langs med domkirken, ud mod bispetorvet, biskop
Jens Paludan-Müller. Han var født 1771 som eneste søn af
godsforvalter ved Sorø akademi Casper Peter Müller og
præstedatteren Anne Paludan og var den første bærer af
navnet Paludan-Müller. Han ægtede i 1799 Marie Benedicte
Rosenstand-Goiske, hvis forfædre i hvert fald i 4 genera
tioner havde været præster og provster. Den fine, men be
tænkeligt sarte Marie Benedicte havde udpræget åndelige
interesser; såvel i det brev, hvori Jens Paludan-Müller i
1794 meddeler sin moder den store nyhed om forlovelsen,
som i den »nekrolog« han efter tidens skik indrykkede i
avisen efter hendes død i 1820, omtaler han udtrykkeligt
hendes »lyse og sjælden dyrkede ånd«. Hun er hans lære
mester i engelsk litteratur, medens han søger at begejstre
hende for Rousseau. I brevene fra deres forlovelsestid citerer
de side op og side ned deres yndlingsfilosoffer på originalspro
get, - da er han 24 og hun 20 år. Ulykkeligvis havde hun også
arvet slægtens »nerver«, som vi vel nu ville sige. Efter at have
født sin ægtefælle 9 børn i løbet af 13 år, levede hun i nogle
år med »formørket sind« og døde i Kerteminde i 1820, kun 45
år gammel. En marmorplade med hendes og hendes moders
navne og med ordene »Fred om de elskedes grave« er indmuret
i Kerteminde kirkes ydermur.
Det var altså som enkemand, at Jens Paludan-Müller
i 1830 drog til Århus, men den gamle bispegård blev dog
rammen om et meget muntert og lykkeligt familieliv. Alle
børnene synes at have haft gaver udover det sædvanlige,
og man må vel tro, at en stor del af deres rige, åndelige
arv stammer fra moderens slægt; de gennemkultiverede Rosenstand-Goisker havde jo, på vidt forskellige områder, sat deres
præg på de foregående generationers åndsliv.
Den ældste af sønnerne i bispegården, Caspar PaludanMüller, cand, theol., senere professor i nordisk historie, har
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bevaret sit ry som »en dygtig skolemand og skarpsindig
historiker«. Han var i 1829 blevet gift med sin moders kusine,
Henriette E. Rosenstand-Goiske og var i året 1840, da han var
adjunkt i Odense, så optaget af at skrive sin doktordisputats
om Kalmarunionen, at han ikke havde tid at drage »til Aars«

Biskop Jens PaludanMiiller.
Efter foto tilhørende
amtsrådssekretær
frøken Sigrid
Ammitzbøll, Århus.

i den i overskriften nævnte glædelige anledning. Han havde
endda i forårsmånederne 1840 taget ophold i København for
at lægge sidste hånd på disputatsen, som blev forsvaret den
17. juni 1840. Broderen Frederik Paludan-Müller, vel den
navnkundigste af flokken, »Adam Homo«s digter, var i 1838
også blevet gift med en af moderens kusiner, Charite Borch;
de har ikke kunnet være med til brylluppet, da de først i
september 1840 vendte hjem fra deres 2 års bryllupsrejse
til Frankrig og Italien. Den yngste søn, Jens Paludan-Müller,
cand, theol., senere provst i Snesere, theologisk forfatter og
æresdoktor, var i 1835 blevet forlovet med Charlotte Tryde,
med hvem han blev gift i 1841, og de var blandt de glade
bryllupsgæster.
Men den fjerde søn, Wilhelm Paludan-Müller, er den,
interessen samler sig om i denne forbindelse! Han var på
dette tidspunkt 32 år og cand, theol. Den 19. april 1836 var
han blevet adjunkt i Århus, og den 29. maj s. a.1) fejredes
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hans forlovelse med den yndige og livlige Dorette Michaelis,
der stammede fra Tyskland, og som havde mistet begge sine
forældre omkring 18352) ; det var vel grunden til, at bryl
luppet stod i brudgommens hjem. Og bryllup fejredes der
sandelig i bispegården den 10. april 1840. Brudgommen
var i sommeren 1839 til almindelig familie-jubel blevet
præst i Beder, og bruden og hendes svigerinder havde nu
været ude at indrette den åbenbart rummelige præstegård
(som nedbrændte i 1944), og Wilhelms ugifte søster, Char
lotte Henriette, der var hjemme hos faderen, beskriver i
sit nedenfor gengivne brev til broderen Caspars hustru bryllup
pet i så naturlige vendinger og på en så levende måde, at jeg
synes, man indfanges af den glade og harmoniske stemning
og bliver lige indtaget i brud og brudgom. Og i parentes be
mærket tror jeg, at det vil gå andre, som det er gået mig:
troen på mine gejstlige forfædres ædelt spartanske levevis fik
et grundskud ved studiet af bryllupsmiddagen!
Og så giver jeg ordet til Charlotte Henriette med be
mærkning, at brevet kun er i min besiddelse i en - gulnet afskrift, og at jeg følgelig ikke kan indestå for gengivelsen af
ortografien.
Aarhus d. 24de April 1840.

Min kæreste Henriette! Det er saalænge siden jeg sidste Gang
skrev til Dig, saa Du vel knap husker mine Bogstaver, men da jeg
tænker, at Du dog ikke ophører at interessere Dig for det gamle
Stamhus og dets Beboere i Aars — uagtet vores Corespondence er
saa temmelig ustadig, saa mener jeg, at det dog maaske kunne more
Dig netop nu at høre lidt fra os, da her er passeret saa mærkelige
Ting som et Bryllup. Du kan ellers tro, at det er en Sten fra mit
Hjerte, at alt dette nu — som jeg tror til almindelig Tilfredshed er
overstaaet — thi jeg skulde jo agere Værtinde, og Du kan tro, at vi
iforvejen vare færdige at vende op og ned paa den gi. Bispegaard,
for at faa Plads baade til Gæster, som skulde logere her og til dem,
som skulle forherlige Bryllupsdagen ved deres Nærværelse. Dog
omsider fik vi alt indrettet — pudset og vasket, saa at tilsidst maatte
Dorette flytte med alle sine Pakkenilliker paa Loftet den eneste
Plads, som kunde rumme hende. Mandagen før Brylluppet var
Charlotte, Dorette og jeg ude at indrette og sætte i Orden, hænge
Gardiner op o. s. v. i den lille hyggelige Præstegaard. Du kan tro,
de have det nydeligt — først en lille lysegrøn Dagligstue paa 3 Fag
Vinduer hvide klare Gardiner, Sopha og Stole, et rundt Bord, en
Forhøjning med Sybord, en Komode, et lille Hjørneskab, en smuk
Kakkelovn, ved Siden af Stuen et langt smalt Sovekammer ud til
Haven malet lysegult, der i Enden et stort Mahogni Linned- og
Klædeskab — to pæne Senge med lyserødt stribet Omhæng — hvide
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Beder præstegårds hovedbygning, gårdsiden, formentlig som den så ud i
1840. I kvisten var 2 værelser. I det af dem, der var nærmest hoveddøren,
blev »Benedict fra Nursia« og »Kalanus« skrevet. — Efter foto tilhørende
enkepastorinde Ædele Kelstrup, Aarhus.

Gardiner, to smaa Vadskeborde, en Komode, et Bornholms Uhr,
paa den anden Side af Forstuen er en meget stor firkantet Stue
betrukket med gult brocheret Papir, deri er lange Linons Gardiner
med mørkerøde Silkekapper — to meget store smukke Spejle med
Konsoller, to Spilleborde, en Mahogni Divan med sort Hestehaarsbetræk — tilsvarende Stole, et ovalt Mahognibord — en Pjedestal til
Sølvtøj og Kristal, en meget smuk Boghylde, hvori Dorettes pæne
Bøger, for Enden af denne Stue 2 smaa Værelser, det ene Gjæstekammeret skinner med hvide Vægge, hvidt Omhæng og et lyseblaat
Musselins Gardin, det andet er Wilhelms Studererum og er i en mør
kere genre, allerede noget tilrøget. Paa den anden Side af den store
Stue er en liden Havestue med lyserødt Betræk kun faa Meubler,
men Glasdøre ud til Haven, som staa aabne og ere udenfor over
skyggede af et yndigt Lindelysthus. Man ser foran Havedøren en
rund grøn Græsplet for Enden af den en Gang, derudenfor en Eng
og i Baggrunden en lille Skov; alt dette er nu meget landligt og
smukt og tog sig prægtigt ud i det dejlige Vejr Langfredag, da vi
med Onkel Casper besøgte det lyksalige unge Ægtepar. Desuden ere
de meget fornøjede over Kjøkken, Spisekammer, Kjøer, Heste, Eng
og Marker, hvilket alt er saare godt. Gid Du nu sammen med de
søde Unger kunne komme til Sommer og selv besøge Wilhelm og
Dorette — det var dog saa ypperligt — jeg er saa bange, at den
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Doctordisputats opsluger hele den jydske Rejse. Du kan ikke troe,
hvor ofte jeg længes efter at see Dine Børn, hvordan have de det
nu? Og hvorledes befinder Familiens Stolthed, din Jens,3) sig i at
gaa »i Skole«?
Dog du skulde vel høre lidt om den egentlige Bryllupsfærd, som
da begyndte Torsdag Eftermiddag med Augusts og Camillas4) og
Familien Hoyers5) Ankomst. Onkel Casper0) var alt kommen om
Tirsdagen og havde trolig hjulpet os med at indrette alt for at
have den tilbørlige Plads til Borde, Stole og Mennesker — vi var
4Ö til Brylluppet. Gjæsterne vare tilsagte at møde i Kirken Kl. 5,
og da vi kom vare Alle forsamlede og gik i Procession op til Alteret
— først Brud og Brudgom — han i Præstekjole — hun i hvidt bro
deret Linon besat med fine Kniplinger, en dejlig Myrthekrands og
desuden bag i Haaret en lang Sløjfe af hvidt Flor, hvide Skoe, hvide
Handsker, langt hvidt Flors Schawl, kort Bruden var fin og yndig
og saae meget lykkelig ud — efter Brudeparret fulgte begge For
loverne Onkel Casper og Bauditz med begge Brudepigerne Frøken
Warner og Elise Willemoes. De vare i klare hvide Kjoler og hvide
Perler paa Haaret; saa fulgte Fader med den øvrige Familie og
derpaa alle Gjæsterne parviis. Kirken var da fuld af Tilskuere. Au
gusts Brudetale var meget smuk og Latinskolens Disciple sang Psal-

Beder præstegård, fra syd, havesiden. — Foto fra 1922 tilhørende enkepastorinde Ædele Kelstrup, Aarhus.
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nierne, hvilket ogsaa tog sig særdeles godt ud. Ved Hjemkomsten
serveredes med The og »converseredes«, derpaa tændtes Lys og
legedes, spilledes, spistes Syltetøj og Kager. Det gik meget livligt og
godt — saa spillede og sang Frøken Rosenørn for os, til vi gik til
bords, og Bordet var elegant med et stort Tempel i midten og en
Kransekage paa hver Fløj. Saa bleve Gæsterne trakterede med
Østerspostejer, Kogte Kalkuner, Skinke med Ærter og Snittebønner,
Budding à la Nesselrode og Chokoladebudding, Dyresteg, Citron
kage, Wienerkage, Kransekage, Appelsingelé og Vanillecreme med
Marins, St. Julien, Madeira, Portvin og Champagne samt en ypper
lig af Rector Bloch forfattet Vise, som blev sjunget af fuld Hals og
derefter Brudeparrets Skaal udbragt med et enthousiastisk Hurra.
Efter Bordet dandsedes lysteligt til Kl. 1. Charlotte og Fru Blache
skiftedes til at spille for os paa Klaveret, og alle Fruer og Madam
mer — ja saagar Tante Frederikke7) fik sig en Svingom. Brudgom
men trak i den korte Kjole og saa var han jo uimodstaaelig — saa
gar Onkel Casper maatte ligge paa Knæe for en ung Dame, saa Du
ser, at Brylluppet endte som det sig hør og bør i Fryd og Gammen.
Næste Dag strømmede det da fra Morgen til Aften ind med Gratulantere; vi havde faaet alle Dorettes Brudegaver prægtig opstillede.
Hun fik 2 dejlige broderede Tabouretter af Laura og Charlotte, en
Sofapude af Hanne Selmer, en Klokkestræng, 2 Boghylder, 2 Tæp
per, Krave og Manchetter, Eders dejlige Lysestager, en smuk stor
Presenterbakke af Julie, en stor magnifique Kristalopsats af Onkel
Casper samt en sølv Flødeskee og Frugtknive med Gaffel, 6 Sølv
Spiseskeer, Potageskee, 4 Saltskeer, Smørskee. Du ser der var mange
og virkelig smukke Brudegaver. Om søndagen var det unge Folk i
Kirke og Mandag Eftermiddag droge hver til sit. Onkel Casper blev
her til 2den Paaskedag.

Og nu skal den indtagende brud, den muntre sjæl Dorette
have ordet; hun skriver den 17. april 1840 til svogeren Casper
et glædestålende og »velskrevet« brev, hvori kun enkelte ord
og vendinger røber hendes tyske afstamning.
Beder, d. 17de April 1840.
Kjære Casper! Jeg sender Dem herved min og Wilhelms inder
ligste Tak saavel for Deres Brev som for de dejlige Stager som
prydede vores Bord og nu kan De være sikker paa, at naar De
kommer til os, skal der ikke være Mangel paa Oplysning i Beder
Præstegaarden. Det gjorde os meget ondt, at De ikke kunde være
tilstede ved Højtideligheden, da De nok vilde have moret dem
paa et Bryllup uden Sentiments, hvor Lystigheden var fremher
skende; vi sang, spiste, drak og dandsede og enhver gik fornøjet
hjem. Lad Onkel Casper fortælle dem vidtløftigere Dagens Be
givenheder. Nu ere vi allerede siden otte Dage her i Beder, hvor
det er saa liflig og skjøndt i dette herlige Solskinsvejr, som vi har
havt siden vores Bryllup. Himlen smiler rigtig til os; Fredag var
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Fotos tilhørende amtsrådssekretær frøken Sigrid Ammitzbøll, Aarhus.
Efter miniature-maleri, tilhørende W. og D. P.-M.’s sønnedatter, frøken
Marie P.-M., København.

Familien fra Aarhus her, og vi debuterede som Wirth og Wirthin
og skillede os ved det med al Honneurs. Ved Bordet sang vi en
Sang, som Lange8) har skreven, og Ægteparret sjungen sammen paa
vores Bryllupsdag; jeg fik det sendt for nogle Dage siden, her har
de den
Gid hver Kalv blie Koe
Gid hver Gris blive Soe
For vor elskede Præstemadammme
Stedse fuld Præstens Pung
Og han selv stedse ung
Hendes Yndighed altid den samme.
Det første af hans velmente Ønsker er ikke gået i Opfyldelse,
desværre, thi Kalvet bliver til en Thyr, og derfor skal det nu
slagtes. Fremdeles er at melde om vores Kreaturer, at Gaardens
Prydelse, den stolte Hest lammer paa det venstre Bagben, og idet
vi kørte ind i Porten brak vores Bordben, som vi havde bagved,
itu; de ser, det er daarligt med Benene, men vores egne ere Gud
skee Lov i ønskelig velgaaende. Fra Wilhelm skal jeg hilse Dem og
Henriette tusinde Gange, han har ikke Tid til at skrive, jeg seer
ham kun lidt, da alle disse mange Helligdage hans Tid kræver,
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derefter Konfirmationen; han har i det hele meget at bestille og
faaer knap Tid til at spise og drikke. Nu kommer Budet og henter
Brevet. Lev vel kjære Casper, hils deres Henriette tusinde Gange
fra mig, og være de begge takket for deres Godhed. Er det ikke
muligt, at de kunde komme i Sommer til os, saa vil de glæde usige
ligt deres
Svigerinde Dorette M.

Og hvordan kom så livet i det liflige Beder til at forme
sig for de unge præstefolk. Ja, der blev rigeligt både af lys
og skygge. Til lyssiderne må regnes deres sikkert usvækket
kærlige indbyrdes forhold, og det, at Wilhelm Paludan-Müller var en anset præst, der stod i et udmærket patriarkalsk
forhold til befolkningen. 6 børn så lyset fra 1841 til 1851, og
kirkebogen fortæller om en række særdeles »fine« faddere,
hvad vel tyder på fortsat glad selskabelighed. Ved det sidste
barns dåb hændte der noget pudsigt. En lille dreng var
blevet født den 31. marts 1851, men dåben fandt først sted
den 25. juli, da præstegården - som i det hele taget var
slægtens yndlings-feriested - havde et af sine hyppige besøg
af Frederik Paludan-Müller og hans hustru Charite. Fru
Charite skulle bære barnet, og hun havde foreslået, at han
skulle døbes Benedikt, fordi »Benedikt fra Nursia« var blevet
skrevet i Beder præstegård. Wilhelm sagde dog nej, da han
»syntes det var for affektert«, - drengen skulle hedde Alfred.
Men da han ved dåben spurgte, »Hvad skal barnet hedde?«
svarede Charite højt og tydeligt »Alfred Benedikt PaludanMüller«! Og derved måtte det jo så forblive! Lykkeligvis
dukkede der ingen små Kalanus’er op, skønt »Kalanus« også
skal være skrevet i Beder præstegård, - tilligemed store par
tier af »Adam Homo«. - Efter nogle års forløb kastede syg
dom sin alvorlige skygge over præstegården. Wilhelm Palu
dan-Müller led i mange år - i hvert fald fra november
1851 - af en rygmarvslidelse (eller »nervesvækkelse«), som
han forgæves søgte hjælp for, bl. a. ved langvarige hospitals
ophold i København, hvad naturligvis var en hård belast
ning for økonomien. Det afspejler sig i gentagne ansøg
ninger om »gratialer«, som hans provst anbefaler på det
varmeste og smukkeste, idet han omtaler ham som »min højst
agtværdige, men hårdt hjemsøgte Embedsbroder.« I sine
sidste år kunne han ikke stå op, men måtte forrette tjeneste
for alteret, siddende på en stol.
Den 3. juni 1861 døde Wilhelm Paludan-Müller og blev
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Den gamle port ind til Beder præstegård. — Foto fra 1922 tilhørende
enkepastorinde Ædele Kelstrup, Aarhus.

begravet på Beder kirkegård. Dorette flyttede til Århus,
men levede kun i 3 år.
Så forenedes »den uimodståelige Wilhelm« påny med sin
yndige Dorette.

NOTER
x) I et brev til fru Heiberg, dateret 29. maj 1836, skriver Frederik
P.-M., der da ferierer hjemme i bispegården: ». . . Saa blev jeg afbrudt i
Formiddags . . ., jeg skulde nemlig ned i vort ny Lysthuus i Haven, og
drikke Chokolade, i Anledning af min Broders Forlovelse med en ung
tydsk Dame. Damen er meget god, men Chokoladen var (mellem os) kun
maadelig, dog kan dette ikke lægges Bispegaarden tillast, men Byens Kjöbmand, hvis Colonialvare ikke ere de bedste; dette i Paranthesis..................
......................................... « (»Breve til og fra Johanne Luise Heiberg« ved Just
Rahbek, 1955). 2) Dorette havde i 1835 truffet komtesse Siegfride Holstein-Ledreborg i Lübeck og var efter forældrenes død fulgt med hende til
Aarhus (Sejer Kühle: Frederik P.-M., I, p. 147). Komtessen blev i 1841
gift Bauditz, — sikkert identisk med den i bryllupsbeskrivelsen nævnte
forlover. Han indskrives i årenes løb gang på gang som fadder for D. og
W.’s børn, så der synes at have været tale om et livslangt venskab. Deres
førstefødte blev endda båret til dåben af grevinde Holstein-Ledreborg,
medens komtesse Siegfride og »kammerjunker v. Bauditz, Aarhus« stod
hos. 3) Jens — på dette tidspunkt 4 år — forblev i liv og død »familiens
stolthed« ; han blev theologisk kandidat og faldt i kampen ved Sankelmark, kun 28 år gammel, få måneder efter at han havde vundet universi-
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tetets guldmedaille for en historisk afhandling om Gotlands forhold til
Danmark og Sverige. 4) Biskoppens moder, Anne Paludan, havde en bro
dersøn, Janus August Paludan, f. 1803, gift med Camilla Kipnasse; han
var præst på Alrø 1832—1844, og indforskrevet til at foretage vielsen.
5) Biskoppens ældste datter, Julie, var 1. gang gift med biskop Plums søn
fra Odense, styrmand Søren Munk Plum, men ægteskabet ophævedes, og
den 19. februar 1836 blev hun i Aarhus domkirke viet til grosserer i Hor
sens Carl Vilhelm Høyer. Biskoppen selv og Høyers tidligere kompagnon
i Odense, Thomas Charles Gruth var forlovere. Høyer var en anset stor
købmand og en omsorgsfuld familiefader. Det sidste viste han bl. a. ved
at adoptere sin hustrus datter af 1. ægteskab, Sofie Plum. ®) »Onkel
Casper«, der spiller en så stor rolle før, under og efter brylluppet, er iden
tisk med maleren, lærer ved akademiet, Caspar Peter Kongslew, f. 1776.
Biskoppen var efter sin faders død i 1776, kun 5 år gammel, blevet op
taget i huset hos sin onkel, Caspars fader, professor Laurits Laurberg
Kongslew (gift med Anne Paludans søster Helene); han og Caspar var
således fætre og plejebrødre. Når dertil kommer, at biskoppens søster
Nikoline var gift med Caspars broder, konferensråd Troels Kongslew, og
at Caspars søster, Kirstine var gift med Confessionarius Tryde, hvis dat
ter Charlotte i 1841 blev gift med biskoppens søn, provst Jens P.-M., for
står man hans stærke tilknytning til familien. — »Onkel Caspar«, der kun
var 33 år, da han mistede sin hustru og selv kun havde én søn, der døde
som spæd, synes iøvrigt i usædvanlig grad at have stået de unge bispe
sønner nær; han var således også forlover ved Frederik og Charites stil
færdige — ja, næsten hemmelige — vielse i stiftsprovst Trydes hjem.
7) »Tante Frederikke« var ikke nogen kødelig tante, men den mangeårige
leder af den biskoppelige husholdning, Frederikke Christiane Susanne
Voigt fra Sorø; hun var født 1775, og allerede fra midten af 90’erne knyt
tet til R.-G.’erne som »Jomfrue Voigt«; i årenes løb er hun altså avan
ceret til at blive næste generations »tante Frederikke«, og det er et godt
tegn på den store lystighed, at den 65-årige også må ud på dansegulvet.
8) Biskoppens næstældste datter, Lovise var gift med professor Frederik
Olaus Lange og moder til »de 3 berømte Langer«, Carl, Julius og Frederik
Lange.
Oplysningerne fra årene i Beder hidrører i det væsentligste fra Beder
og Malling sognes præstehistorie, nedskrevet af sognepræst Kelstrup, i sin
tid i Beder.

Fra Århus mølle i 1849.
Ved Kjeld Elkjær.

I Århus stifts årbøger for 1956 er meddelt en samling
breve fra 1864, skrevet af fru Bertha Weis i Århus mølle
til hendes forældre, byskriver i Odense Frederik August
Schønheyder og hustru Maren Schønheyder f. Bruun.
I samme arkiv er bevaret et mindre antal breve fra det
begivenhedsrige år 1849. General Ryes tilbagetog var en
spændende fase af krigen, ikke mindst for Århus. Dag for
dag rykkede fjenden nærmere, indtil byen sidst i maj lå
midt i frontlinien. Møllen var stærkt udsat, ja en tid gik de
danske fortroppers tilbagetogslinie gennem møller Weis’ have.
Det kunde gå hedt til i den nærmeste omegn. Den mest kriti
ske dag var den 31. maj, da tyskerne brød igennem, men
atter måtte rømme Århus efter den kendte rytterfægtning
nord for byen. På grund af forskellige heldige omstændig
heder slap Århus uskadt gennem kampene og den påfølgende
fjendtlige besættelse. Okkupationen varede kun en god måneds
tid og var endnu lemfældigere end den i 1864. Hele stem
ningen var mere optimistisk, præget af den trods alt ret
jævnbyrdige krig.
Fru Bertha Weis var i 1849 kun 21 år gammel og havde
i knap 2 år været møllerkone i Århus. Brevene giver indtryk
af hendes bestræbelser for at klare den store husholdning.
Møllens befolkning med familie og tjenestefolk beløb sig
efter folketællingen i 1850 til 30 personer. I marts måned
indtraf branden i den gamle møllebygning, og man hører om
vanskelighederne ved genopbygningen under de herskende
krigsforhold. Familiens omgangskreds hører til byens hono
ratiores, og den forekommer mindre snæver end i 1864. Det
ser ud til, at A.S. Weis har været mere omgængelig i sine
yngre år. Fru Bertha føler sig endnu stærkt knyttet til
Odense, og man mærker hendes glæde, hver gang hun træf
fer et kendt ansigt fra fødebyen.
Krigens omskiftelser og farer bæres i almindelighed med
godt humør. Dog holder det hårdt at skulle sende den lille
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endnu udøbte søn over til bedsteforældrene. Da besættelsen
kommer, står man ligesom andre Århusfamilier på venskabe
lig fod med de indkvarterede preussiske officerer. De op
træder høfligt og hensynsfuldt, og man er dem behjælpelig,
blandt andet med at købe danske souvenirs til familierne i
Tyskland.
Af de mange, væsentlig trykte kilder, jeg har benyttet
til at fremskaffe supplerende oplysninger, kan følgende frem
hæves :
Elfride Fibiger: Kulturelle og historiske Tidsbilleder. 1904.
Generalstaben: Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50.
1867-87.
F. Hertz: Livet under en Occupation. 1849.
Rasmus Nielsen: Fra det gamle Aarhus. 1902.
P. Fr. Rist: Olaf Ryes Saga. 1899.
M. Wilnau: De tydske Rigstropper i Aarhuus og nærmeste
Omegn. 1849.
Aarhuus Mølle d. 12te Marts 1849.

Min elskede Moder!
.........Nu faae vi da forhaabentligen snart nogen Vished i vor
politiske Spænding, om der skal være Krig eller ikke; af Dit
Brev seer jeg, at Du igjen begynder at føle Trykket af de mange
Indqvarteringer, desuden er vist den Enthusiasme, hvormed man
ifjor gjorde Opoffrelser, nu noget kjølet. - Her hos os mærke vi
endnu intet til Indqvarteringer, men i Byen ere talr. overlæssede
dermed; her ere fortiden en Deel Rekruter, baade af Land og Søemilitsen; disse Sidste bestorme i denne Tid min Svoger Christi
ans1) Døre med det naive Spørgsmaal »om det ikke er her, man
bliver casseret«. Det er jo igrunden sørgeligt, at saa mange ønske
at blive erklærede udygtige, men jeg haaber, det er kun saa længe
de ere uden Vaaben og paa Landjorden; komme de først paa deres
rette Element og seer Fjenden for dem, saa kommer vist ogsaa
Modet og Lysten til at slaaes. Det glæder mig ret for Weis, at hans
dygtige Møllebestyrer2) er over de nu udskrevnes Alder (han er
indfødt Kjøbenhavner og har derfor ikke tidligere været Militair),
han er da sikker paa at beholde ham, idetmindste indtil en ny
Udskrivning mulig skulde finde Sted.
I min lille Regjering bliver det ogsaa føleligt, at saa mange
tappre Landsoldater maa afsted, thi istedetfor Sønnerne beholde
Bønderne nu deres Døttre hjemme, og her er derfor en forfærdelig
Mangel paa Piger, en Stuepige og Kokkepige har jeg, som Du veed,
sikkret mig, men en Malkepige mangler jeg endnu. Vi have paa
mange Steder gjort Efterspørgsel og have endog igaar sendt en
Karl omkring paa Landet, men alt forgjæves. Troer Du ikke, elskede
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Moder, at der i Fyen er en større qvindelig Befolkning end her,
og at Du derfra kan skaffe mig en, vi faae rimeligviis i Sommer
imellem 20 og 30 Høns og kunne derfor vanskelig undvære en
3die Pige; hun maa som Du veed tillige bage og brygge, dog
det er jo ikke Tider til at gjøre Fordringer, og vi maa vel derfor
see igjennem Fingre med de øvrige Fuldkommenheder og være glade,
naar hun blot vel forstaaer at malke, hvilket her er det væsent
ligste.........

Ritmester, senere
oberst Frederik
Ludvig Brock.
Efter foto fra o.
1885 tilhørende
Aarhus folkebibliotek.
Hansen & Weller fot.

Aarhuus Mølle d. 19de Marts 1849.
Min elskede Fader!
........ Vi havde da i Onsdags en meget pæn Fødselsdag3) med
Chokolade og Gratulationer af Doctorens Familie, Doctor Lund4),
Madam Røse5) (som Moder kjender) og Ritmester Ludvig Brock6),
denne sidste red netop forbi vore Vinduer med sin Esqvadron,
som Chokoladebordet var dækket, og fik da ved Synet deraf Lyst
til at være med; det er en meget rar og livlig Mand, som Du
maaskee kan lære at kjende til Sommer.
Fra min kjære Mand skal jeg hilse og fortælle Dig, at han i
denne Tid arbeider paa Træværket til en ny udmærket Sigte, der
skal bringe hans Meel til Verdens Ende (.........) hele Sigten koster
færdig 250 rd.
Forleden Dag sendte Weis en saa stor Ladning Meel til Kjøbenhavn, at Fragten derfor alene kostede 24 rd., men der var
rigtignok ogsaa hele Vinteren samlet paa den; Melet blev meget
hurtigt afsat og til ret gode Priser; der er jo altsaa Rimelighed for,
at den saa meget attraaede Handel paa Kjøbenhavn vil kunne komme
igang........
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Aarhus Mølle d. 2den April 1849.
Min elskede Fader og Moder!
.........Jeg havde som Du ved for en 3 Uger siden, da vi havde
nogle smukke Dage, isinde at sye en Kaabe til ham (Drengen), og
havde seet paa Tøi dertil, men endnu intet kjøbt, vi fik da igjen
det fæle urolige Veir, hvorfor jeg lod det staa hen med at sye
Kaaben til bedre Tider, siden har Ildebranden7) og den For
styrrelse, der fulgte med den, forsinket mig.........
Du maa nu ikke finde, søde Mama, at jeg lægger for meget
Beslag paa Din Godhed, naar jeg beder Dig at staa mig bi i Raad
og Daad ved Anskaffelsen af 3 Sæt nye Sengklæder til vore Mølle
byggere, vi skulde indtil Mai være belavede paa at huse 8 saadanne
Personer, altsaa 4 Senge skulde arrangeres, den ene have vi, men
de 3 mangle, og da det rimeligviis i det mindste er for V2 Aar,
vi beholde disse fremmede Folk, vilde det være urimeligt at leie
Sengklæder, hvilket her er meget dyrt; de Dyner, jeg kan faa hos
Kjøbmændene her i Byen, ere næppe solide nok, og Bønderne her
i Omegnen bringe deres Frembringelser til Torvs som Garn og ikke
som Tøi; jeg vilde nu bede Dig, søde Mama, da det forekommer
mig, at jeg i Odense har seet Bønderkoner fra Landet komme ind
med Dynevaar, om Du vilde være saa sød at kjøbe mig Besætning
til 3 dobbelte Senge, nemlig 1 Overdyne, Underdyne og 2 Puder
til hver og sende mig det snarest mulig, hvis ingen Skipper gaaer,

Aarhus mølle før branden.
Efter tegning af Bertha Weis fra 1847. Rigsarkivet.
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saa med Posten. Lærred til Lagner faaer jeg her fra Landet rimeligviis, og vi faae da travlt med at sye dem; jeg vil gjerne have alt
saadant Arbeide frahaanden, før min søde Angelica8) kommer her,
da jeg saa gjerne vilde gjøre hende det saa hyggeligt og behageligt
hos os, og det er der ikke, hvor der er Travlhed.
Om Jomfru Witts0) Forhold ved Ildebranden kunne jeg for
tælle Eder morsomme Historier. Hun var naturligviis bleven for
tvivlet, da hun hørte Brandraabet, og var efter hendes eget Sigende
løbet skrigende ned af Gaden; her havde hun mødt Kjøbm. Ingerslev10), der havde modtaget hende med det Udraab »O Gud, Jom
fru Witt, det brænder Altsammen.« Om Aftenen hjalp hun Betzy11) og mig at smøre Smørrebrød til en Brandvagt paa 34 Per
soner, der afløstes flere Gange, altsaa over 100 Mand.........
Tirsdag Aften d. 10. April 1849.
Min elskede Moder!
Her gaaer idag det Rygte, at vore Tropper ere imellem Veile
og Horsens; er dette paalideligt, da er det jo rimeligt, at Tydskerne
ikke ere langt borte, og at følgelig Postgangen imellem Fyen og
Jylland snart vil blive hævet.12) Jeg skriver Dig derfor idag i al
Hast nogle Linier, da det jo saa maaskee kan vare længe, før Du
hører fra os.
Weis ligger endnu tilsengs og skal iaften aarelades, han har
endnu lidt Feber og nogen Hede i Hovedet, hvorfor Chr. har
meent det bedst, at han mistede noget Blod, han har det iøvrigt
nogenlunde godt, men paa nogen Reise til Kjøb. tør han vist neppe
tænke i de første Dage. Jeg følger under de nærværende Omstæn
digheder neppe med, da jeg maa være hjemme, hvis Tydskerne
nærme sig, for at skaffe min lille Dreng i Sikkerhed.
Vor Begjæring er nu til Dig, elskede Moder, at Du vil skrive
til Gylling i Bogense,13) om han, hvis der igjen som ifjor gaar
Dampskib imellem Bogense og Aarhuus,14) ved dettes Ankomst til
B. jevnlig vil være paa Skibsbroen, da det er meget rimeligt, at
Grethe og Drengen blive sendt over til Eder.15) Vi ville da gjerne,
at Gylling skulde tage sig af dem og skaffe dem en lukket Vogn til
Odense. Min første Plan var at bede en af Eder hente Drengen
med Dampsk., men det synes Weis er for meget, han mener ogsaa,
at der vil reise nok herfra, til hvem vi kunne betro ham. Jeg
selv vil saa længe som muligt staa paa at blive hos min Mand, hvor
dog min rette Plads er.
Det er nu næsten mørkt, og jeg skal give min Mand Havresuppe.
Farvel og lev vel I Elskede Alle, Gud give os snart bedre Tider.
Eders Bertha.
Aarh. Mølle d. 26. April 1849.
Min elskede Moder!
Jeg sender Dig hermed vor lille Skat, som vi bede Dig holde
under Dine beskyttende Vinger, indtil han igjen kan komme tilbage
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Postdainpskibet »Mercurius«.
Efter H. Hjorth-Nielscn : Det danske Post- og Telegrafvæsen.

til et roligt Hjem. De sidste skrækkelige Begivenheder i Kolding10)
have bestyrket os i vor tidligere Bestemmelse at sende vor lille
Engel til Din kjærlige Omsorg, for at han ikke skal blive udsat
for de mulige Farer, der kunne følge med Fjendens Angreb. Det vil
jo være meget strængt at undvære ham, men jeg føler dog nu selv,
hvad Weis udtrykkelig har indprentet mig, at man ved denne
Leilighed maa lade Følelsen underordne sig Fornuften, og at min
Længsel ikke maa komme i Betragtning ved de mange vægtige
Grunde, der ere for at sende ham bort........
Jeg havde, som Du nok kan tænke Dig, inderlig gjerne selv
fulgt Drengen idetmindste til Nyborg,17) men deels var jeg bange
for ikke at skulde kunne komme her tilbage igjen, deels kunne
jeg ikke godt forlade Weis, der endnu kun er oppe nogle Timer
Formid. og Eftermid. - Den kjære Mand, gid han nu snart maa
være fuldkommen ved Kræfter, det er saa uhyre meget, der hviler
paa ham. Jeg haaber endnu at skulle faae Lov til at blive hos ham,
da det vist for Øieblikket endog vilde være vanskeligt for ham at
undvære mig, vi have gjort den Accord med hinanden, at jeg skal
reise, naar han bestemt forlanger det, og at han ikke vil forlange
det, uden at han anseer det for aldeles nødvendigt.........
Eders Bertha.
Aarh. Mølle d. 30. April 1849.
Min elskede Moder!
......... Er Grethe fremdeles flink? Tak hende, fordi hun har
været fornuftig paa Reisen, og hils hende fra mig.
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Min kjære Patient er nu Gudskelov næsten fuldkommen frisk,
han staaer op om Formiddagen og bliver oppe til Aftenthetid.
I de sidste Dage har jeg gaaet lidt med ham i Soelskinnet her
udenfor, han længes ogsaa efter sin Dreng, men vil dog ikke have
ham her tilbage, før enten en russisk Note eller et andet Magtsprog
holder Tydskerne ude af Jylland, saa at man ikke risikerer at faae
dem herind igjen; han beder Eder derfor vogte paa vor Skat ind
til roligere Tider. Skulde disse længe lade vente paa sig, da smutter
Mama vist engang paa nogle Dage over til sin Dreng, og komme
de snart, da see I hende maaskee ogsaa for at hente sin Glut her
tilbage. Dog herom er vel for det Første ikke Tale.........

Aarhuus Mølle d. 11. Mai.
Min elskede Moder!
Jeg er bange, Du vil nu for det Første ikke faa mange Breve
fra mig, thi efter vore sidste Efterretninger fra Krigsskuepladsen
staaer den tydske Armee kun 7 Miil fra os, det vil sige en god
Miil Sønden for Horsens, og ere de først der, er der vel en Deel Ri
melighed for, at vi ogsaa faae dem op til os. Vi ere iøvrigt ved godt
Mod, og jeg haaber, jeg skal beholde det, især naar jeg snart maa
see Weis fuldkommen ved Kræfter, thi disse kunne maaskee høilig
behøves, hvis vi her ved Aarhuus skulle have Uroligheder. Han har
det Gudskelov nu bedre, den kjære Mand, og har idag faaet Lov
til at være en Time oppe. Naar han først maa komme i Luften,
haaber jeg, det deilig milde Veir skal have en velgjørende Virk
ning paa ham. Her er nu saa mageløst yndigt i vort lille Paradiis,
Engene grønne og fyldte med Blomster, og Træerne besatte med
friske udspringende Bladknopper. Ja her er ret saa fredeligt smukt,
saa at jeg ikke uden Gysen tænker paa, at dette yndige Landskab
maaskee snart skal blive en blodig Krigsskueplads, dog det er jo
endnu muligt, at vor Egn bliver skaanet.
Inde i Byen seer det allerede mere krigersk ud; en Deel af
Lazarethet fra Veile er flyttet hertil under Bestyrelse af Din Ven
og Reisekammerat Doctor Karøe18), og her vrimler af Flygtninge
fra de forskjellige Byer, som Fjenden har besat. Jeg har i Mandags
med Iris19) sendt en stor Kuffert med Linned og en Kasse med
Sølvtøi og vigtige Papirer til Frithia.20) Det er de Sager, som man
er mecst udsat for at miste, og som vi nødigst ville miste.........
Her kommer nu den Efterretning, at Tydskerne og vore Tropper
ere stødt sammen imellem Horsens og Skanderborg, saa have vi dem
vel snart her. Dog det er maaskee kun Rygter21)........
(Med A. S. Weis' skrift:)
En Ræv af en Kjøbmand har holdt mig for Nar, saa at jeg
er kommen i Forlegenhed for Tømmer; og desværre skal nok i
Halmstad ikke kunne faaes af de Dimensioner, jeg skal bruge.
Min kjære Svigerfader vilde derfor tjene mig meget ved at skaffe
mig Underretning, om der i Odense er at faae 18 Al 8X9 Tom
Tømmer og 18 à 21 Al 9X10 Tom Tømmer. Af første Slags behøver
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jeg 40 Stq og af sidste 17 Stq; imidlertid kan jeg ogsaa bruge
færre. Prisen leveret frit ombord ønskes naturligviis ogsaa opgivet.
Tømmeret maa være kanthugget og holde de opgivne Maal i begge
Ender.
Givet i vor Seng i Aarh. Mølle 12/5 49.
A. Weis.

(Med Bertha Weis’ skrift:) Vil Du fortælle Christian22), at den
omreisende Spillemand, som ifjor, imedens han var hos os, spillede
for os inde i Spisestuen, efter Sigende skal være greben som Spion;
han var for nogle Dage siden ved vor Dør for at sælge en Krigs
sang, som han selv havde forfattet, og rørte mit Hjerte ved at for
tælle om sin store Familie, saa jeg af Weis fik 1 mk. til ham. Nogle
Dage efter havde Herr Rée seet ham escorteret af Soldater blive
ført ind i Byen. Han er nok en Gartner fra Veilekanten23)........
Aarh. Mølle d. 14de Mai 1849.
Min elskede Fader!
Jeg vil endnu idag prøve paa at faae et Brev til Dig bort,
da Du vel gjerne saalænge som muligt vil høre fra os, og der jo nu
Dag for Dag er mere Sandsynlighed for, at al Samqvem med Fyen
og vore Kjære der skal ophøre. Man antager nu for afgjort, at
Fjenden er imellem Horsens og Aarhuus, og han ventes følgelig
med det allerførste hertil, efter Sigende er han gaaet ad den gamle
Horsens Landevei, hvorved han undgaaer Skanderborg. Ryes Bri
gade skal være i denne sidste By og være bestemt til at gaae directe
til Randers.24)
Mit inderlige Ønske er, at Tydskerne ville blive borte, indtil
jeg har faaet Brev fra Eder, kjære Venner; det vilde være mig saa
ubeskriveligt strengt, om Postgangen skulle standse, inden jeg veed
min elskede Moder fuldkommen rask igjen. Det er saa strengt at være
fraværende, naar Eens Kjære ikke have det godt, og dobbelt strengt,
naar endog den skriftlige Meddelelse fra dem maa ophøre. Skulde
Tydskerne, som jo endnu var muligt, ikke for det Første gaae ind
til Aarhuus, men blive, hvor de ere, da maa I endelig i den Tid,
vi endnu kunne skrive til hinanden, saa ofte som muligt lade mig
høre fra Eder........
Hvad Du skriver om min lille Engel glæder mig meget; det
er saa herligt, at han og Bedstefader have det godt med hinanden,
men det var da ogsaa besynderligt, om min Søn ikke skulde holde
meget af Dig. Gid det nu ikke maa vare for længe, før jeg faaer
ham at see, jeg kan jo ikke nægte, at min Længsel er temlig stor,
og jeg troer næsten, det gaaer hans Fader ligesaa.
Du mener, kjære Fader, at Weis vil sende mig bort ved Fjendens
Nærmelse; var han rask, saa troer jeg næsten ogsaa, han gjorde
det, men han er endnu kun oppe et Par Timer om Dagen og kan
følgelig ikke godt undvære sin lille Sygevogterske. Han veed jo des
uden, at jeg nødig forlader ham. D. 21de Mai maa I tænke paa ham,
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saa er det hans 34 Aars Fødselsdag, den kjære Mand.........Jeg er
i disse Dage Secretair for Weis og har idag skrevet et langt Brev
til Aarhuus Magistrat.
Her er nu aldeles tomt i Byens Havn, da alle Skibe ere sendte
bort for ikke at falde i Fjendehaand, endog vor lille Baad i Aaen
skal sænkes.25) Det synes jo, at vor Armee ved at omgaa Aarh.,
som den synes at ville gjøre, vil undgaa at støde sammen med
Fjenden her ved Byen; saa jeg haaber, der er ingen Grund til
Frygt for os.
Vi have fortiden Møllebygger-Værksted uden for vore Vinduer
i Gaarden, det er saa vidt jeg veed paa Vandhjulet, der bygges.
Weis er desværre bange for ikke at kunne faae det nødvendige
Materiale her, hvilket vil sætte ham en Deel tilbage i hans Byggeri;
han har nok selv skrevet til Dig om Tømmer, igaar skrev jeg til
en Mand i Kjøge-Egnen om Muursteen efter et Avertissement i
Berling: - Hans Marker staae saavidt jeg veed meget godt, idetmindste er Rugen i Vindmølletoften, som jeg daglig har for Øie,
ganske brillant.........
Aarh. Mølle d. 18/s 49.
Min elskede Fader!
.........Apropros om Drengen; Du kan da troe, det var mig en
glædelig Overraskelse, da jeg igaar lukkede Dit Brev op, at see
det kjære lille Ansigt titte frem; men sig mig, har han virkelig saa
tykke Kinder, da maa I virkelig fodre Grethe godt. Det lille Por
trait glæder mig som sagt ubeskriveligt, det staaer, naar Weis er
oppe, paa mit Skrivebord, og imedens han ligger, er det stillet
op foran ham paa hans Sengeteppe; saa Du seer, det er os uund
værligt. Bed Bertha Købke,naar hun skriver til Kjøbenhavn, at takke
den rare Const. H. for den Glæde, han dermed har beredt os.20)
Min kjære Mand har det fremdeles ret godt, men er dog endnu
kun oppe nogle Timer Formiddag og Eftermiddag; jeg har i
disse Dage travlt med at male et lille Stykke til hans Fødselsdag,
det er en lille Udsigt her fra vore Vinduer, som jeg maler med
nogle Honningfarver, min Svoger Carl har foræret mig, de ere i
Maneer af Gummifarver, meget smukke, men det er mig vanskeligt
at male en jevn Luft med dem, har Du Lyst, skal jeg ved Leilighed
sende Dig en lille Prøve af dem i Skikkelse af en Vindmølle eller
noget lignende.........
Endnu have vi da mærkelig nok ikke Fjenden hos os, men han
er jo ikke langt borte, og vi vente stadigt hans Besøg. Saavidt
jeg veed, gaaer næsten daglig Dampskib fra Bogense hertil, hvis der
fra Odense er nogen Post i Forbindelse dermed, da kunne I vist
ad den Vei sende mig Brev, hvis den almindelige Postgang ophører,
det vil sige, indtil Fjenden er her i Aarhuus.......
Weis takker Dig meget for Dit Brev og den deri givne Under
retning, som han, hvis Skibsfarten nu ikke var standset, gjerne
vilde have benyttet........
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Aarhuus Mølle cl. 21de Mai 1849.
Min elskede Moder!
Jeg har i dette Øieblik ret tænkt paa Eder ved at læse i Aarli.
Avis om den skrækkelige Tilstand i Frederitz, thi jeg kan tænke
mig, at Din kjære Fødebyes Skjæbne maa gaae Dig meget nær, og
at det maa være strengt at være Vidne til al den Elendighed,
Bombardementet fører med sig, og den har I vel fra første Haand
hos Eder i Odense, som jeg tænker mig er bleven opfyldt for
Størstedelen af de Flygtende. Jeg længes nu ret efter i Eders næste
Brev at høre, hvorledes den kjære Tante Mine har det, og om hun
har mistet hele sin store Eiendom eller kun en Deel af den, hvor
det maa være strengt.27)
Her hos os leve vi endnu bestandig i den samme ængstelige
Spænding, den ene Dag hedder det sig, at Fjenden er her inden
1 Time, den næste Dag er han aldeles forsvunden for de ivrige
Speidere. En Deel af vore egne Folk ligge endnu (som jeg nok
sidst skrev Eder til) i Cantonnement her i Omegnen, Familierne
i Aarhuus sende da skifteviis Mad ud i Skoven til dem, og vi havde
saaledes igaar den Fornøielse at bespise 20 Mand med Risengrød;
de stakkels Mennesker have det igrunden strengt, de maa idelig
være parate til Kamp eller Afmarsch og maa af denne Grund ikke
lægge sig tilsengs, men tage den Hvile, de kunne faae, med deres
Klæder paa.
Her er nu Vagt ved alle Byens Porte, og Barrikaderne ved
Broerne ligge færdige til at opkastes, saasnart vore Egne have pas
seret dem.28) Weis har nu faaet sit Ønske opfyldt, at Fjælene paa
vor Slusebro ere løsnede, saa at de ved Fjendens Nærmelse hurtigt
kunne afkastes; vi ere da ikke udsatte for Skydning.
Idag have vi da, som Du vel nok erindrer, en Høitidsdag her
i Huset, der i Formiddag er bleven feiret med en meget enkel
Chocolade, hvortil Selskabet bestod af Doctorens Familie, Doet.
Lund og Frøknerne Elmqvist,29) som tilfældigviis kom her for at
gjøre Visit. Det kjærc Geburtsdagsbarn havde det Gudskelov godt,
men maatte lade sig nøie med istedetfor Chocoladcn at drikke et
Glas Seltersvand og Mælk. . . .
Aarh. Mølle d. 23de Mai 1849.
Onsdag Aften.

Min elskede Moder!
Vi have i dette Øieblik faaet Underretning om, at Fjenden er os
paa 2 Miil nær, og jeg skynder mig derfor med et Dampsk., der
iaften gaaer til Kalundb. at skrive Dig nogle Linier til for at sige
Dig, at vi have det godt og med det bedste Mod vente de kommende
Dage. Her er i Eftermiddag stadig Uro i Leiren. General Rye har
sit Hovedqvarteer i en lille Landsby her ved Aarhuus eller paa
Lyngbygaard, man siger, at Fjenden vil omgaa vore Tropper mod
Randers, og han vil da derfor rimeligviis tage til Hels.30)
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Det er næsten Posttid, og jeg skal endnu skrive nogle Linier
til mine Svogre.31) Weis har været oppe næsten hele Dagen og
har det ret godt.........

Aarh. Mølle d. 26de Mai 1849.
Min elskede Moder!
Jeg havde virkelig ikke troet, at jeg endnu idag skulde kunne
skrive til Dig, thi vi have i de sidste Dage været omgivet af saa
mange fjendtlige Rygter og hvad værre er fjendtlige Patrouiller,
at der ikke var megen Sandsynlighed for nogen Vedvaren i Post
gangen. Jeg seer imidlertid, at Mercur endnu har Mod til at vedblive
sin Gang imellem Aarh. og Bogense, og det er da ad den Vei, at
jeg endnu kan tale med Dig, Du Kjære. Du har vel nu faaet et
lille udjaget Brev, som jeg i Onsdags Aftes skrev til Dig; vi havde
dengang faaet Efterretninger, der gjorde, at vi med hvert Øieblik
troede at kunne vente Fjenden, og vore Tropper have rimeligviis
været af samme Mening, thi tidlig den næste Morgen blev vor
Slusebro afkastet, Barrikaden kastet for, Skildvagterne trukne
ind, hvorpaa Militairet paa en Esqvadron fynske Dragoner nær
forlode Byen. Der skal virkelig ogsaa daglig have viist sig Fjender
ganske nær ved Byen, ja min Svoger mener endog i vor Kikkert
at have seet dem; men det er jo rimeligviis kun fjendtlige Patrouiller,
og hvor den egentlige Armee er, veed man nok ikke med Vished, der
siges imellem Skanderborg og Aarhuus.
Bønderne her i Omegnen, som idag ere komne til Torvs, ere
meget misfornøiede med, at de ikke maa komme tilbage til deres
Landsbyer, der er nemlig sat Skildvagter overalt ved Veiene for
at forbyde dem at gaae ud af Byen.32) Grunden dertil er nok, at
man har greben en Spion, der af Tydskerne var sendt herind for
at udforske, hvormeget Militair her er i Byen, og denne Forholds
regel skal nu om muligt forebygge lignende Spioneri.
Jeg har i Middags havt den Fornøielse at beværte en Skild
vagt af fyenske Dragonregiment33), der havde Post ude ved Viborgveien. Jomfru Bus34) og jeg bragte selv Maden ud til ham,
og jeg fik mig da med det samme en lille Passiar med min Lands
mand. Medens jeg stod ude hos ham med en Portion Flæskekage i
Haanden, kom Garøe og vor nye Herredsfoged35) ud til os, den
Første indlod sig naturligviis strax i en Passiar med mig. Det
havde naturligviis bedrøvet ham meget at see Bedstefaders gamle
Gaard blandt de brændte Gaarde i Frederitz.30) Han bad mig hilse
Dig, elskede Moder, og fortælle Dig den glædelige Nyhed i hans
Familie, at hans Kone i Mandags Morges havde givet ham en Søn. . .

Aarh. Mølle d. 28de Mai 1849.
Min elskede Moder!
Vi have da endnu ingen Tydskere hos os og leve stadigt i en
uhyggelig Venten paa dem; at de ere os meget nær, idetmindste
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deres Forposter, derom er nok ingen Tvivl (jeg troer selv at have
seet disse i Kiggert igaar, paa Jells Banke, vore Egne vare ikke
langt fra dem). Vi have her endnu det Haab, at Mangel paa
Enighed i den tydske Armee skal svække deres Kræfter, thi at
der har været Spektakler imellem de forskjellige Nationer, der ere
i Armeen, det er nok temlig sikkert, idetmindste antager Leerbeek
det, og han er dog efter al Rimelighed en temlig vel underrettet
Person.37)
Du maa nu ikke blive bange, naar jeg fortæller Dig, at Weis
igaar var i Forhør hos samme Leerbek; det er hverken Weis eller
mig, der har været mistænkt for Spioneri, men en af vore Mølle
svende, og det var for at afgive Forklaring over ham, at Weis igaar
var hos Leerbek. Den mistænkte Møllesvend er en Schleswighol
steiner af Fødsel og efter mange af hans Yttringer at dømme og
saa af Sindelag. Han har i den sidste Tid undertiden været borte
om Natten uden Tilladelse, efter hans Sigende hos en Fætter af
ham, som nok ogsaa er en noget mistænkelig Person, og det var
paa saadan en natlig Udflugt, at han blev greben af vore Skildvagter. Han er forresten en stor Kujon og temlig enfoldig, Egen
skaber der just ikke gjøre ham skikket til Spion, og det er vist
rimeligt, at hans Hensigt snarere har været at løbe bort for at undgaa at være i Nærheden af Krigsskuepladsen. Imidlertid er hans
Opførsel Leerbek mistænkelig, og han har derfor fundet det
rigtigst indtil videre at holde Møllesvenden under Laas og Lukke.
Jeg har i denne Tid den Glæde flere Gange om Dagen at
bringe Mad til de fyenske Dragoner, som holde Vagt ved Veiene
her i Nærheden. Det morer mig ret at tale med mine Lands
mænd og gjøre dem lidt tilgode; jeg har endnu Ingen truffet,
som har ligget i Qvarteer hos Eder, men Alle have de været i
Justitsraad Schønheyders Gaard.
Det er idag min Svoger Doctorens Fødselsdag, og vi have i
den Anledning været der til Chokolade og Champagne i Formiddag,
efter at jeg først med Betzy havde været i Kirke. Det var til idag,
vi i tidligere fredelige Tider havde bestemt vor lille Drengs Daab,
og det var virkelig med en noget veemodig Følelse, at jeg saae et
lille Barn kjøre i Kirke. Gudskelov at den søde Dreng nu igjen er
rask, Du kan troe, jeg ønsker ofte, naar jeg i det deilige Veir gaaer
nede i Haven, at jeg kunde kjøre min lille Skat omkring i Soelskinnet.
Min Svoger Chr. er her i dette Øieblik og beder mig sige
Fader, at Toldkassereren her i Aarh. en Kammerherre Levetzov
er meget syg og neppe kan leve.38) Chr. meente, at det maaskee var
et Embede, der kunde convenere Fader; det er aldeles ikke byrde
fuldt og skal efter Sigende indbringe circa 5000 rd. aarlig. Tænk
paa det, kjære Venner.
Her gaaer i disse Dage intet Dampskib directe til Aarh. hverken
fra Kjøbenhavn eller Bogense, men vi faae vore Breve med Posten
nordfra, jeg vil da vistnok komme til at vente paa mit kjære Ons-
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dags Brev, hvilket jeg slet ikke godt kan lide, da jeg, som Du nok
veed, er meget begjærlig efter at høre fra Eder. Gud give, jeg nu
fremdeles maa faae gode Efterretninger fra Dig, min dyrebare Mo
der, og fra Lilten; angaaende denne Sidste, da troer jeg nok at
faae det ført igjennem, at han kommer til at hedde Carl Alfred........
Aarh. Mølle d. 30te Mai 1849.
Min elskede Fader!
Jeg har nu sørget for mine Soldaters Bespiisning og vil be
nytte en lille Standsning i mine Vertinde Pligter til at tale lidt
med Dig, Du kjære, i det Haab, at endnu disse Linier maa komme
Dig ihænde, før al Samqvem imellem os bliver afbrudt; at dette
med det første vil skee, bliver jo nu med hver Dag mere rimeligt,
thi Tydskerne have nu ikke alene ladet sig see uden for Byen, men
de have igaar personligt aflagt os et lille Besøg og lovet een af de
første Dage at komme igjen i større Masser.
Da jeg igaar Morges Kl. 8V2 bragte kogt Mælk og Smørrebrød
ud til Skildvagterne ved Viborgveien, fik disse pludselig Ordre til
at trække sig ud af Byen, da man saae Tydskerne nærme sig. Jeg
fik dog Lov til at give dem en lille Hjertestyrkning, før de forlode
os, og maatte da skyndsomst begive mig hjem, hvor vi netop fik
Porte og Døre lukkede og Gardinerne trukne for Vinduerne, før
de preussiske Husarer viste sig uden for os. Jeg vilde ønske, Du
kunne have staaet hos mig bag Gardinet og kigget igjennem Spræk
kerne ud paa Preuserne; det vilde vist have moret Dig at see de
smukke Folk i stadselige Uniformer paa udmærket deilige Heste.
Deres Ærinde her ud var naturligviis at rydde Barrikaden tilside,
hvilket ogsaa efter nogen Uleilighed lykkedes dem, de vilde rime
ligviis ogsaa have istandsat Broen, men dertil blev der ikke givet
dem Tid, thi de havde ikke været her ret længe, før Synet af vore
fremrykkende Tropper jog dem ud af Byen. En lille preussisk Trom
peter, som var bleven adskilt fra sine Kammerater, vilde tage Flugten
her forbi os, men blev standset ved den afkastede Bro, hvor en af
vore Dragoner tog ham.39) Den fjendtlige Styrke, der besøgte os,
skal efter Sigende have bestaaet af circa 400 Mand; hvad egentlig
Hensigten med dens Besøg har været, veed jeg ikke; Reqvisitioner
troer jeg ikke, de have gjort, men de siges at have bestilt Qvarteer til
fra 6 til 10.000 Mand, der med det Første ville gjæste os. Du kan troe,
det morede mig, da jeg igaar, efter at Tydskerne vare borte, vilde
bringe Mad til en Skildvagt, der igjen havde indtaget sin tidligere
Post, i ham at gjenkende min gamle Ven Seest.40) Jeg troer ogsaa,
det fornøiede ham at blive beværtet af sin gamle Elev og faae sig
en lille Passiar med hende, hvori Floribella naturligviis spillede
en betydelig Rolle. Han fortalte mig, at Du havde faaet saadan en
smuk Mage til denne. Idag har jeg beværtet et Par Dragoner, der
have ligget i Qvarteer hos Eder, og af hvilke den ene paastod at
kjende mig.
Vore Ingenieurer have idag havt travlt med at reise de ned-
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Den preussiske trompeter.
Etter Vilhelm Holst: Felttogene 1848 —4$)—50.

brudte Barrikader, her hos os have de fældet en heel Deel Pile
træer, der ere brugte dertil, og som synes at ville gjøre god Nytte.
Vil Du sige Bertha Købke, at jeg synes meget godt om hendes Venner
Ingenieurerne, der ret ere rare, flinke og livlige Folk. Jeg havde
imorges den Glæde at beværte dem med Caffe og Hvedebrød og siden
med Æbleskiver; deres Anfører Lieutenant Brummer har i For
middag drukket Caffe med os.41) Han meente, at Tydskerne imorgen vilde komme hertil, hvoraf han sluttede sig dertil, veed jeg ikke.
Man taler her i disse Dage stærkt om russisk Hjælp42) ja vor
Stiftamtmand43) har endog ladet oplæse for Folket, at Russerne
vilde komme, og at man skulde tage vel imod dem. Jeg er ellers
bange, at disse, der komme som Venner, ville gjøre os mere For
træd end vore Fjender Preuserne, thi de skulle efter Lieut. B.’s For
sikring, der grundede sig paa bestemte Facta, være meget upaalidelige og gjerne ville rapse, hvad man ikke netop har under Laas
og Lukke. Dog ville de hjælpe os til Fred, saa ere de jo velkomne.
Jeg troer forresten efter den lille Mundsmag, jeg igaar fik paa
Krigen, at jeg vil spille en meget daarlig Rolle ved paakommende
Spektakler. Thi jeg vilde vist altid være paa de Overvundnes Parti,
saaledes var jeg igaar nær gaaet ud til den stakkels Trompeter,
som de fangede udenfor os, og havde sagt ham nogle trøstende
Ord, saa ondt gjorde det mig at høre Folks Jubel over den Heltegjerning, som de troede der var udøvet, hvilket vist maatte lyde
fælt i den stakkels Fanges Ører.
Jeg har siden i Lørdags Morges intet Brev faaet fra Eder og
længes nu ret inderligt derefter; maaskee det kan komme idag........
Aarh. Mølle d. 31. Mai 1849.
Torsdag Aften.
Min elskede Moder!
Jeg skriver Dig i al Hast disse Linier, som skulle berolige
Dig, hvis Du ad offentlig Vei skulde høre, at vi idag igjen have
havt Besøg af Tydskerne og det af en langt alvorligere Natur end
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tidligere. Om Krigens egentlige Gang kan jeg naturligviis Intet sige
Dig, men vil kun kortelig fortælle, hvad jeg selv har seet, og hvad
senere af Andre er mig meddelt.
Imorges rykkede en Deel af vore Tropper (hvormange veed
jeg ikke) ud af Byen omtrent til Magdalene Mølle44) ; kort efter
ere de stødt sammen med Tydskerne, og jeg saae da fra vor Vind
mølle45), hvorledes de gjensidigt vexlede Kanonskud, og de tydske
Jægere, der laa skjulte i Krattet her ved Engene, beskjøde vore
Tropper. Dampskibet Hertha og nogle Kanonbaade46) kastede Gra
nater ind i Marselisborg Skov, der var besat af Tydskerne, og skulle
der have anrettet en Deel Skade paa Fjenden; jeg kunde kun høre
Knaldene og see Røgen stige op af Skoven.
Da jeg saa vore Tropper trække sig tilbage og Fjenden mere og
mere nærme sig, forlod jeg Vindmøllen og kom netop herned, som
Byens Port blev lukket. Det varede da ikke længe, før de fjendtlige
Jægere kom ned paa vore Enge, hvorfra de lode nogle Skud falde.
Weis sad her indenfor Vinduet i sin Lænestol, og jeg stod ved
Siden af ham. Saaledes kunde vi for det Første oversee en Deel
af Kamppladsen, indtil den mere nærmede sig Byen, vi trak os da
længere ind i Stuen, lukkede Døren og trak Gardinerne for Vin
duerne. Det varede da ikke længe, før de fjendtlige Jægere gjennembrøde Barrikaden ved Slusebroen og med Sang og Skrig støiede forbi vore Vinduer, sloge Porten ind og joge ind i Gaarden,
hvor de i deres Hidsighed bankede en af vore Karle, rimeligviis
fordi han ikke havde lukket dem op. Nogle, som kom her ind i
Stuen til os, bade meget høfligt om Spise og Drikke, som da ogsaa
blev dem givet, men udenfor Huset have de ret opført sig som
uartige Drenge, slaaet alle Vinduerne ind paa Møllen, ødelagt Sluse
broen (Stigborene have de heldigviis ikke kunnet faac op trods
al deres Anstrengelse, saa Vandet er ikke brudt igjennem) og en
af Renderne ved Engvandingen. Oppe paa Vindmøllen have de gjennembrudt Dørene og stjaalet Betydeligt fra Møllefolkene, som boede
der.
Efterat Tydskerne havde opholdt sig her nogle Timer, forlode
de til vor store Forundring igjen Byen; hvad Grunden til deres
Afmarsch var, veed jeg ikke. - Jeg har nu senere hørt, at det er
gaaet blodigt til paa den anden Side af Byen af Riis Skov til,
og at Tydskerne have liidt meget (dette skal være paalideligt), vore
skulle blandt andet have taget 48 Jægere tilfange og jeg troer nogle
Husarer. Nogle sige, at Tydskerne ialt have mistet 300 Mand,
men for Paalideligheden deraf tør jeg ikke indestaa.47)
De fjendtlige Forposter staa nu igjen ved Magdalene Møllen.
Denne skal efter Møllerens Sigende, som nylig var hos os, have
liidt meget af Kanonkugler, dog er det saa vidt vides ikke Værket,
der er beskadiget, idetmindste har dette ikke liidt meget. - Byen
selv har været forskaanet for Kamp, og Tropperne ere blot dragne
derigjennem; om vore fortiden ere i Byen, veed jeg ikke, min
Skildvagt ved Viborgveien er idetmindste paa sin gamle Plads.
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Du vil nu af disse udjagede Linier see, elskede Moder, at vi
her nu ogsaa begynde at smage Krigen, men at den endnu har
handlet nogenlunde lempeligt med os. - Jeg saae nu vore Ingenieurer gaae her forbi, de skulle nu vist igjen barrikadere Broen, og jeg
tænker, den samme Historie en af Dagene begynder for fra. Det lader
jo forresten til, at Tydskerne ikke føle sig vel hos os, da de altid have
Hast med igjen at komme bort.........
Fredag Morgen d. 1ste Juni.

Posten vilde iaftes ingen Breve modtage, og jeg kan derfor
endnu tilføie nogle Linier for at sige Dig, at vi siden igaar ikke
ere bievne foruroligede af Fjenden. At vor Rolighed skal vare længe,
er imidlertid ikke rimeligt, thi Tydskerne ere endnu i vor Nærhed
og have fremdeles deres Forposter ved Magdalene Mølle. Jeg har
siden hørt, at de Jægere, der igaar besøgte os her paa Møllen,
ikke vare Preusere, men Lauenburgere, jeg kan da bedre forklare
mig deres virkelig pøbelagtige Opførsel, der saa lidet stemmede med
det gode Rygte, Preuserne ifjor efterlode sig.48) Vi savne nu be
standig flere Gjenstande, som de have røvet, hvoriblandt en kost
bar Kiggert, som tilhørte Møllebestyreren, og et stort detaileret
Landkort over Jylland, dette sidste maatte de især nødig faa, da
det kan være dem til for megen Nytte.
En Skolelærer herfra Byen40), som tilligemed en anden Borger
blev ført bort af Tydskerne ved deres tidligere Besøg her, i den
fangne Trompeters Sted, er nu igjen kommen her tilbage og forsikkrer, efter hvad han under sin Fraværelse har kunnet erfare, at
Tydskernes Styrke imellem Horsens og Aarhuus indskrænker sig til
de Tropper, der have gjæstet os (disses Antal anslaaes af Nogle til
1500, men om det er paalideligt, veed jeg ikke). Er Skolelærerens
Udsagn rigtigt, da er det jo meget rimeligt, at Rye vil forsøge
et Angreb eller idetmindste ikke undgaa dem. Mig synes, det taler
for Sandsynligheden deraf, at Tydskerne altid kun opholder sig
nogle Timer hos os. Havde de, som de her have sagt, virkelig
over 20.000 Mand i Nærheden, vilde denne Forsigtighed vist ikke
være nødvendig.
Vore egne Tropper staae nu Nord for Byen ved Riis Skov, hvor
de efter en Militairs Sigende ville modtage Fjenden. Du kan da være
rolig for os, søde Mama, thi det er ikke rimeligt, at den egentlige
Kamp vil komme til at staa ganske i vor Nærhed, hvilket igaar for
en Deel var Tilfældet.
De fæle Jægere have endog skudt efter Folk her ved Porten,
og en af deres Kugler faldt paa den nærmeste Eng her udenfor
Møllen.
Om Tydskernes og vort eget Tab kan jeg kun holde mig til,
hvad jeg igaar har sagt Dig, vort eget anslaaes til 1 Død, nogle
Saarede og nogle Fangne, dog for Paalideligheden tør jeg aldeles
ikke indestaa........
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Aarh. Mølle d. 4. Juni 1849.
Min elskede Fader!
......... Siden det sidste krigerske Brev, jeg sendte Eder, har
her været meget roligt i vor nærmeste Nærhed. Istedet for at bom
bardere Byen, som Tydskerne havde truet med, have de nu truk
ket sig noget tilbage, dog ikke mere, end at deres Forposter kunne
sees udenfor Marselisborg Skov. I de sidste Dage har her været en
tilsyneladende Vaabenhvile, dog antager Rye neppe, at denne Stil
stand vil vare længe, thi her arbeides igjen stærkt paa Barikader
ved Byens Porte, og Spærringen af Landeveien bliver saa stærkt
overholdt, at vor Røgter forleden Dag blev viist tilbage, da han
vilde drive Køerne ud i Marken (dette er ham dog senere tilladt).
Vore vakkre Ingenieurer vare her igjen igaar Eftermiddags for at
lægge Harver i Aaen, der hvor Vandet er saa lavt, at det kan bruges
til Overgang; jeg havde den Fornøielse at beværte dem med Smøre
brød, Brændeviin og et dygtig stort Fad Tykmælk, som smagte dem
fortræffeligt.
Til Russerne have vi Intet hverken seet eller hørt, ja vi ere nær
ved ogsaa at opgive Haabet om Hjælpen fra denne Kant. Man er
jo bleven mistroisk ved de mange Skuffelser.
De fjendtlige Tropper, som i Torsdags besøgte os, have paa
nogle Steder opført sig ordentligt, men hos de Fleste af Byens
Folk ligesom her viist en meget uforskammet Opførsel. Grunden
dertil har maaskee hos Mange været Drukkenskab, da deres »Haupt
mann« har været nødt til at give dem Brændeviin for ved Hjælp
af dette Beruusnings Middel at drive dem ind i Skoven, som blev
beskudt af Kanonbaadene, hvilket de paa det bestemteste havde
sat sig imod.........
Posten afgik ikke igaar Aftes, som den pleier, og jeg kan derfor
endnu idag sige Eder, at vi fremdeles have det godt, endnu intet
nyt Fjendebesøg have havt, men stadig ere forberedte derpaa; her
er nok i disse Dage en Vaabenstilstand, man siger paa Grund af
nogle Underhandlinger imellem Rye og Prittwitz,50) som fortiden
ere hos Bülow til Afgørelse, disse gaa fornemlig ud paa et Forslag
fra Tydskerne, at disse ikke ville besætte Aarhuus, naar vore Trop
per ville forpligte sig til heller ikke at gjøre det; de øvrige Be
tingelser paa begge Sider kjender jeg ikke ret, men at en saadan
Underhandling existerer, der er vist, dens Udfald vil da for en
Deel afgjøre Byens Skjæbne51).........
Nu skal jeg kjøre med Weis ud til Magdalene Mølle. Farvel I
elskede Alle. Gud give os snart Fred og mig min Dreng.........
Aarh. Mølle d. 8de Juni 1849.

Jeg kommer i dette Øieblik fra en Gratulationsvisit hos min
Svoger Doctorens i Anledning af hans og Edvardines52) Bryl
lupsdag og har nu faaet Pennen i Haanden for, imedens min
kjære Mand tager sig sin Middagsro paa Sophaen med en engelsk
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Robinson Crusoe i Haanden, at underholde mig med en af mine
kjæreste Beskjæftigelser, at tale med Dig, min elskede Moder. Dit
sidste kjære Brev dateret d. 3die Juni modtog jeg igaar d. 7de, Du
vil deraf see, at Postgangen nu er en heel Deel langsommere end
tidligere, og saavidt jeg veed er det over Kallundborg, at vore
Breve komme til deres Bestemmelsessted. Det er nok kun de Mili
taires Post, der gaaer over Bogense. Tak, Du kjære, fordi Du
offrer saa megen Tid paa at skrive til mig og sende mig saa langt
et Brev, jeg troer virkelig ogsaa, at Du vanskelig kan anvende Din
Tid paa en mere lønnende Maade, thi hvert Ord fra Dig og Fader
og hvert Ord om min Dreng bliver modtaget med den meest inderlige
Taknemmelighed. Hvor han dog maa være yndig, den lille Engel,
og hvor hans Moder er længselsfuld efter at see ham, ja jeg, som
trods de største Usandsynligheder aldrig kan lade være at haabe,
tager næsten med Begjærlighed imod ethvert Fredsrygte, hvoraf
denne Tid jo er saa fuld, og vaagner hver Morgen med det Haab,
at det i Dagens Løb skal realiseres, men hidindtil har jeg da hver
Aften maattet gaa iseng uden enten at have seet Russere eller
Svenske.
Her oppe hos os staa Sagerne omtrent, som da I sidst hørte fra
mig, undtagen at Forsigtighedsvagterne ere betydelig skærpede,
saaledes staar der nu ved vor Slusebro en Vagt af 24 Jægere og
en lignende ved Byens øvrige barrikaderede Broer og Porte. Det
er ingen af Byens Folk tilladt at gaae ad de Veie, som fører til den
Kant, hvor Fjenden opholder sig, og Betzy og jeg bleve saaledes
igaar afviste paa 3 forskjellige Veie, da vi vilde gaae ud paa vor
Eng for at plukke Blomster; vil man spadsere, maa man gaa ad Ran
ders Kanten, det er den eneste Vei, som er aaben.
Da Betzy og jeg igaar gik sammen, traf vi paa Skolebakken
til vor store Overraskelse Auditeur Crone53) tilligemed en fyensk
Officeer; da jeg havde talt en Tid med Crone, nærmede Officeren
sig og præsenterede sig som en af min lille Søsters Bekjendte, nem
lig Josephine Mørks Fader.54) Jeg lovede ham at sende en Hilsen
igjennem Tonni55) til hans Familie, naar jeg idag skrev til Odense.
Er det en vakker Mand? Hans Udvortes syntes mig godt om. Det
morede mig ret igaar at see flere af mine Odense Bekjendte, før jeg
talte med Crone, havde jeg faaet flere meget forbindtlige Hilsener
af Brockdorff,50) som jeg mødte ridende, og igaar Formiddags
havde jeg et rart langt Besøg af Pastor Helveg.57) Denne Sidste
yttrede blandt Andet, at vi maatte ønske at blive fri for Russerne,
da Tydskerne kunde give os nok at bestille, at vi af fremmed Hjælp
intet behøvede, da vi selv godt kunde faae Bugt med Tydskerne, og
at det blot kom an paa Krigsministeren, hvad Øieblik vor Armee
skulde slaa dem. Han meente nemlig, at vor Styrke i Forening med
Marinen ikke var synderlig svagere end Tydskernes, især da deres
Kræfter for Øieblikket vare spredte, og vor Stilling fordelagtig.
Det er nu saavidt jeg veed længe siden, jeg har fortalt Dig noget
om mine huuslige Affairer, og da jeg troer, disse interesserer Dig,
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er det vel bedst, jeg giver Dig, min søde Mama, nogen Under
retning om deres nuværende Gang. For det Første maa jeg sige Dig,
at Du, hvis Du nu besøgte mig, vilde finde vore Stuer meget mere
propre og pæne, thi min nuværende Stuepige er sin Forgjængerinde
meget ulig og sætter en Ære i at besørge sit Arbeide til vor Til
fredshed. Hendes Medtjenerinder ere ogsaa meget flinke, og vi
have saaledes mere Fred og Ro i Huset end i det forrige halve
Aar. Dette er ogsaa nu mere end nogensinde nødvendigt, da Husets
Befolkning iaar er forøget med en Møllebygger og en Deel Mølle
byggersvende (disses Antal vil snart blive 9), som jo endeel for
øge Arbeidet i Huset. Jomfru Bus er flink og lider fortiden ikke
af Mælkesorger, som Du veed i Vinter plagede hende en Deel. Hun
har god Afsætning paa Fløde og Mælk, og er der engang formeget,
saa laver hun Knapost, hvilket fortiden meget godt lader sig gjøre.
Til Havearbeidet have vi en Karl, der arbeider under Tilsyn af en
af Byens Gartnere, som undertiden kommer herhen.........Her hos
os have vi endnu kun i Frastand sect Skoven grøn, naar man er
saa nær Krigsskuepladsen, er Sindet ikke ret modtageligt for Fornøielser, og desuden har Weis jo hidindtil ikke været saa rask, at
han har turdet indlade sig paa længere Udflugter. Han har det
forøvrigt nu ret godt, den kjære Mand, og maa kun endnu som
Følge af sin Sygdom holde nogen Diæt og gaae tidlig tilsengs om
Aftenen.
Jeg beskæftiger mig fortiden meest med at spille, sye Skjorter
og strikke Strømper til Drengen, smøre Smørrebrød til Soldaterne
og undertiden om Aftenen læse i »Adam Homo« om den lille Adam
og hans Moder. Saaledes gaaer Tiden ret godt, naar jeg dertil
regner, at jeg daglig gaaer i Haven og spadserer længere Toure,
hvortil Weis med megen Omhyggelighed opmuntrer mig. Naar
Veiret igjen er ret mildt, vil jeg gjerne bruge Strandbade, hvilket
jeg troer vil være mig gavnligt, da jeg undertiden lider af Hoved
pine .........
Jeg maa dog for de virkelige Lauenborgeres Skyld berette, at
den danske Jæger, som udgav den Trup, der besøgte os og opførte
sig saa slet, for Lauenborgere, har været feil underrettet, de vare
virkelig Preusere, saavidt jeg veed Rhiinpreusere (Landeværns
tropper). De have paa flere Steder opført sig slet, men paa mange
steder godt. (Resten af brevet med A.S. Weis’ skrift:) Men de have
kun opført sig godt, hvor de vare under streng Control. Hvor dette
ikke var Tilfældet, altsaa hvor de kunde vise sig, som de virkelig
vare, havde man ingen Grund til at rose dem.
Skulde De ville høre, hvorledes det gaar med Møllebyggeriet,
kan jeg desværre kun opvarte med Beretningen om, hvorledes det
ikke gaaer. Træmaterialier har jeg kjøbt, men de ligge i Kbhvn;
Muursteen har jeg ogsaa, men de ere i Marselisborg Skov; og For
posterne bryder sig ikke, om Møllen bliver færdig til Efteraaret
eller ei. Til Enden af Grubbemøllen har jeg sat 6 Fag 2 Etage Huus,
der i Løbet af 8 Dage vil være færdig.
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Min elskede Fader!
Du maa ikke troe, at det er Efterladenhed hos mig, der er
Skyld i, at Du i denne Tid faaer Dine Aarh. Breve sildigere end
sædvanlig, nei det er den slemme Krig, der skal have Skyld saavel for dette som for saa mange andre Savn, thi deels vil Posten
nu ikke modtage mine Breve til den sædvanlige Indleveringstid,
deels have de jo nu en meget længere Reise at gjøre end tidligere;
jeg faaer derfor heller ikke mine kjære Odense Breve paa den sæd
vanlige Tid, men maa altid vente een à to Dage, før min Længsel
efter dem bliver stillet........
Her have vi det endnu ved det Gamle, jeg havde nær sagt des
værre, thi denne Uvisheds Tilstand er ubehagelig; dog skal den
Forandring, vi kunne vente os, kun bestaa deri, at Fjenden besæt
ter Aarhuus istedetfor at som nu staae % Miil udenfor Byen, da
maa vi jo langt hellere ønske, at det maa blive, som det er, thi
endnu er Forbindelsen med Øerne dog ikke ophørt, og Fjendens
Reqvisitioner bryder man sig ikke om, saalænge han ikke er i
Byen.
Forleden Aften bleve vi noget allarmerede ved et Besøg af en
Lieutenant af 1ste Jægercorps, der kom for at udbede sig Nøglen
til vor Haveport, da han af sin Major havde faaet Ordre til at gjøre
sig bekjendt med Veien igjennem Haven, for at han under Forud
sætning af et muligt fjendtligt Angreb om Natten kunde trække
sig tilbage ad denne Vei med den Afdeling af sine Folk, som laae
her ved Broen, hvis de øvrige Veie vare spærrede. Weis var ikke
meget glad ved, at hans Gaard og Have saaledes skulde bruges
til Gjennemmarsch, da Tydskerne jo næppe med Rolighed vilde
see vore Folk trække her ind ad Porten uden at følge dem, og det
saa let kunde blive til Slagsmaal; dog i denne Tid maa man jo ikke
tænke paa sig selv og sin egen Ejendom, og han gav da sit Sam
tykke til, at vor Port stod aaben, og Passagen derigjennem blev
dem tilladt. Imidlertid gik Natten uforstyrret hen, og Lieutenanten
drak den næste Morgen i god Ro og Mag sin Kaffe hos os. Jæger
vagten udenfor os er nu bleven afløst af circa 30 Mand af 7de Ba
taillon, som jeg hver Morgen har den Fornøielse at opvarte med
en stor Gryde fuld Øllebrød, som smager dem fortræffeligt efter
den strenge Nattekulde, vi nu have.
Hvorledes taale I hjemme hos Eder dette Efteraarsveir? Her
have vi igjen Ild i Kakkelovnen, og jeg har i disse Dage gaaet
med min brune vaterede Silkepels ovenover en ulden Kjole uden
at have det for varmt. Jeg er næsten glad over, at min lille Dreng
i disse kolde Dage er i Eders varmere Klima.........
Jeg tænker ikke, det vil vare længe, før I ville see General
Ryes Portrait litographeret. Fru Jespersen58) fortalte mig nemlig
i Formiddags, da hun besøgte mig, at en Maler Jørgensen her i
Byen, som lever i meget fattige Kaar, havde erklæret Generalen,
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at det stod i hans Magt at betale al hans Gjæld for denne Termin
ved at tillade ham at daguerreotypere sig, Rye skal have opfyldt
Mandens Begjæring, og jeg tænker nu, Jørgensen vil lade Por
traits lithographere og paa den Maade samle til sin Gjælds Af
betaling50) .........

Søren Møller
Jørgensen. Efter foto
i Otto Jørgensen :
Slægten Jørgensen
fra Følle.

Aarh. Mølle d. 15de Juni 1849.
Min elskede Moder!
.........Her have vi det endnu ved det Gamle, undtagen at vi
daglig mere og mere blive forberedte paa Fjendens Ankomst og
Modtagelse, det vil sige Byen bliver mere og mere barrikaderet, og
vi ville nu snart kun igjennem vor Have kunne komme ind i den.
Endnu er der en Gjennemgang igjennem Vestergade, men barri
kaden ligger parat til at kastes for; Mølleporten, den af Byens
Porte, der er os nærmest, er aldeles spærret, og desuden alle Byens
øvrige Porte paa de nær, som føre til Randers Landevei, og som
naturligviis af denne Grund maa være passable for vore Tropper.
Gid Byen nu maa have nogen Gavn af disse Barrikader, og at de
ikke for meget skulle irritere Fjenden; denne var ved sit sidste Be
søg meget opbragt over dem, og jeg troer, de havde den Idee, at
det vare Borgerne selv, som havde barrikaderet, idetmindste
spurgte Preuserne her Weis, hvorfor han havde barrikaderet.
Skulde her komme Uroligheder, hvorom man forresten nu begynder
at tvivle, da det trækker saa længe ud, saa tænker jeg, vi trækker
os tilbage til Værelserne mod Gaarden, da det jo nok kunde falde
Tydskerne ind en passant idetmindste at slaa Ruderne ind her,
hvortil de store Ruder jo maa være meget indbydende. Maa jeg,
saa vil jeg naturligviis hellere blive her end gaa ned til Doctorens,
hvorom der tidligere har været Tale.00)
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Olaf Rye.
Litografi efter
tegning af
I. V. Gertner
(efter daguerreo
typi af
S. M. Jørgensen.)
Westergaard:
Danske Portræter
nr. 10212.
Statsbiblioteket.

Jeg har i Eftermiddag med Weis gjort nogle Besøg, saaledes
hos Hertz, der fortiden er Enkemand, da hans Kone og Emilie
ere flygtede til Kjøbenhavn01), og hos Elmqvists; denne sidste
Familie kan jeg godt lide, det vil sige den qvindelige Deel; Mændene
kjender jeg ikke; jeg sad en Tid og passiarede med dem og
havde det godt hos dem. Da jeg kom hjem derfra, kom Betzy her
for at bede mig fra Helga Oppermann,62) om jeg imorgen For
middag kl. 9 vilde følge med hende og Betzy ud i Riis Skov til
Kaffe. Betzy har det nu igjen godt hos Rées; hun er ligesom tid
ligere kun om Middagen samlet med Familien, undtagen ved en
kelte Leiligheder, saasom naar de kjøres i Skoven; den øvrige Tid
er hun paa sit Værelse eller hos sine Venner og Bekjendte. Hun
staaer for Øieblikket meget i Gunst hos Madam Rée og har i den
sidste Maaned ikke faaet mindre end 2 smukke nye færdigsyede
Kjoler, Kravebaand etc., men hendes Herskerinde er lunefuld, og
naar hun den ene Dag bliver overøst med Presenter, maa hun
være forberedt paa den næste maaskee at mangle de allernødvendigste Fødemidler.........
Jeg har i disse Dage travlt med at lave Ost, og det endog engelsk
Ost, Weis vilde gjerne gjøre et Forsøg efter Hoffmann Bangs Bog,03)
og jeg har nu paataget mig at udføre det, saa godt det kan lade sig
gjøre med de ufuldkomne Aparater, der staa i min Magt; jeg er naturligviis meget spændt paa Udfaldet, og dette faar jeg ikke at
vide før om % Aar, da Osten ikke før er moden.........
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Aarhuus Mølle d. 19dc Juni 1849.
Min elskede Fader!
......... Jeg begynder nu næsten at tabe min Tillid til de gode
Rygter om Prittwitz’s og hans Troppers Udmarsch af Jylland og
a. m., som Aviserne en Tid opvartede os med, thi Tydskerne bo
stadigt paa Herregaardene og i Landsbyerne her i vor Omegn og
vise sig jevnligt paa Skaade Banker (y2 Miil fra Aarhuus) for at
lade os vide, at vi endnu ingenlunde maa troe os sikkre for dem.
Den Ritmester Brock, som har været saa heldig ved Nørresnede,
er ikke ham, som Du kalder min Ven Brock, men en ældre Broder;04)
imidlertid hedder det sig idag, at »min Ven« eller Bertha Købkes
Ven skal gjøre et Forsøg paa at træde i Broderens Fodspor og er i
den Hensigt tilligemed nogle Flere sendt ud paa et Recognosceringstog.05)
Vi have naturligviis endnu fremdeles Vagt ved vor Slusebro,
skifteviis 7de Bataillon og 1ste Jægercorps; de føre virkelig et ret
behageligt Landliv herudenfor. Dagen tilbringer en Deel af dem
med at fiske, og om Aftenen modtage de Besøg af Byens Piger,
som ere meget glade ved de pæne, snaksomme Militaire........
Min kjære Mand har bedet mig sende Eder Alle, fra hans Svi
gerfader indtil hans lille Søn, de venligste Hilsener. Han seer nu
temlig rask ud, men kan dog endnu jevnlig føle, at han har været
syg og ikke faaet sine Kræfter fuldkommen igjen.
Hvad hans Byggeri angaaer, da har han bedet mig sige Dig,
at han har seet sig nødsaget til at opgive sin tidligere Bestemmelse
at gjøre den nye Møllebygning grundmur, da Grunden, den skal
bygges paa, har viist sig at være saa svag, at det vil fordre en
Deel Bekostning at gjøre den bebyggelig; og Pengene ville da kun
slaa til en bindingsværks Bygning, han sparer derved 2000 rd., det
grundmuurs Huus var nemlig anslaaet til 6000, et bindingsværks
til 4000, disse 2000 kunne godt gjøres fornøden, da det Huus, han
har bygget til Møllen, tager de 1000, og han endnu, naar den nye
Mølle er færdig, maa have et lille Huus bygget til det, hvori
blandt andet skal være et Tærskeaparat, som Møllen skal drive.
Vi kjørte i Søndags Eftermiddags (Edvardine, Clara,00) Weis og
jeg) op i vor Mark for at see, hvorledes Sagerne der stode, Resul
tatet af vor Undersøgelse var, at Rugen stod tæt og kraftig, men har
liidt noget af Foraarskulden, og at Hveden, fornemlig den senest
saaede, tegner til at blive fortræffelig. - Jeg havde i Lørdags en
rar Formiddag i den smukke Riis Skov med Fru Oppermann, hendes
lille Pige og Bctzy. Søndag Formiddag drak jeg Caffe hos Fru
Jespersen tilligemed Tetens’s Familie.07)

D. 10de Juli 1849.
Min elskede Fader!
Du kan da tro, jeg blev glad, da det tydske Postbud08) endelig
igaar bragte mig Dit og Moders kjærkomne Brev, efter at jeg i 3 hele
Uger ikke havde seet en Linie fra Eder, thi det Brev, som Moder har
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sendt med Würtzen,60) er endnu ikke kommen mig ihænde, og
det sidste Brev, I have skrevet mig til, inden Aarhuus blev besat, kan
jeg heller ikke have faaet, thi det var netop paa min Postdag, før
Posten var kommen, at Tydskerne marscherede ind i Byen.70) Altsaa I have med Eders kjærlige Linier beredet mig en stor Glæde,
hvorfor jeg ret inderligt takker Eder.
Du vil af et lille Brev, som jeg for nogle Dage siden sendte til
Moder, see, at vi med vor nye Indqvartering ogsaa leve paa en
fredelig Fod, og at vi forresten efter Omstændighederne fremdeles
havde det godt, dette er ogsaa endnu Tilfældet, kun føle vi i disse
Dage mere end nogensinde det piinlige i at maatte hente vore
Krigsefterretninger fra Tydskerne, thi de skrækkelige Begiven
heder ved Frederitz taale ingen Overdrivelse; at Schleswigholsteinerne ere slagne, nægte Tydskerne rigtignok ikke, ja igaar ind
rømmede de endog, med meget betydelige Tab, men idag have de
vendt Bladet og skildre de Danskes Tab saa frygteligt, at vi van
skeligt kunne glæde os over vor Seicr, 3000 danske Saarede og
Faldne, hvoriblandt over 100 Officerer, og andet lignende. Saaledes
lyde idag Beretningerne, og 800 Schleswigholsteinere, igaar for
taltes det omvendt;71) Du seer heraf, kjære Fader, at vi meget
trænge til paalidelige Efterretninger, hvorfor jeg ogsaa beder, at
I saasnart som muligt skriver os til og fortæller om Slaget ved
Fredericia og om et Udfald fra Als, som man ogsaa taler om,72) saa
meget som I tør betroe til Papiret; navnlig længes jeg meget efter
at høre fra vore kjære Fættre Peter Købke73) og Jørgensen.74)
At vi have mistet General Rye, er jo vistnok desværre altfor paalideligt; at vi sørge meget over hans Død her i denne Egn, hvor vi
saa nylig have havt ham imellem os, behøver jeg vist ikke at sige
Dig; det lader til, at hans Fjender ogsaa have vurderet ham høit
eller idetmindste nu gjøre det, thi naar Schleswigholsteinernes og
vort Tab bliver sammenlignet, regnes Rye for 500 Mand.
Det hedder sig, at vor nærværende Indqvartering imorgen skal
forlade os, om vi faae Andre istedet eller blive aldeles fritagne for
disse ubudne Gjæster, vced jeg ikke; forresten maa jeg fremdeles
give dem den Roes, at de saa lidt muligt generer os og gjøre deres
Bedste for at gjøre os deres Nærværelse taalelig. - De beskjeftige
sig her fornemlig med at spille Kort, fiske og falde i Vandet, hvil
ket Sidste de gjøre indtil Fuldkommenhed. Vi have her i denne
Tid det for en Maler virkelig smukke Syn af 250 Køer græssende
udenfor vore Vinduer, at det imidlertid er med en meget blandet
Glæde, at jeg seer paa dem, kan Du nok tænke dig.
Om dine Børn her har jeg ikke meget at fortælle Dig, min
elskede Fader, mig synes, vort eget Vce og Vel forsvinder i denne
Tid saa ganske i den ene store Tanke. Denne Betragtning hjælper
mig virkelig ogsaa en Deel til at bære Savnet af min lille Dreng,
som ellers undertiden forekommer mig meget strengt; thi naar
jeg tænker paa den usigelige Sorg og Angst, som mange kjærlige
Mødre i denne Tid maa udholde, da forsvinder mit eget Savn jo
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aldeles. - Vi ere her naturligviis glade over igjen at faac lidt
Solskin, hvilket i denne alvorlige Tid ret kan gjøre godt. Det var
tidligere næsten comisk at see Tydskernes Fortvivlelse over den
nordiske Kulde og Blæst, naar jeg da fortalte dem, at det ikke altid
var saa, men kun naar Tydskerne gjæstede os, erklærede de selv,
at de troede, selv Himlen havde sammensværget sig imod dem for
at gjøre dem Opholdet i Danmark ubehageligt og tvinge dem til
at forlade os. — Paa min kjære Weis har det milde Veir ret en
velgjørende Virkning; Han trænger ogsaa ret til Varmen for ganske
at komme sig efter den slemme Brystbetændelse; fuldkommen
rask er han imidlertid ikke endnu, men maa vi beholde Solskin,
haaber jeg snart at see ham ved de gamle Kræfter. - Jomfru Bus
var igaar hele Dagen sengeliggende, hvilket ængstede mig lidt,
da man i denne Tid godt kan behøve alle sine Kræfter; idag er
hun imidlertid igjen oppe og har det ret godt.
Nu maa jeg bringe mit Brev hen til Rée, som har lovet at besørge
det igjennem Pontoppidan,75) jeg maa derfor for idag sige Eder
Farvel, I mange Kjære. Beholde vi endnu længe vore Gjæster,
skulle I dog saa ofte som muligt høre fra mig, thi jeg behøver nu
ikke mere en Major for at besørge mit Brev bort, da der siden jeg
skrev mit første Brev er arrangeret en Post til Hamborg, hvormed
Enhver kan sende Breve.........

Onsdag Eftermiddag d. 11.
Mit Brev kom igaar for seent paa Posthuset, og jeg kan derfor
endnu idag tilføie nogle Linier. Igaar Aftes udbad vor Indqvartering
sig Tilladelse til at hilse paa os før deres Afreise; de sadde da en
Tid inde hos os og vare meget vakkre. Ved at tale med dem er jeg
endmere bleven bestyrket i min tidligere Formodning, at det er
med den høieste Uvillie, Preuserne kjæmpe i denne Krig for en Sag,
der ikke i mindste Maade kan interessere dem, de søge jo ogsaa
ved deres vakkre Opførsel saa godt som muligt at udslette det
ubehagelige Indtryk, som deres Nærværelse maa gjøre paa os. Ved
Afskeden bade de os endelig ikke at forvexle Personerne med
Sagen, men troe, at de personligen intet Had følte for os. Idag
har jeg været oppe Kl. 5 for at skjænke Gaffe til dem, før de
reiste; et Par Timer efter rykkede en ny Indqvartering ind til os,
i hvilken vi til vor Forundring gjenkjendte vor gamle Major76)
med hans Suite, han var nu færdig med sin Forpost Tjeneste og
ønskede da at komme tilbage igjen til sit gamle Qvarteer; hvor
længe han bliver her, veed jeg ikke, men det ahner mig, at vi
og denne Egn snart blive aldeles fri for Indqvartering, det vil da
sige tydsk Indqvartering.
Igjennem danske Kilder har man her i Byen endelig igaar
faaet nogle sandfærdige Efterretninger om Frederitz; vi have da
altsaa vundet en fuldkommen, men vistnok en dyrekjøbt Seier.
Ryes Død er jo desværre sandfærdig; egentlig maa man vel ikke
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misunde ham en for en Soldat saa smuk Død, men vi kunne dog
her endnu ikke ret forsone os med den Tanke, at have mistet ham;
man siger her, at han har en ung Kone, den Stakkel!77) Om kort
Tid haaber jeg, I ville faae Ryes Portrait at see, Jørgensens Daguer
reotypi er nemlig sendt til Kjøbenhavn for at blive lithographeret. Vore Preusere fortalte os igaar, hvad jeg ikke tidligere har vidst,
at Rye har staaet i preusisk Tjeneste og i Aaret 1813 gjort den rus
siske Campagne med.78) - Hvad der overrasker mig, er den mage
løse Kjærlighed, hvormed Preuserne tale om deres Konge,70) efter
deres Mening er hans eneste Feil hans for store Godhed, der ifjor ved
Berliner Opstanden ikke lod ham bruge den fornødne Strenghed.
Gid dette maa være det sidste Brev, jeg skriver Eder til, før
I faa mig selv; jeg har en underlig Forudfølelse af, at det ikke vil
vare længe, før jeg kommer og modtager min Skat af Eders
kjærlige Arme og selv takker Eder for al Eders mageløse Omhu
og Kjærlighed imod ham.
Og nu lev vel I elskede Alle.
Aarhuus, d. 17de Juli 1849.
Min elskede Moder!
Desværre har jeg endnu intet Brev fra Dig at besvare, thi siden
Tydskernes Ankomst hertil har jeg fremdeles kun een Gang hørt
fra Eder, men alligevel skal Du idag have nogle Linier fra mig,
Du kjære Mama, de kunne da maaskee, foruden at de sige Dig,
hvorledes vi her have det, opmuntre Dig til jevnligt at skrive mig
til, thi om Eders Breve endog ere meget længe underveis, er der
dog ingen Tvivl om, at de nok engang naae deres Bestemmelsessted.
Da jeg sidst skrev Eder til, havde jeg virkelig den sikkre For
modning, at I med det Første skulde see mig selv, thi vi antoge
her for vist, at Begivenhederne ved Frederitz vilde kalde Tydskerne
Syd paa, men som det saa ofte er gaaet i denne Forhaabningernes
Tid, blev mit Haab ogsaa dennegang skuffet, Preuserne sendte
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Bairerne bort, men befinde sig selv for vel her oppe i vor smukke
Egn, til at de have Lyst til at forlade den, naar det ikke er for
at tage hjem. For ikke ganske at fortvivle sætter jeg nu mit Haab
til Fred eller Vaabenstilstand, hvorom her i denne Tid daglig tales,
baade mundtligt og igjennem de tydske Aviser.........
Siden jeg sidst skrev Eder til, have vi havt nogle urolige Dage,
det vil sige, vore Gjæster have hver Dag eller Nat ventet Angreb
af de Danske, og den Uro, som denne Formodning bragte hos dem,
er naturligviis ogsaa gaaet over paa os. - I Torsdags eller Fredags
(jeg husker ikke ret hvilken Dag) Eftermiddag,80) da jeg med
Weis gik hjem fra Doctorens, blev, medens vi vare paa Gaden,
pludselig blæst Generalmarsch, hvorpaa Soldaterne fra alle Byens
Gader strømmede til deres Alarmpladser. En Deel af dem rykkede
derpaa ud af Byen for at møde de Danske, vexlede nogle Skud
med disse og vendte derpaa igjen her tilbage. Da vor Major kom
tilbage til sit Qvarteer, bad han Weis og mig, at vi den næste Mor
gen, da et Angreb af de Danske rimeligviis vilde finde Sted, vilde
forlade vort Hjem, da de tydske Kanoner maatte plantes paa Ban
kerne her udenfor, og vort Huus følgeligt ville være meget udsat;
vi lovede at følge hans Raad, gik tilsengs og sov godt til den
næste Morgen uden at blive forstyrrede hverken af Danske eller
Tydske; om Aftenen begyndte imidlertid den gamle Uro forfra.
Majoren lod os igjen vide, at de Danske den kommende Morgen
med megen Bestemthed ventedes, vor Borgemester81) blev kaldet
til Commandanten,82) hvor man som Byens Borgemester vilde
gjøre ham bekjendt med den sørgelige Skjæbne, der forestod
Byen; thi at de Danske den følgende Nat vilde gjøre et Angreb,
det havde man al Grund til at formode, og den udtrykkelige Ordre
fra General Prittwitz, at Byen skulde forsvares, vilde nøde General
Hirschfeldt,83) der er bekjendt som en streng Mand, til om for
nødent at gribe til strenge Midler. Vor Borgemester, hvem Byens
Skjæbne ængstede, gik derpaa op til General Hirschfeldt, som be
kræftede Commandantens Udsagn og lovede Hertz Ledsagelse igjen
nem de tydske Forposter, for at han kunde begive sig til de Danske.
Hertz gav sig da strax paa Veien og kom først ud paa Natten ud til
Oberstlieutenant Flint,84) hvem han til sin største Forundring
fandt med sin Armée i fuldkommen Rolighed uden Tanke eller
Tale om noget natligt Angreb. Hvad der egentlig har bevæget H. til
at gaae til Flint, veed jeg ikke, thi nogen Forandring i de Mili
taires Planer maa man vel ikke haabe eller antage, at han kunde
udvirke.
Imedens Hertz var borte, forberedtes imidlertid alt her til
Modtagelsen af de Danske, de tydske Officerer anmodede deres
Verter om at bringe Børn og øvrige Skatte i Sikkerhed, da Coldings
Skjebne forestod os, alle de Militaires Kufferter vare pakkede og al
Bagagen sendt uden for Byen ad Skanderborgveien. Jeg pakkede
blot Dit og Faders, Angelicas, Tonnis og Drengens Portraiter sam
men og lagde Hat og Shawl tilrette, for at vi om fornødent hurtig
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kunde komme bort, og gik derpaa tilsengs uden igjen denne Nat
at blive forstyrret. Den følgende Aften begyndte Tydskerne igjen
de gamle Reisetilberedelser, og om Natten blev jeg vækket, ved
at Mortensen85) bankede paa vor Sovekammerdør og fortalte os, at
alle Baunerne (Tydskernes Signaler) her i Omegnen brændte: Weis
stod da op for at lytte, om han kunde høre Skud, og jeg glædede
mig fra min Seng over de smukke Blus; det var imidlertid ogsaa
dengang blind Allarm. I de sidste Nætter have vi sovet roligt,
men de stakkels Tydskere ere ideligt vagtsomme og ere nu heelt
medtagne af de mange søvnløse Nætter; det er en egen Maade at
slaa dem paa.
Vor Indqvartering er fremdeles meget forekommende og vakker;
vi læse daglig de tydske Aviser, hvilket jo forresten for os Danske
kun er lidet opbyggeligt, og naar der kommer Kage eller andre
Rariteter fra Westphalen, blive vi anmodede om ogsaa at smage
derpaa. Forleden Dag bad vor Lieutenant mig bevise ham den
Godhed at kjøbe nogle Presenter til hans Kone og Børn, som han
vilde sende dem herfra Aarhuus, og som han ønskede, skulde være
Sager, der vare eiendommelige for Danmark; af disse have vi jo,
navnlig her, ikke meget. Jeg besørgede da et Par Dukker (en dansk
Matros og en Amagerpige, denne sidste er jo vel forresten en
Hollænderinde, et Dannebrogskravebaand, Dannebrogssæbe, Brev
papir med det danske Vaaben, Randers Handsker og til Majorens
Datter Lumbyeske Valtse og nordiske Nationalsange; jeg vilde
gjerne have havt Musikken til Elverhøi, Røverborgen eller Sove
drikken for at indføre classisk dansk Musik i Tydskland, men det
var ikke her at faae.
En stor Deel af de tydske Køer, som græssede her udenfor,
ere sendte til Skanderborg, men der er endnu adskillige tilbage,
som vi skulle føde, Weis har imidlertid idag begyndt af slaa En
gen for dog at faae noget selv, thi ganske friskt Hø tage de nok
ikke.........
Igrunden troer jeg ikke, I behøve at ængste Eder for os,
thi de Danske lade det dog rimeligviis blive ved de smaa Allarmeringer, hvormed de have begyndt, idetmindste antage vi her,
at de ikke ville udsætte Aarhuus.........

Tirsdag Eftermiddag.
Jeg seer nu til min Bedrøvelse, at jeg ikke som før kan sende
Eder mine Breve ad den almindelige Postvei over Hamburg og
heller intet modtage fra Eder, dette Brev gaaer igjennem Betzy
og en preusisk Lieutenant, da min Major i Eftermiddag ikke
er hjemme.88)........
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NOTER
x) Hans Christian Weis (1811—82), distriktslæge i Århus 1845—60,
stiftsfysikus 1860—80. 2) I folketællingslisten for 1850 nævnes Christo
pher Mortensen, 28 år, ugift, født på Christianshavn, møllebestyrer. 3) 14/3
var der ikke fødselsdag i møllen i almindelig forstand. Det var sønnen,
senere døbt Ernst August Weis (1848—1912), hvis 4 måneders dag (han
var født 14/12) fejredes på denne måde. 4) Johan Lund (1818—65), læge i
Århus 1848—50, senere i København. 5) Christiane Røse, f. Ingerslev
(1794—1872), gift med købmand Jacob Friederich Wilhelm Røse (1788—
1867). 6) Frederik Ludvig Brock (1813—86), ritmester ved 3. dragonregi
ment, senere oberst, var netop udnævnt til chef for 4. eskadron (Aarh.
Stiftst. 7/3). 7) 23/3 brændte »næsten hele den gamle Møllebygning [ikke
stuehuset] tilligemed 3 Meelqværne, et Grynværk og et Valtseværk, samt
Meelboutiken« (Aarh. Stiftst. 25/3). 8) Bertha Weis’ søster Marie Angelica
(1829—75), senere gift med A. S. Weis’ broder, departementchef Carl Mettus Weis (1809—72). 0) Maren Pernille Witt (1800—90) havde været hus
bestyrerinde for distriktskirurg Ernst Peter Weis (1776—1845) og hans
fire sønner. 10) Vitus Ingerslev (1801—77), manufakturhandler på Store
torv, senere grosserer i København. n) Betzy Matthæi, en af Bertha Weis’
bekendte fra Odense, i huset hos købmand og fabrikant Hartvig Philip Rée
(1778—1859) og hustru Therese f. Rée (1783—1850). 12) Rygtet var for
hastet. De tyske tropper nåede først til Kolding 2%. 13) Rasmus Hjernø
Gylding (t 1886), købmand i Bogense. 14) Postdampskibet »Mercurius«,
der 1828 var begyndt på Storebælt og senere gik mellem Århus og Kalund
borg, var fra maj 1848 (da Lillebæltsoverfarten standsedes ved tyskernes
fremrykning) sat ind på ruten Bogense-Århus (om skibet se I. C. Weber:
Fra Hjulskibenes Dage. 1919. S. 187—88). 15) Grethe, drengens amme, næv
nes ikke i folketællingslisten for Århus mølle 1850. 16) Under slaget ved
Kolding 23/4 blev byen delvis skudt i brand. 17) Grethe og drengen må
være rejst over Kalundborg, hvor trafiken siden 1848 besørgedes af damp
skibet »Lolland«. 18) Nicolai Christian Carøe (1813—57), overlæge i hæ
ren. 10) Dampskib, der i årene 1842—57 gik i fragt- og personfart ÅrhusKøbenhavn-Ålborg. 20) Bertha Weis’ fars kusine Vilhelmine Cathrine
Fritzine Schønheyder (1819—76). 21) 11/r. foretog tyskerne en recognoscering vest for Horsens, hvor de havde kontakt med general Ryes forposter.
Horsens blev først besat 13/5. 22) Bertha Weis’ broder Christian August
Schønheyder (1834—1918), senere kaptajn, efter 1864 udvandret til Argen
tina. 23) Iflg. Aarh. Stiftst. 13/5 var der 11/5 indbragt på rådhuset 4 for
mentlige spioner, klædt i bondedragt. 24) Rye havde hovedkvarter i Skan
derborg 13/5—22/5. 25) Det var toldvæsenet, der skulle føre tilsyn med far
tøjernes bortsendelse eller sænkning. Se Elfride Fibiger s. 201—04. 2Ö) Ber
tha Weis’ kusine Bertha Købke (1828—1904), senere gift med justitiarius
1 højesteret Peter Christian Nouvel Buch (1816—1904). Hendes søster
Magdalene Barbara Købke (1826—98) var gift med maleren Carl Christian
Constantin Hansen (1804—80). 27) Bertha Weis’ moster Mette Marie
Købke f. Bruun (1798—1888), gift med oberstløjtnant Niels Christian
Købke (1793—1849). Iflg. Aarh. Stiftst. 21/5 hørte Købkes gård til de ejen
domme, der brændte under det tyske bombardement af Fredericia 10/5—
10/5. 28) Om barrikaderne se Rasmus Nielsen s. 156—57 . 20) Adolph Fre
derik Elmquist (1788—1868), boghandler, bogtrykker, redaktør af Aarh.
Stiftst., gift med Helene Ambrosia f. Folandt (1790—1862), havde i 1849
2 hjemmeværende døtre: Louise Nielsine Elmquist (1816—77) og Laura
Gyrithe Elmquist (1823—97), senere gift med generalmajor Theodor von
Freiesleben (1825—1906), og en plejedatter, Caroline Carlos (1809—74).
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30 ) Rye havde hovedkvarter på Lyngby gård 22/5, på Skårupgård 23/5—25/5,
i Skødstrup præstegård 25/r>—30/5, på Skæring Munkgård 30/5—22/6, på Vosnæsgård 22/0—23/6 og på Balskovgård 23/e—1/7, da han udskibedes fra Helge
næs og tog over Bogense til Fredericia. 31) Departementchef Carl Mettus
Weis (1809—72) og overretsassessor Ernst Marcus Weis (1807—73).
32) Iflg. Ryes dagbog 20/5 havde borgerne i Århus søgt om at få barrika
derne fjernet, da de hindrede samfærdselen. »Blev naturligvis afslaaet i
skarpe Udtryk« (Rist s. 237). 33) 6. dragonregiment. 34 ) Husjomfru i
møllen, afskediget senere på året (brev af 28/7). I folketællingslisten 1850
nævnes Cecilia Schmidt, 29 år, ugift, født i Odense, Huusjomfru. 35) Bro
der Severin Brorson (1793—1856), herredsfoged i Hasle m. fl. herreder
1849—56. 30) Bertel Bruun (1767—1827), købmand og rådmand i Frede
ricia. 37) John Erik Leerbek (1805—60), politiadjudant og vægterløjtnant
1 København, i 1849 leder af general Ryes efterretningstjeneste, senere
inspektør ved gendarmeriet i Sønderjylland. 38) Diederich Vilhelm von
Levetzow (1786—1849), toldkasserer i Århus 1844—49. 30) Om trompete
rens tilfangetagelse fortælles bl. a. også hos Elfride Fibiger s. 205—07.
40) Har ikke kunnet identificeres, formodentlig Bertha Weis’ ridelærer fra
Odense. 41) Nicolai Abraham Brummer (1822—1903), premierløjtnant i
ingeniørkorpset, senere driftsbestyrer ved Gribskovbanen. 42) Rygterne
var baseret på et russisk flådebesøg i de danske farvande. Se bl. a. Aarh.
Stiftst. 30/5 flg. 43) Jens Andreas Graah (1787—1873), stiftamtmand i
Århus 1843—57. 44) Magdalenemøllen ved Skanderborgvej, opført af A. S.
Weis o. 1847, formodentlig opkaldt efter Bertha Magdalene Weis. 45) Ve
sterbro mølle. 40) Den lille flådeafdeling, der fra Århusbugten støttede
general Ryes operationer, bestod af dampskibet »Hertha«, kutteren »Nep
tun« og to kanonbåde (bombekanonchalupper). 47) I kampen nord for
Århus var tyskernes tab 2 døde, 19 sårede, 23 fanger, 26 heste. De danske
tab var 2 døde, 6 sårede, 4 fanger, 6 heste. 48) 10/5—12/5 1848 var Århus
besat af et ekspeditionskorps under major Heinrich Adolf von Zastrow,
væsentlig bestående af slesvigholstenere. De bivuakerede på gaderne, og
der forefaldt ingen episoder. 49) Hans Henrik Lausen (1813—56), lærer
ved friskolen, senere ved borgerpigeskolen. 50) Karl Ludwig Wilhelm
Ernst von Prittwitz (1790—1871), preussisk generalløjtnant, havde i 1849
overkommandoen over de tyske rigstropper. 51) Forhandlingerne om at
behandle Århus som åben by var indledt 31/s, men førte ikke til noget re
sultat. Se Den Dansk-tydske Krig II s. 696—97. 52) Edvardine Reinholdine Weis f. Hoff-Rosenkrone (1820—1901). 53) Vilhelm Christopher
Crone (1813—87), overauditør ved 6. dragonregiment, senere politidirek
tør i København. 54) Joseph Herman Mørck (1800—73), ritmester i 6.
dragonregiment, senere oberst. 55) Bertha Weis’ søster Antonie Vilhelmine Schønheyder (1841—1913), senere gift med John Richard Leonard
Cridland (1837—1913), adm. direktør for Det danske gaskompagni.
50) Franz Bülow Schack Brockdorff (1818—1906), premierløjtnant i 6.
dragonregiment, senere godsejer i Kurland. 57) Hans Friedrich Helweg
(1816—1901), søn af distriktskirurg i Odense Hans Zacharias Helweg
(1785—1864). 1849 var han feltpræst ved general Ryes korps, senere sogne
præst i Købelev og stiftsprovst. Om sine oplevelser i krigen udgav han
bogen »Jydske Minder fra Forsomren 1849« (1855). 58) Anna Marie Kir
stine Jespersen f. Bloch (1811—74), gift med Jacob Vilhelm Jespersen
(1805—60), stiftsfysikus i Århus 1844—60. 50) Søren Møller Jørgensen
(1794—1873), tegnelærer, portrætmaler, oliemøller og malermester i Århus.
Se O. Jørgensen: Slægten Jørgensen fra Følle. 1918. S. 107—09. Der findes
2 litografier af Rye udg. af S. M. Jørgensen, begge tegnede af J. F. Gertner
(Westergaard : Danske portræter nr. 10210 og 10212; nr. 10203 angives at
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være »efter det eneste Daguerreotypi«. 00 ) H. C. Weis boede i sin fars,
distriktskirurg E. P. Weis’ gård på Mejlgade. 01) Christian Peter Hertz
(796—1875), kaldet »store Hertz«, auktionsholder, sparekassekasserer, råd
mand, gift med Gertrud Marie f. Ågerup (t 1865). Deres plejedatter Eleo
nore Emilie Andersen (1824—1911) blev senere gift med overretsprokurator, senere stiftamtmand Torkild Christian Dahl til Moesgård (1807—72).
02 ) Helga Borghild Alvilde Oppermann f. Faber (1820—1905), gift med
Ludvig Henrik Ferdinand Oppermann (1817—83), overlærer ved Århus
katedralskole 1846—52, senere professor. Hun var datter af biskop Nicolai
Faber, Odense (1789—1848). °3) N. E. Hoffman-Bang: Om Tilberedning
af engelsk Chester-Ost. Særtryk af Tidsskrift for Landoeconomi. 1848.
°4) Nicolai Stabel Brock (1803—85), ritmester ved 3. dragonregiment, se
nere oberstløjtnant og chef for 5. dragonregiment. Leder af overfaldet i
Nørre Snede natten til 9/0, hvor en afdeling kurhessiske husarer, ialt 64
mand, blev taget til fange. Jfr. note 6. 05) Ludvig Frederik Brock havde
fået kommandoen over 3. eskadron, der sammen med 2 andre eskadroner
og 2 jægerkompagnier var sendt vestpå for at imødegå de tyske rekvisi
tioner i Bingkøbing amt. Natten til lfl/7 ledede han overfaldet ved Fuld
bro, hvor den tyske feltvagt, ialt 13 mand, blev taget til fange. 60) H. C.
Weis’ datter Clara Marie (1845—1934), senere gift med professor, over
læge Carl Georg Gædeken (1832—1900). 07) Francis Maro Tetens (1791—
1862), overtoldinspektør for Nørrejylland 1847—62, og hans 2. hustru
Johanne Marie Pauline f. Brehmer (1805—70). Af børnene havde Bertha
Weis særlig sluttet sig til Susanne (Sanne) Maria Rasmine Tetens (1828—
76) , senere musiklærerinde. 08) Iflg. Wilnau var posthuset i Rosensgade
indrettet til Reichsfeldpost og oberst Juels gård til kgl. preussisk Feld
post. 09 ) Måske Vilhelm Ferdinand Würtzen (1796—1858), major i 6.
dragonregiment. 70) Århus blev besat 21/fl. 71) På dansk side var tabet i
slaget ved Fredericia 512 faldne, 1344 sårede og 35 fanger, på tysk side
henholdsvis 202, 835 og 1954. 72) Dette rygte havde ikke noget på sig.
73) Bertha Weis’ fætter Johan Peter Købke (1824—98), premierløjtnant i
ingeniørkorpset, senere generalintendant, gift med sin (og Bertha Weis’)
kusine Kirstine Marie Bruhn (1827—1919). 74) Carl Thorvald Jørgensen
(1819—1902), kaptajn i ingeniørkorpset, senere generalmajor, gift med
Bertha Weis’ kusine Magdalene Barbara Bruun (1827—1914). 75) Hen
drik Pontoppidan (1814—1901), købmand, senere dansk generalkonsul i
Hamborg og ejer af Constantinsborg. 70) Har ikke kunnet identificeres.
77) Olaf Rye var gift 3 gange, sidst med Elisa Henrikka f. Schultz (1817—
82). 78) Dette er unøjagtigt. Rye var i preussisk tjeneste fra maj til de
cember 1815 og deltog i felttoget mod Frankrig efter slaget ved Waterloo.
70) Frederik Vilhelm IV (1795—1861), konge af Preussen 1840—61. 80) Be
givenheden fandt sted fredag 13/7. 81) Christian Ehlers Hertz (1795—
1866), borgmester i Århus 1848—66. 82) Oberstløjtnant von Freydanck.
Kommandanturen var indrettet i købmand J. P. Hammershøjs gård i
Immervad. 83) Alexander Adolf von Hirschfeld (t 1858), preussisk gene
ralløjtnant, leder af den preussiske division i Nørrejylland. Han havde
kvarter i Hotel Royal, der kaldtes »Hotel Hirschfeld«. General von Prittwitz, der havde haft kvarter i agent Harboe Meulengrachts gård på Lille
torv, var efter slaget ved Fredericia flyttet til Vejle. 84) Carl Ludvig Hen
rik Flindt (1792—1856), oberstløjtnant, senere generalmajor. Overtog
ledelsen af det reducerede nørrejyske korps efter Ryes afrejse til Frede
ricia. Hans hovedkvarter var i Hjortshøj præstegård. 85) Se note 2.
80) Flere breve er ikke bevaret fra besættelsestiden. 24/7 forlod tyskerne
Århus, og straks efter må Bertha Weis være rejst til Odense for at besøge
sine forældre og hente sin søn (brev fra A. S. Weis til hustruen 28/7).

Træplantning i Vrads herred.
Af P. J. Madsen.

I begyndelsen af det nittende århundrede var Vrads herred,
især Vrads, Ejstrupholm og Nr. Snede sogne, mellem de mest
træfattige egne i Jylland. Der var kun få ubetydelige rester
egekrat tilbage af de skove, der engang havde dækket næsten
hele arealet.
Agerdyrkernes fremtrængen er nok den primære grund
til, at skovene forsvandt. De har ryddet og hugget hensyns
løst, den stigende kreaturbestand har hindret ny opvækst, og
så kom reaktionen. Vestenvinden fik overtaget, de lette sand
jorde blev udtørret, og erosionen satte ind i form af sand
flugt. Ild har vel også hjulpet med at ødelægge de sidste
rester af skovene, og lyngen indtog deres plads. Samtidig er
det blevet vanskeligt at ernære sig på de sandpiskede agre,
og lyngen har erobret store dele af tidligere dyrket jord. Kun
få blev, som de jyder de var, stædigt ved at dyrke en del af
jorden under de ugunstige forhold, der krævede den største
nøjsomhed og udholdenhed for at bjærge føden.
Der skulle gå mange slægtled, før fremsynede og formå
ende mænd fandt ud af, at det især var skovenes forsvinden,
der havde fremkaldt de store hedestrækninger i Jylland. Først
i bondereformernes tid i slutningen af attende og begyndelsen
af nittende århundrede blev det besluttet, at der skulle gøres
noget for at genvinde det tabte terrain, og man var klar over,
at der skulle fremelskes nye skove på de lette jorder i midt-og
Vestjylland. Samtidig udstedtes fredskovsforordningen af 1805
for at forhindre yderligere erosion ved skoves forsvinden.
I Vrads herred begyndte genopbygningen af skovene med
en kgl. resolution af 20. juli 1804, der bestemte, at de to
gårde Søgård og Palsgård i Nr. Snede sogn skulle tilfalde
staten på grund af resterende skatter, og rentekammeret be
stemte, at jorderne - 165 og 180 tdr. Id. - skulle anvendes til
skovanlæg. - Forstinspektør ved Sorø skove G.W. Brüel, der
ledede de skovanlæg, rentekammeret få år før havde iværksat
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på Alheden og Randbøl hede, havde besigtiget disse to gårdes
jorder allerede i 1803 og i sin indberetning fundet dem egnede
til nåle - og birkeskoves anlæg. Tilkultivering og hegning med
fredskovsdige blev påbegyndt i 1805 for Hs. Majestæts regning.
Samtlige ejere af lodder stødende op til de overtagne arealer
blev af rentekammeret fritagne for at deltage i hegnssæt
ningen og vedligeholdelse af hegnet »... imod at de over
drager Hs. Majestæt Kongen uindskrænket ret til på deres til
bemeldte plantage stødende heder at skære de til hegnets
vedligeholdelse fornødne lyngtørv og desuden forpligte sig til
ved en pålidelig hyrde at lade deres får og kreaturer vogte,
for at hegnet ikke af disse skal beskadiges!«
Palsgård plantage blev navnet på disse arealer, der efter
hånden udvidedes ved tilkøb af naboarealer, så den omkring
1830 omfattede et areal på 11-1200 tdr. Id. Arealet blev i det
væsentligste tilkultiveret ved, at man i lyngheden pløjede og
harvede striber, hvori der såedes skovfyr, gran, birk og lærk
i forskellige blandinger. - Store dele af disse kulturer mislyk
kedes. Granerne klarede sig bedst, selv om de ofte »stod i
stampe« i mange år. Senere i 1840 - 50 erne gik man i gang
med at efterbedre disse kulturer ved at indplante granplanten
i gravede huller, hvilket førte til, at der næsten overalt blev
god skov.
I 1808 tilbød ejeren af bondegården Snabegård i Vrads
sogn rentekammeret at afgive 229 tdr. Id. af sine 279 tdr. Id.,
imod at han fritoges for at svare skat af det afståede areal
og blev antaget til at føre undertilsyn med skovanlæget.
Dette tilbud blev antaget ved kgl. resolution af 22. december
1808. Der blev straks sat skovdige om dette areal, der blev
kaldt »Snabegård plantage«, og ifølge »Trap« blev dette ar
bejde udført af danske krigsfanger, som englænderne havde
taget på Anholt, og som blev frigivet på betingelse af, at de
blev anvendt til dette arbejde. - løvrigt skete kultivering af
arealet på samme måde og i samme tid som i Palsgård plantage.
Hermed er begyndelsen gjort til anlæg af plantager i
Vrads herred i tidsrummet 1804 til ca. 1830, men så kom der
en standsning i dette arbejde, indtil Enrico Mylius Dalgas tog
sig af sagen. - Det bør dog nævnes, at kammerherre, Lens
greve Holstein Holsteinborg i 1857 købte Grættrup Neder
gård i Nr. Snede sogn med et tilliggende, der med tilkøb ud
videdes til at omfatte ca. 1000 tdr. Id., hvoraf de 500 tdr. Id.
var hede og lyngbakker med lidt spredt egekrat. Dette areal
tilplantede han i løbet af 6-8 år med rødgran i gravede
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huller, og det blev til den smukke Nedergård skov. Det er
muligt, at Dalgas, der var ingeniør, ved anlæg og udbedring
af de mange dårlige landeveje gennem hederne, også har
været medvirkende ved denne plantages anlæg.
Fra sin virksomhed som vejingeniør kendte Dalgas hederne,
der gav ham inspiration til sit livsværk, og efter at have
stiftet hedeselskabet helligede han sig helt dette. Hans hoved
tanke var, som hedeselskabets første plantør senere skovrider
Mads Holt udtrykte det »at komme folk til at plante«, og når
han fandt et areal, som han mente burde beplantes, tog han
købekontrakt på det, hvorefter han søgte at finde en køber,
der ville tilplante det.
Således har Dalgas d. 30. december 1875 oprettet købekon
trakt med ejeren af en forfalden og forladt gård St. Hjøllund
på 502 tdr. Id. i Vrads sogn. Ejeren Jens Tind, der boede i
Linå, skulle have renter af købesummen 8000 kr., men beløbet
skulle ikke betales før 11. juni termin 1878. - Ved købekon
trakter af 3. og 7. juni 1876 sikrede han sig hele Bredlund
fælleshede 807 tdr. Id. for en pris af 10 kr. pr. tdr. Id.. Købe
summen skulle ligesom for St. Hjøllund forrentes, men ikke
udbetales før 11. juni 1878. - Det har sikkert voldt vanske
ligheder at købe dette areal, hvor 11 lodsejere havde større
og mindre rettigheder. Det fremgår af papirerne, at erstat
ningsbeløbene til de enkelte lodsejere er udregnet i tiendele
ører, og købet er sket senere end købet af St. Hjøllund. - Men
nu havde Dalgas et passende areal på 1309 tdr. Id., og så
gjaldt det at finde en køber inden 11. juni termin 1878,
hvilket lykkedes, idet han d. 14. og 20. juni 1878 transporterer
købekontrakterne som skøder til kammerherre, Greve Brockenhuus Schack til Giesegård, efter at denne har betalt købesum
men.
Dalgas, der jo ikke var uddannet forstmand, havde grundigt
studeret og fulgt udviklingen af 60-75 år tidligere anlagte
statsplantager, og undgik derved at begå de samme fejl, som
det havde vist sig var begået i disse, især med hensyn til
jordarbejde og såning af træfrø. Hajn havde forstået, at
jorden skulle bearbejdes mere grundigt, og at det var gavn
ligt at udlufte hedemoren for at neutralisere humussyren
(lyngsyren). Han havde også set, at plantning var bedre end
såning, samt at rødgran groede bedre end skovfyr, birk og
lærk, især når den blev blandet med bjergfyrren, som han
havde erfaret trivedes selv i rå hede. - Ud fra disse erfaringer
tog Dalgas straks fat på anlæg af planteskole og tilplantning
af Hjøllund-Bredlund plantage ved hjælp af en af ham
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ansat plantør, senere skovrider Peter Stærmose, således at
de bedste lokaliteter blev efter forskelligt jordarbejde til
plantet med rødgran og bjergfyr i blanding, og bjergfyr
alene på de dårligste arealer. Plantagen blev efterhånden
udvidet ved tilkøb af hedearealer og mindre hedeejendomme,
hvis ejere selv ønskede at sælge, indtil den i 1913 omfattede
ca. 2100 tdr. Id., der i det væsentligste var tilplantet.
Efter hedeselskabets stiftelse satte staten atter gang i
plantningen. I 1868-78 købte staten arealerne Langebjerg og
Hampen ca. 480 tdr. Id. i Nr. Snede og Vrads sogne. Arealet
blev lagt ind under Palsgård plantage. I 1881 kom der en ny
statsskovrider til Palsgård Vilh. Fabricius. Han var interesse
ret i plantning på heden, og Dalgas betegner ham som en
af sine venner. I 1883 købte Fabricius på statens vegne et are
al i Nørlund af hedeselskabet på ca. 1198 tdr. Id. - et areal
som Dalgas havde samlet -. Senere indtil 1889 udvidede
Fabricius dette areal ved køb af Fruergård og Bjerregård, til
hele arealet Nørlund plantage i Ej strup sogn omfattede ialt
3764 tdr. Id. I 1879 købte staten det store sandflugtsareal
Giudsted sande 1664 tdr. Id. i Ej strup sogn, og i årene 188385 købte Fabricius på statens vegne Kolpensig og Lille Hjøllund m. fl. ca. 4632 tdr. Id. væsentligst i Vrads sogn, så Giud
sted plantage blev et samlet areal på ca. 6296 tdr. Id. - Til at
lede tilplantningen af dette store areal antog Fabricius stats
skovfoged M. Andersen, der havde været elev på St. Hjøllund
og Palsgård, og som af Dalgas var ansat som plantør og assi
stent ved den hedeselskabet tilhørende Birkebæk plantage i
Arnborg sogn - et bevis på det gode samarbejde mellem Dal
gas og Fabricius.
Samtidig med og lidt senere end de store udvidelser af
statsplantagerne blev der under hedeselskabets ledelse købt
og anlagt en hel række større plantager. Tidligere var det
mest velhavende godsejere, Dalgas havde fået til at købe, nu
blev det mest velhavende handels- og industrifolk, han fik
til at interessere sig for sagen. For dem alle gjaldt det, at
de følte det som en pligt at være med til at ophjælpe disse
magre hedeegne, vel vidende at de ikke selv fik noget direkte
udbytte af de ikke ubetydelige summer, de ofrede på sagen.
Det blev den af Dalgas i 1879 ansatte plantør i HjøllundBredlund plantage senere skovrider Stærmose, der i 1882 var
blevet assistent ved hedeselskabet, der fik den opgave, især
efter Dalgas’ død i 1894, at købe og samle arealer til de
fleste af disse store plantager i Vrads herred: Siellenfeldt,
Børgelund, Gråne, Skovlund, Knudskov m. fl. plantager i
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Vrads sogn - Skærbæk plantage i Vrads og Them sogne Kongsø plantage i Vrads-Bryrup-Nr. Snede sogne, RørbækKongsøgård og Ingerbo plantager i Nr. Snede sogn og Harrildgård plantage i Ejstrup sogn, ialt ca. 6000 tdr. Id.. Desuden
var han medvirkende ved oprettelsen af ca. 80 mindre fred
skovsplantager med et samlet areal på ca. 2200 tdr. Id. i
herredet, samtidig med at han som plantningskyndigt medlem
af bestyrelsen for Vrads herreds plantningsforening, der på
Dalgas’s foranledning var blevet stiftet sidst i firserne, var
medvirkende og rådgivende ved udlevering af flere millioner
planter til læhegn, læplantninger ved huse og gårde og min
dre småplantninger i marken.
Vrads herred er derved fra at være et af de mest træ
fattige, blevet et af de mest skovrige herreder i landet. I
Vrads sogn er ca. 67 %, i Ejstrup sogn ca. 37 % og i Nr.
Snede sogn ca. 25 % af arealerne bevokset med skov.
Det er bemærkelsesværdigt, at interessen for plantning
falder sammen med sløje tider for landbruget. I begyndelsen
af det nittende århundrede under krig og pengekrise over
tog staten ejendommene for skatterestancer, og senere i 70—
80erne, hvor landbrugsproduktionen skulle lægges om, ville
sikkert mange flere ejendomme på de magre jorder være ble
vet øde og forladt, hvis ikke deres ejere havde fået lejlighed
til i de nyoprettede plantager ved arbejde at tjene de spar
somme kroner, der skulle bruges til skatter og renter. Der
igennem har plantageejernes penge gjort nytte i dobbelt for
stand.
Lyngen er forsvundet på få mere eller mindre fredede
pletter nær. Skoven har generobret sin gamle plads til gavn
for landbruget, der nu kan trives i læ af plantningerne. Fædre
nes synder er slettede, og man kan vel sige for disse egne,
at - endnu engang forynger sig gamle Danmarks jord.

Frivillige Menighedsraad i Aarhus Stift.
Af F. Elle Jensen.

Den 12. Dec. 1853 nedsatte Kultusminister Ørsted en Kom
mission med den Opgave i Overensstemmelse med Grundlovens
Løfteparagraf at udarbejde Forslag til en Kirkeforfatning,
byggende paa valgte Menighedsraad. Imidlertid kunde der
ikke opnaas Enighed i Forsamlingen, og man nøjedes derfor
med foreløbig at indstille, at der i alle Pastorater blev op
rettet Menighedsraad med en Funktionstid paa 5 Aar; de
skulde repræsentere Lægfolkets Interesser og forøvrigt være
Præsterne behjælpelige i det kirkelige Arbejde.
Ørsted kunde dog ikke godtage dette Forslag, som han
fandt uhensigtsmæssigt for Tiden, derimod kunde han tænke
sig at gaa med til at forberede en senere Gennemførelse af
det, eventuelt ved, hvor det maatte ønskes, nu at genoplive
den gamle Medhjælperinstitution.1)
Saaledes var Stillingen, da Ørsted ved sit Ministeriums
Fald i 1854 afløstes af C. C. Hall. I Modsætning til sin For
gænger fandt han ikke Tiden inde til at foreslaa en Kirke
forfatning gennemført, mens han paa den anden Side var en
varm Tilhænger af Oprettelsen af Menighedsraad, hvad han
mente kunde ordnes rent administrativt, naar de fremkom
paa frivillig Basis. I den følgende Tid blev denne Tanke liv
ligt drøftet i kirkelige Kredse, bl. a. paa Landemoderne, hvor
den i Almindelighed mødtes med Sympati, saa Ministeren
havde for saa vidt Grund til at tro, at han var inde paa noget
rigtigt, da han d. 24. Septb. 1856 gennem Biskopperne ud
sendte et Cirkulære til den danske Gejstlighed om at søge
den realiseret i deres Pastorater.2)
Hensigten med Oprettelse af Menighedsraad er, hedder
det heri, gennem frie Dannelser overalt, hvor der er Trang
til det, »at vække og udvikle et kristeligt Liv i Folket,« ligesom
de kan komme til at udgøre »et meget væsentligt Led i Kir
kens Forfatning.« De skal i det daglige repræsentere Menig
hederne overfor Præsterne, samtidig med at de er til Støtte
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for dem i deres Gerning, men deres Virksomhed maa iøvrigt bestemmes af den frie Udvikling paa hvert Sted. Som
Opgaver for dem peges der dog paa, at de kan komme til at
deltage i Sjælesorg og være med i Udøvelse af Kirketugt
(Advarsler, Paamindelser, Udelukkelse fra Nadveren, ja
»endog af Kirkens Samfund«), ligesom de bør have Ret til
at afgive Erklæringer og Betænkninger om kirkelige Forhold,
f. Eks. Indførelse af ny Salmebog, eventuel Efteraarskonfirmation, ændret Gudstjenestetid o. a. Hvorvidt de første
Gang skal vælges af alle Husfædre eller paa anden Maade,
overlades til Gejstligheden at afgøre, eventuelt efter For
handling om Sagen paa Konventerne. Desuden gøres der i
Cirkulæret opmærksom paa, at Menighedsraad i Virkelig
heden ikke er noget nyt, idet det har en historisk Tilknytning
til den af Christian IV oprettede Medhjælperinstitution.3)
Meningen med denne var, at dens Medlemmer, paa Lan
det 2 for hvert Sogn, i Købstæderne lidt flere, skulde bistaa
Præsten i Kirketugtssager, herunder være til Stede, naar han
formanede Folk, der havde været hans private Advarsler
overhørige, ligesom det var deres Pligt selv at tale med dem,
der ikke levede et skikkeligt Liv, og at indberette, hvad de
maatte høre om forargeligt Levned i Sognet. Mindst 4 Gange
aarlig skulde de samles med deres Præst til Drøftelse af
Tilstanden i Menigheden.4) I Praksis fik Medhjælperne dog
langtfra den Betydning, som var dem tiltænkt, thi i Virke
ligheden blev de som Regel ikke andet end Statister ved Præ
stens Formaningstaler, da faa eller ingen af dem skøttede
om at anmelde dem af deres Bysbørn, som muligt havde
forsyndet sig paa en eller anden Maade, og det hjalp ikke, at
det pietistiske Kirkekollegium 1737 søgte at puste Liv i In
stitutionen. Ophævet blev den dog aldrig, men efterhaanden
uddøde den de fleste Steder, fordi den ikke fik noget at be
stille, selv om den langt ind i det 19. Aarhundrede her og der
stadig kunde bestaa paa Papiret5)
I Aarhus Stift fik Halls Cirkulære en venlig Modtagelse
hos Biskop Braminer, der personlig saa med megen Sympati
paa dets Indhold, og det var derfor kun rimeligt, at han i
et Hyrdebrev (d. 16. Novbr. 1856) varmt anbefalede sine
Præster at følge dets Anvisninger. Han vidste vel, udtalte
han heri, at mange frygtede for, at der ikke ude i Befolk
ningen var Interesse for Sagen, men saa maatte den netop
vækkes, og det var nok værd at gøre et Forsøg. Meningen
var jo ikke at oprette en »Inkvisition« til Husbesøg, men
Medlemmerne af Menighedsraadene skulde være Medhjælpere
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hos og Raadgivere for deres Præst og med ham drøfte saadanne Spørgsmaal, som havde Betydning for det kirkelige
Liv i Sognet, Gudstjenestetid, Tidspunktet for Afholdelse
af Skriftemaal, Konfirmanddispensationer, Salmebogssag,
eventuel Udelukkelse fra Nadveren, forargeligt Samliv i Me
nigheden, Afskaffelse af Søndagsarbejde, ligesom de privat
kunde prøve at tale de Forældre til Rette, som lod deres
Børn forsømme deres Skolegang.
Spørgsmaalet var saa kun, hvorledes man i Sognene vilde
stille sig til den ministerielle Opfordring. Heri faar vi et
ret godt Indblik gennem de Indberetninger, der i de nærmest
følgende Aar af Præsterne indsendtes til Biskoppen, og som
nu henligger i Aarhus Bispearkiv, thi selv om der mangler
en Del, er de, der forefindes, dog saa talrige, at man af dem
er vel i Stand til at danne sig et tydeligt Billede af, hvad
der skete.0)
Formentlig har Præsterne alle Steder fulgt Cirkulærets
Anvisning paa at drøfte dets Indhold ved deres Provsti
konventer, men kun fra et Par af disse foreligger der Op
lysninger. Saaledes melder Provst Vallentin, Spentrup d.
13. Juni 1857, at man havde haft et Forhandlingsmøde om
Sagen allerede i November 1856, og at man var blevet enig
om at arbejde videre med den. Med Hensyn til Valgmaaden
holdt Flertallet afgjort paa, at man ifølge de »evangeliske
Principper« ikke kunde overlade Lægfolk alene at udpege
Raadenes Medlemmer, det maatte blive Præstens Sag; kun
en enkelt Røst løftede sig for aldeles frie Valg. Man frem
hævede ogsaa den Vanskelighed, der laa i at finde de rette
Mænd og at faa dem til at tage imod Præstens Opfordring til
at lade sig vælge, men det haabede man at kunne overvinde
ved personlig Paavirkning. At alt ikke vilde forløbe helt gnid
ningsløst, maatte man forudse, og der advaredes derfor mod
at møde det nye med for store Forventninger.
Denne Frygt viste sig begrundet, thi paa et nyt Møde d. 13.
Maj kunde kun tre af de tilstedeværende Præster melde om
Resultat i deres Pastorater, Tvede-Linde, Vindblæs-Dalbyover og Sønder og Nørre Onsild, hvor man sidstnævnte Sted
dog klogeligt betonede, at de valgte ikke skulde være Præstens
Raadgivere, men hans Medhjælpere - den Betegnelse var
jo kendt fra tidligere Tid. Af Indberetninger til Biskoppen
ser man, at Sagen de fleste andre Steder blev mødt med
Lunkenhed eller med ligefrem Uvilje; saaledes i Hem, thi
skønt Pastor Krag dér baade privat, i Kirken og ved Møder
havde talt for den og ogsaa mente at have vundet Tilslut-
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ning hos enkelte, erklærede Menigheden alligevel tilsidst
»med een Mund«, at man ikke vilde vide af noget Raad
at sige, det behøvedes ikke. Det samme var Tilfældet i V. Tørs
lev og i Asferg, hvor man mente, det vilde gøre Indgreb
i den personlige Frihed, og i 0. Tørslev vilde man vente
og se, hvordan det gik andre Steder, saa det var ikke muligt
at faa nogen til at lade sig vælge. Det var det heller ikke i
Hvornum Pastorat; derimod lykkedes det Præsten at faa
en Mand fra hvert Sogn til at love at være hans private
Raadgivere. Pastor Vittrup i Mariager kunde heller ikke faa
Interessen vakt i sin Kreds, skønt et Menighedsraad efter
hans Opfattelse kunde komme til at gøre en god Indsats
og modvirke den Banden og Raahed, der var i Byen, saa
man havde nøjedes med at genoprette en indsovet Læsefor
ening; maaske kunde den faa nogen Indflydelse til Sædernes
Forbedring.
Indberetninger fra de fleste andre Egne i Stiftet giver det
samme Billede som i Onsild, Kær og Gerlev Herreder. I Al
mindelighed fandt Præsterne Tanken god og saa den gerne
ført ud i Livet, selv om den paa den anden Side mange af
dem mistvivlede om, at det lod sig gøre, fordi de ansaa deres
Menigheder for at mangle den fornødne Modenhed, og der
for straks, undertiden efter en Forhandling med deres Sogne
børn, opgav at arbejde for dens Virkeliggørelse. Nogle var
der ogsaa, som principielt var Modstandere af Menigheds
raad; det gjaldt f. Eks. Pastor og Seminarieforstander Lang
hof i Lyngby, der ganske vist ikke afslog at fremlægge Sagen,
men samtidig erklærede rent ud, at det ikke nyttede at
skabe Livets Former, før Livet selv var til Stede, og noget
lignende mente Provst Piesner i Glud. Pastor Linnemann,
Ousted, syntes, et Menighedsraad var en dødfødt Institution,
hvis Medlemmerne ikke valgtes ved frie Valg, men hos ham
var netop de kirkeligt sindede Modstandere af det, og han
troede ikke, det vilde virke, naar man rigtig havde Brug for
det. Bønderne var desuden mistænksomme mod Sagen, fordi
det var noget nyt, der tilbødes dem ovenfra, og de vilde ikke
træde offentligt frem, med mindre det paalagdes dem ved
Lov. Ogsaa Pastor Schmidt, Tyrsted, savnede en Ordre fra
Regeringen som Betingelse for en heldig Gennemførelse, Pastor
Vestesen, Vinding, mente, at et Raad vilde kvæles i Debatter,
og Pastor Knudsen, Blegind, vilde i givet Tilfælde hellere gaa
til de gamle Medhjælpere end betjene sig af et Menigheds
raad, der ikke kunde skride ind uden at komme i en ubehage
lig Offentlighed.
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De Præster, som forsøgte at paavirke Stemningen i deres
Sogne til Fordel for Menighedsraadstanken, mødte imidler
tid de fleste Steder stærk Modstand. Den Uvilje mod den,
som kom til Orde, bundede utvivlsomt, som Pastor Linne
mann meget rigtigt saa det, i Almuens nedarvede Frygt
for det nye og ukendte, hvis Følger man ikke syntes at kunne
overse, og da der ikke var Tale om noget Lovbud, som skulde
efterkommes, men kun om et Tilbud, foretrak man at blive
i de gamle Forhold og som hidtil at lade Præsten faa hele
Ansvaret. Det var dog vist kun i Kattrup, at man var bange
for at skulle af med mere i Skat, om man fik Menighedsraad,
men en almindelig Indvending var, at det vilde give Anled
ning til Splid i Sognene, idet det vel vilde tage Præstens
Parti, om der opstod Uenighed med ham, og endnu mere
frygtede man for, at det vilde blive en Slags Politi, der
snusede i Folks Sager og eventuelt gjorde Anmeldelse om
dem. Især det sidste var Hovedgrunden til, at der ikke blev
oprettet et eneste Menighedsraad i Bjerre-Hatting Herreder,
»de stærke Jyders« Hovedkvarter, thi da netop de forlangte
Kirketugt indført for eventuelt at lade sig vælge, og de andre
i Sognene mindst af alt vilde udsættes for at blive overvaaget af dem, der baade udgjorde et Mindretal og havde
en helt anden aandelig Indstilling end Flertallet, var Resul
tatet dermed paa Forhaand givet.
Undertiden løb det hele ud i Sandet, fordi Præsterne ikke
kunde finde nogen i deres Sogne, som de mente at kunne an
befale som Medlemmer af Raadet, men selv om dette var
Tilfældet, var Sagen dermed ingenlunde altid klar, thi det kun
de være vanskeligt, ja til Tider helt umuligt, at faa dem til
at modtage Valg, fordi de ængstedes for derved at komme
i Modsætningsforhold til deres Bysbørn, eller det skete, at
de efter først at have sagt ja trak sig tilbage under Pres fra
dem.
Saaledes i Falling, hvor en af de fire, der allerede var
blevet valgt, bagefter bad sig fri, mens to stillede Betingelser,
saa Handlingen maatte gaa om - med et lignende Resultat,
saa der kom slet ikke noget ud af Sagen.
Ogsaa personlige Motiver kunde vel af og til spille ind;
det gjorde de i alt Fald i Gern, hvor man var forbitret paa
Præsten, fordi han mentes at have angivet en Mand for ulov
ligt Krohold, men i det hele taget kan det siges, at hvor Be
folkningen nu engang var blevet Modstandere af »den mod
bydelige Indretning,« som man i Ormslev kaldte Menighedsraadet, forblev Præstens Overtalelser i Reglen frugtesløse,
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ligesom der næppe var noget for ham at stille op, naar et
Sogneforstanderskab gik imod (Glud, Tved). Højst kunde
man love at ville overveje Sagen igen, naar man havde set,
hvordan det gik i andre Sogne, eller man indvilgede i at
genoprette den gamle Medhjælperinstitution, som Folk dog
i alt Fald kendte af Navn og vidste, at hvor den endnu eksi
sterede, gav den ikke Anledning til Uro i Sognet (Hylle
sted, Borum, Adslev, Mjesing, Fruering, Vitved); eventuelt
kunde den da senere udvikle sig til et Menighedsraad. At nogle
Præster under disse Forhold søgte at faa en og anden i
Menigheden, som de stolede paa, til at love at være deres
Raadgivere, vakte mindre Uvilje, da de paagældende jo ikke
var valgt og saaledes ikke kunde fremtræde med nogen of
ficiel Myndighed overfor andre (Hvornum, Vinding, Barrit,
Elbæk, Ring).
Naar der alligevel trods den almindelige Ligegyldighed
og Modvilje mod det ministerielle Cirkulære blev oprettet
en Del Menighedsraad i Stiftet, skyldtes det nærmest, at
Befolkningen i de paagældende Sogne af gammel Vane gav
efter for deres Præsters Ønske, men det skete uden Begej
string, ja ofte uden nogen Interesse for Sagen. Pastor Ebbe
sen i Rousted havde saaledes faaet 5 Mænd til at love at
lade sig vælge, men paa Valgdagen mødte ikke en eneste
stemmeberettiget frem - formentlig heller ingen af Kandi
daterne. Alligevel fik man et Resultat, idet Ebbesen saa ganske vist uden for Reglerne - bad Sogneforstanderskabet
udnævne dem, hvilket skete. Og i Todbjerg var de vordende
Menighedsraadsmedlemmer i Flertal ved Afstemningen.
Valgene er sikkert ellers blevet forberedt og tilrettelagt
paa lignende Maade, som det skete i Ørting: Efter Modtagelse
af Biskoppens Hyrdebrev begyndte Kapellan Pedersen paa den
invalide Sognepræsts Vegne at oplyse Menigheden om dets Ind
hold, idet han dels fra Prædikestolen, dels ved en Række ret
vel besøgte Møder og dels gennem Samtaler med »de mest
agtede og kristeligt sindede« Mænd i Sognet søgte at vække
Interessen for Sagen og at faa alle til at forstaa, at der nu vilde
blive givet Befolkningen den dem tilkommende Ret til at med
virke i sine egne aandelige og kirkelige Anliggender. De fleste
forblev imidlertid ligeglade, men da der heller ikke var nogen
egentlig Modstand, besluttede Pedersen at lade Valg afholde i
Fastelavn, inden Foraarets Markarbejde optog alle, thi Tanken
i sig selv var jo god, og Ligegyldigheden egentlig et Bevis for,
at der var Trang til mere Liv i Menigheden. Det var unyttigt
at vente paa, at et Flertal skulde udtale sig for den, ogsaa fordi
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Frivilligheden fik mange til at forholde sig passive, hvad enten
det nu skete af Beskedenhed eller Dovenskab. Det kneb her som
andre Steder med at faa nogen til at modtage Valg, men
omsider lykkedes det dog, og der dannedes et Menigheds
raad, bestaaende af en Gaardmand og to Husmænd, alle me
get agtværdige, »hvoraf de to ogsaa hørte til de »mest kirke
lige«.
At der ikke kom noget ud af Valgene i Annekset Falling
er allerede nævnt. Men forøvrigt var det ingenlunde ualmin
deligt, at Sognene i et Pastorat indtog forskellig Holdning,
eller at en Præst kun vilde have Menighedsraad oprettet
i et af dem, fordi der blot i det forekom ham at være Be
tingelser for det. Saaledes indberettede Pastor Brandt, Stor
ring, Stjær og Galten, at han kun i Stjær, hvor der baade
var gammel kirkelig Sans og adskillige udviklede Mennesker,
havde udpeget 6 Mænd, som efter at have sagt ja og at
være proklameret fra Prædikestolen var blevet valgt. I de
to andre Sogne var den aandelige Tilstand vel ikke daarlig,
men der manglede alligevel de rette Folk, eftersom de enkelte,
der hørte til »de vakte«, ikke vilde kunne vælges, fordi de antoges at ville holde paa, at der skulde øves en stærk Kirke
tugt i Menighederne.
Den 5. Oktbr. 1857 indberettede Braminer det foreløbige
Resultat til Ministeriet, der af Biskopperne havde udbedt
sig Underretning om, hvordan det gik med Oprettelsen. Sær
lig straalende var det ikke, idet der i Aarhus Stift ikke var
dannet Menighedsraad i mere end 32 Pastorater (af 175),
i nogle af dem kun i eet af Sognene, men Braminer mente,
flere vilde komme til, da der stadig arbejdedes med Sagen.7)
Det blev ogsaa Tilfældet, thi da Ministeriet i Efteraaret 1859
forlangte nye Oplysninger om, hvordan Udviklingen havde
formet sig i de sidste to Aar, kunde Biskoppen svare, at han
i den Tid havde approberet 21 Menighedsraad, saa Tallet nu
nok laa paa ca. 50, idet nogle af dem eksisterede i vegeterende
Tilstand, d.v.s. man kunde ikke regne med dem. Han tilføjede,
at Medlemmerne ellers stræbte at være Præsternes Medhjæl
pere i Bestræbelsen for at højne Moralen og udbrede kriste
lig Oplysning, og at han selv havde haft gode Samtaler
med dem paa sine Visitatser, saa han var blevet stadfæstet
i det Haab, der havde faaet ham til at virke for Oprettelsen
af de frivillige Raad.8)
De fleste af de Præster, der havde faaet Menighedsraad
dannet, delte vistnok Biskoppens Lyssyn, og enkelte af dem
kunde med det samme opstille et Program for deres Arbejde,
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ofte formet som en Erklæring af Medlemmerne. I Todbjerg
var de enige i hver paa sit Sted at støtte Præsten og virke
til Kirkelivets, herunder Kirkegangens, Fremme, ligesom de
ved Paamindelser vilde modarbejde ukristelig Vandel i Sog
net. De vilde sætte sig ind i den kirkelige Lovgivning og ved
Lejlighed fortælle andre om den, ønskede den nye Salmebog
(Roskilde Konvents) indført og lovede at hjælpe Præsten
med at bedømme Konfirmandernes Duelighed! Paa Kirke
gulvet burde de staa efter Alder. De tænkte sig at søge om, at
Gudstjenesten om Vinteren begyndte Kl. 10, og at der blev
Altergang ved hver Højmesse, naar mindst 4 havde meldt
sig. De ældste Skolebørn burde følges med Læreren i Kirke
og sidde paa en Bænk i Koret, synlige for Menigheden. Andre
Steder turde man dog ikke straks fremlægge nogen Plan, højst
som i Onsild en Ønskeseddel: 4 Sammenkomster om Aaret
med Forhandling om Konfirmanddispensationer, Sigtning af
Faddere, Afvisning fra Nadveren, Mægling, Søndagsarbejdet og
Mormonernes Agitation. Eller man kunde blot udtrykke sig
i almindelige Vendinger med Henvisninger til Cirkulære og
Hyrdebrev. I Adslev lovede Medlemmerne med Guds Hjælp i
Kærlighed og Besindighed efter de dem betroede Pund at virke
til Kirkelivets Fremme, vise et godt Eksempel og at staa Præ
sten bi, naar han ønskede det. Naar deres Periode paa 5 Aar
var udløbet, vilde de efter bedste Evne udpege deres Eftermænd, hvis Valg kunde stadfæstes af Menigheden.
Spørgsmaalet var saa, om Menighedsraadene kom til at
opfylde de Forventninger, der blev stillet til dem. Af Indberet
ninger til Biskoppen i de nærmest følgende Aar efter deres
Oprettelse faar vi en Del Oplysninger om deres Virksomhed,
idet det dog vistnok her bør tages i Betragtning, at de er set
gennem Præsternes Briller, og at disse kan være kommet til
at tillægge dem en større Betydning, end de i Virkeligheden
havde, men selv de mere forbeholdne mener dog i Reglen, at
de har gjort deres Nytte. Nogle Eksempler vil vise det.
Fra Hinge meldes 1858, at man har faaet Legestuer i
Fasten standset og Folk til at blive til Gudstjenestens Slut
ning, solgt 200 Ny Testamenter, modarbejdet Mormonerne
og mæglet i to Ægteskaber, ligesom der nu er ved at komme
Sans for Husandagter. Da der netop i 1858 opstod en Vækkelse
i Sognet, kunde Raadets Virksomhed tyde paa, at nogle
af de vakte var Medlemmer. - I Torning var Udskænkning i
Kirketiden hørt op, og Degnen holdt Salmesangsøvelser med
den konfirmerede Ungdom, i Ørsted har man ved 4 aarlige
Møder samtalet om kirkelige Forhold, arbejdet for et Biblio-
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tek og søgt at faa mere ud af Katekisationerne, og fra Hvors
lev berettes om bedre Kirkegang, Arbejde for den nye Sal
mebog og for at faa Balslev Lærebog indført i Stedet for
Balles, for Efteraarskonfirmation og om Modstand mod Mor
monerne. Præsten informerede Medlemmerne om Forhand
linger paa Landemodet. Ogsaa adskillige andre Steder mente
man at kunne spore bedre Kirkegang (Nimtofte, Aaby, Ons
ild, Maarslet, Vitten, Torning) og aktiv Uvilje mod Mormon
erne, som fik vanskeligt ved at faa Lokale eller trak færre
Tilhørere (Borup, Aaby, Hvirring, Sahl, Vitten). Smaaskrifter uddeltes i Voer, Fjellerup, Aaby, Ødum, Knebel, Bra
brand, og der arbejdedes adskillige Steder for Roskilde Kon
vents Salmebog, i Nimtofte, Hvirring, Adslev og paa Ende
lave havde Medlemmer været paa Sygebesøg og i Adslev og
Vindblæs medvirket ved Ægteskabssager; i Astrup havde
man faaet Sammenflytning før Vielsen standset. I Krage
lund og Tvede modarbejdedes Søndagsarbejdet, og i Ør ting,
Hvirring, Kragelund, Randlev og Haurum blev der samlet
ind til et Monument for Luther i Worms. Sidstnævnte Sted
var den nye Salmebog indført, og der paatænktes en For
skønnelse af Kirkegaarden, hvortil Grev Frijs havde givet
50 Rdl. Derimod var der Modstand mod Balslevs Lærebog,
da Læreren helst vilde beholde den gamle, og Menigheden
ogsaa lettere kunde bedømme Børnenes Flid! Balslevs var
desuden for kort, saa Læreren maatte supplere dens Ind
hold med Forklaringer, og det var uheldigt. I Kolby paa Samsø
var det endnu ikke lykkedes at faa Kvinderne til at rejse
sig under Gudstjenesten, derimod havde man faaet hindret,
at ukonfirmerede Piger var Faddere. Man ankede ogsaa over,
at Menigheden stadig ikke deltog i Korsvarene. Raadet del
tog - som enkelte andre Steder - i Ledelsen af Fattigkassen.
Af ovenstaaende faar man jo det Indtryk, at Menighedsraadene har udfoldet en livlig Virksomhed, og der er da
vist heller ingen Grund til at betvivle, at der i nogle af dem
har været Mænd, som paa en jævn og naturlig Maade har
øvet en god Indflydelse i deres Sogne.0) Noget andet er det,
at man næppe tør drage for vidtgaaende Slutninger ud fra de
gejstlige Indberetninger, da Præsterne i dem som allerede sagt
sikkert ikke har tegnet Billedet af, hvad der skete, med mør
kere Farver end nødvendigt, saa de maa benyttes med et vist
Forbehold, hvis man paa Grundlag af dem vil bedømme, hvad
Menighedsraadene kom til at udrette, og dette saa meget mere,
som det er Præsternes og ikke de meniges Opfattelser og An
skuelser, der kommer til Orde i dem. Tydeligst viser det sig
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i de »Haandfæstninger«, visse Raad udstedte, thi deres Indhold
og Udtryk peger afgjort hen paa gejstlig Affattelse.
At man i det hele taget ikke skal tillægge dem for stor
Betydning, fremgaar maaske dog allerstærkest af, at de saa
at sige overalt kun blev oprettet som Følge af Sognepræster
nes Ønske, og at de som Regel bare bestod i en kort Aarrække,
uden at de ved deres Ophævelse efterlod sig noget Savn i
Menighederne. Som Regel gælder det, at de færreste af dem
har eksisteret stort mere end en halv Snes Aar, somme endda
kortere. Et Fingerpeg om Udviklingen har vi i Biskop Bram
iners Visitatsoptegnelser, idet han har for Skik under Be
skrivelsen af Forholdene i de Pastorater, han besøger, ogsaa
at meddele, om der findes Menighedsraad i dem, og vi ser da,
hvordan mange, der nævnes i Begyndelsen, efterhaanden gli
der ud af Omtalen, hvilket kun kan udægges som et Vidnes
byrd om, at de nu er gaaet ind.10)
I Hinge, hvor Menighedsraadet syntes særlig aktivt, er
der allerede 1863 Tavshed om det; maaske kan det skyldes
et Brud mellem Vækkelsen og Præsten. Idet hele taget
har 1860erne været den kritiske Tid; jo længere vi kommer
hen i dem, des færre bliver Oplysningerne om de eksisterende
Raad. Forklaringen er vistnok, at den 5-aarige Periode, der
var den normale for deres Levetid, er udløbet i Aarene 186264, og saa er den mange Steder ikke blevet fornyet,, mens det
andre Steder skete een Gang til - og saa ikke mere, ligesom det
ikke er usandsynligt, at nogle af de anden Gang valgte Raad
ganske stille er sygnet hen. I Serup besluttede Menigheds
raadet, der var oprettet 1857 og fornyet 1862, sidstnævnte
Aar at anskaffe en Protokol, hvoraf det fremgaar, at man
holdt Møde d. 8. Juni. Der omtales, at man hidtil kun har
ført mundtlige Forhandlinger uden at nedtegne noget, men
at man har stræbt efter at vække et sundt kristeligt Liv i Me
nigheden, og at hvert Medlem har søgt at virke til Ordens og
Sædeligheds Befordring. Den nye Salmebog er indført og
ca. 80 Eksemplarer af Ny Testamente uddelt, ofte uden Be
taling. Ved Mødet oplæstes desuden en Del ministerielle
Cirkulærer. Men Beretningen om dette Møde er det eneste,
der staar i Protokollen, Resten er tomme, hvide Blade, unæg
telig ikke noget godt Tegn paa Menighedsraadets senere Ar
bejde.
Efter 1870 nævnes der kun faa Menighedsraad; jeg har kun
truffet Navnene Værum og Kragelund, men det kan selv
følgelig ikke udelukkes, at der har eksisteret nogle i de Pasto
rater, Biskoppen ikke besøgte i dette Tidsrum, ligesom det
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kan være muligt, at enkelte af dem kan være vedblevet at
bestaa af Navn, til I. C. Christensens Menighedsraadslov af
1903 kom - paa samme Maade, som Medhjælperinstitutionen
gjorde det helt op til Midten af 19. Aarhundrede, men de har
da ligesom denne ikke spillet nogen Rolle eller haft nogen
Indflydelse. At Menighedsraadene saa hurtigt sygnede hen, lader sig
utvivlsomt psykologisk forklare ved, at de i Virkeligheden kun
var Redskaber i Præsternes Haand, idet de læge Medlemmer
selv i Reglen ingen selvstændig Mening havde om de fore
liggende Sager og derfor kun udførte, hvad de blev sat til,
men naar man saa var færdig med dem (den nye Salmebogs
og Balslevs Lærebogs Indførelse, Forholdsregler mod Mor
monerne, Oprettelse af Bibliotek, Indsamling til et Luthermonument o.a.), var der egentlig ikke mere at udrette, idet
man trygt kan gaa ud fra, at faa eller ingen havde Lyst til
at blande sig i deres Bysbørns private Forhold eller at virke
som Sjælesørgere; har de enkelte Gange gjort det, har det
utvivlsomt kun været med Modvilje, saa meget mere, som
jo det var Præstens Bestilling! Skulde Raadene have haft
Livskraft, maatte de, som ogsaa nogle Præster forstod, have
været lovbefalede, og der skulde være givet dem bestemte
Rettigheder og Opgaver med Hensyn til de ydre sognekirke
lige Forhold, saa Medlemmerne kom til at føle et personligt
Ansvar for dem.
Men selv om dette var sket, er det maaske dog et Spørgsmaal, om det vilde have haft den ønskede Virkning paa
dette Tidspunkt. Lige straks vilde det nok i alt Fald ikke være
sket. Thi om end det er rigtigt, hvad Bjørnson siger i Synnøve
Solbakken, at Kirken for Bonden altid staar paa et højt Sted,
d.v.s. han har kirkelig Sans, maa det ikke glemmes, at denne
i Aarenes Løb var blevet stærkt sløvet, efter at man havde
frataget Menigmand den Indflydelse paa de kirkelige For
hold, som han dog delvis havde faaet ved Reformationen.
Konge og Adel tiltog sig baade Præstevalget, som da
blev henlagt til Lægfolket, og Kirkernes Indtægter og Be
styrelse, saa den menige Mand intet havde at skulle have
sagt - hvad Under da, at han vænnedes af med at tænke
selv og vænnedes til, at andre gjorde det for ham. Derfor
er det forstaaeligt, at et Cirkulære, der ikke befalede, men
blot tillod ham at sige sin Mening om visse Ting, som han
ikke tidligere havde beskæftiget sig med, blev mødt med Uvilje
af ham som noget nyt og ukendt, man kun kunde have Ulempe
og Ulejlighed af og derfor burde afvise. Da Menighedsraads-
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loven af 1903 blev vedtaget, var Indstillingen en helt anden,
og da der netop ved den gaves Raadene bestemte Hverv,
og Befolkningen forstod, at den dermed fik Ansvar for no
get, som var dens eget, var de rette Betingelser til Stede
for, at de virkelig kunde komme til at faa Betydning for det
sognekirkelige Liv.

NOTER OG HENVISNINGER
O Glædemark: Kirkeforfatnings-Spørgsmaalet i Danmark, S. 310 ff.
2) Glædemark, S. 362 f. 3) Gejstlige Love og Ekspeditioner vedrørende
Kirke- og Skolevæsen, S. 259. 4) H. F. Rørdam: Danske Kirkelove III,
S. 142 ff. 5) Kirkehist. Saml. VI — 5 — 444 ff. ®) Aarhus Bispeark.: Op
rettelsen af Menighedsraad 1857 ff. (Landsark. i Viborg). 7) Glædemark,
S. 367. 8) Ministeriel Kopibog (15/n 1859) for Aarhus Stift (Landsark.).
e) Naturligvis kunde der ogsaa være uheldige Elementer. 1859 indberettede
Pastor la Cour, Aalsø, om et Medlem, der var blevet beruset i Grenaa og
paa Hjemturen havde lavet Optøjer. Sagen vakte stor Forargelse i Sognet,
og i Menighedsraadet havde Præsten efter Oplæsning af 1. Kor. Kap. 5 (en
Blodskamssag, der førte til den paagældendes Udstødelse af Menigheden)
udelukket Manden fra Møderne og opfordret ham til at nedlægge sit Man
dat. Da de andre bad godt for ham, fik han efter en Tids Forløb Lov at
fortsætte. Dette billigede Biskoppen; derimod dekreterede han 1864, at et
Medlem i Kragelund, der havde løst Sognebaand til Sejling, ved dette
»paafaldende Skridt« havde forladt sin hjemlige Forsamling og derfor
ikke kunde forblive i Raadet. 10) Aarhus Bispearkiv: Braminers Visitatsprotokol II (Landsark.).

Peder Holst.
Ved Sigurd Elkjær
efter et manuskript af degnen Herlov Dalhoff.

Ole Krefting var den sidste præst til Hvirring, Tamdrup
og Hornborg. Efter hans død 1742 blev Tamdrup et selv
stændigt sognekald med Peder Kierulf som præst. Underligt
nok fungerede Johan Gotfred Brangstrup uantastet som degn
for de tre sogne til sin død 1749, da hans svigersøn, Herlov
Dalhoff, arvede de to sogne, mens den »hæderlige og vel
lærde Studiosus« Christen Schiwe blev degn i Tamdrup.
Om Kreftings efterfølger Peder Holst ved Dalhoff sær
lig god besked, da han var præstens huslærer i to år, før han
blev sognedegn og præstens nabo. Her følger som fortsættelse
af »Hr. Ove og Hr. Ole«, hvad Dalhoff videre beretter i sit
manuskript.
Hr. Peder Holst blev indsat til Præst for Hvirring og
Hornborg Søndagen før Pinsedag 1742, blev Provst over
Nim Herred 1758 og døde d. 5. Juni 1762 efter at have været
en ærlig, fredelig, fornøjelig og føjelig Præst og Ægtemand
i 20 Aar. Denne Mand, en Præstesøn fra Karleby1) i Nørre
Herred i Aarhus Stift, deponerede fra Grenaa2) Skole 1718.
Som ung Student og conditionerende hos en Præst i sin
Fødeegn lod han sig hver aften til sildig ud paa Natten
informere af en paa en Herregaard i Nabolaget conditioner
ende Student, siden bekendt i mine Studenteraar under det
Navn Pedel Høysgaard3), der gav ham Smag paa og Indsigt i
det latinske og græske Sprog, som vor Holst siden var saa be
kendt af, at man vilde have ham paa Valg med en Bie4) om
Rektoratet i Horsens, fra hvilket han dog, som fremmed
for det ebraiske Sprog, undslog sig. Han var Student i 22
Aar, og hans sidste Condition hos en Forvalter Møller paa
Boller varede i 7 Aar. Her dimitterede han til Akademiet
denne Forvalters Søn, som i Aaret 1745, da jeg nylig var
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kommet til Akademiet, lige saa hastig blev dømt fra Præste
kjolen, som han bevislig nok havde købt sig den af en Brygger
i København. Dette Præsteskelet har jeg selv kendt, dog ikkun
i 3 Maaneder, thi længer forbød Græmmelsen ham at over
leve sin Skæbne.
I denne Bollerske Condition forlovede vor Holst sig med
Mejersken Jomfru Christine Sophie Franck, Herskabets Gart
nerdatter, ved hvis Understøttelse i København han efter
et halvt Aars Forløb tog Eksamen Theologicum. Aar 1740
blev han residerende Kapellan i Vejle og Sognepræst til
Annekset Vinding. Straks holdt han Bryllup med sin i 6 Aar
forlovede Kæreste. I Vejle var han meget elsket og æret, og
hertil bidrog baade en ældgammel Præstes Uduelighed saa
og hans egen Nidkærhed for at fortjene Tilhørernes Gunst
ved Lærdom og Levned. 2 Aar var næppe forgangen i Vejle,
førend hans Kone, hin Mejerske, kom i Erindring ved Hr.
Kreftings Afgang, thi blev han uden egen Ansøgning kaldet
til disse tvende Menigheders Sognepræst af Kirkepatronessen
von Holstein Christine Sophia Reventlau, som havde tilladt,
at baade denne Mejerske, en Gartnerdatter, og min salig Moder,
en Beriderdatter, var opkaldt efter hende, thi min Morfader5)
var Grosscanslerens Berider, førend han blev kongelig Stut
mester ved Frederiksborg. Holst var Broder til min Farbro
ders, dansk Skoleholder i Horsens Jonas Dalhoffs6) Kone.
Hos denne fornøjelige Holst tjente jeg i 2 Aar og fik
16 Rigsdaler til aarlig Løn ligesom hans Avlskarl. For denne
Løn var jeg forbunden til at læse for hans 5 Børn og at
prædike hver 3die Søndag saa og at prædike 12 Maanedsprædikener, det er den første Onsdag i hver Maaned, og desuden
aarlig 5 Fasteprædikener. Hvad siger I dertil, I Herrer Hov
mestre, som nu tror at kunne fortjene 100 Rigsdaler om Aaret,
ja en Hest paa Foder for at junkerere, kafferere, spadsere og
divertere Eder.
Peder Holst var en aabenhjertet, redelig og rundtalende
Mand, næsten i lige Grad kolerisk og flegmatisk. Dog havde
Flegma og det jovialske ofte Overhaand. Af Naturen var han
godgørende og følte sin Næstes Nød, men efterhaanden maatte
denne Dyd vige for Gerrighed og Karrighed, og hertil blev
han forledt af hans nedrige Hustrus Bebrejdelser og Eksempel,
da hun som et mageløst Mønster paa Verdens overdrevne
Kærlighed fik ham afvænnet fra en stor Del af hans forrige
Menneskekærlighed. Dog udgav han flere Almisser, end hun
kunde taale at vide, thi hun havde intet at undvære, naar hun
ej var overbevist om dobbelt vederlag.
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Paa denne Hr. Holstes bløde Natur kan jeg anføre mange
Beviser. Han græd med hver grædende Synderinde, som han
publice absolverede, thi vi maa vide, at den Tid var Løsagtig
hed en Synd, som skulde afbedes for den forargede Menighed.
Han græd i hver Ligprædiken, om han enten havde haft nogen
Godhed for den døde, eller og om han havde Grund til at
slutte sig til den dødes slette Skæbne hinsides Graven. Da
hans første Barn og Datter, min lærvillige og tækkelige Disci
pel, 7 Aar gammel, var død af Børnekopper, tog han det sig
saa nær, at han i de første 7 Uger ikke turde betro sig til
at prædike, men overlod mig sin Lærestol, og der hans haardføre Kone en og anden Gang skammede ham ud og saa godt
som tvang ham til at prædike paa den Søndag, som fatal
nok skulde handle om Jairi Datter, da faldt han under Tekstens
Deling i Graad, maatte længe vende sig fra Menigheden og si
den meget opbyggelig bad Menigheden om Forladelse for
den Skrøbelighed, der havde røbet Faderen og overvundet
Præsten. Hver følsom Fader i Kirken blev rørt og græd med
den grædende. - I følelsesløse Maskiner! Griner ad min Hr.
Holstes Graad! Men vid, at jeg laster, ja fordømmer Eders
Haardhed og derimod ynker hans Blødhed. Vid og, at denne
Blødhed er en ædlere Karakter end Eders døde Haardhed imod
medkristne! - Højt og altsaa tydeligt græd min Heraclit7)
under Jordpaakastelsen over min første Søn Peder, som døde
i 4. Aar, og som havde været Præstens Øjesten. Næppe havde
han sat Spaden fra sig, førend han i Menighedens Paasyn
siger: Dalhoff! Hvor maa dog Eders Hjerte være beklemt!
Siden jeg, som mindre vedkommende, skal nødes til at røbe
den kendeligste Vemodighed.
Her forlade man mig, som en efter 38 Aars Forløb endnu
følsom Fader, denne Digression: Dette Barn kunne i 4. Aar
gøre fornøjelig rede for Indholdet af Luthers Catechismi
5 Parter og kunde over 500 latinske Gloser, før han havde
fyldt sit 3. Aar, og det uden at kende et Bogstav. Denne sjældne
Fremgang, samlet med det tækkeligste Væsen og Drengens for
nuftige Spørgsmaal og Svar til Præsten 2 à 3 Gange hver
Uge (thi Selskabelighed var lige saa meget i Mode da som en
stolt Afholdenhed nu) gjorde som meldt vor Præst til en
offentlig Græder.
Det sidste Bevis paa Mandens Blødhed gav han os, der
hans Hustru døde i Sprinkelsygdom, thi dette Dødsfald tog
han sig saa nær, at hans hele højre Side fra Hovedisse til
Taaende straks blev følelsesløs og død. I denne Tilstand laa
han, dog med sund Forstand, indtil den 9. Dags Morgen, da
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han stille hensov. Hans sidste Leveaften, der er hans Kones
Begravelsesdag, og førend Gæsterne endnu var opstanden fra
Bordet, begærede han at meddeles Sacramentet af Hr. Schüt
te8) i Nim, hans Successor i Provsteembedet. Herved fore
faldt en Omstændighed saa rørende, at den er mig endnu i
lige saa frisk Minde, da vi skriver 1791, som da den passerede
1762. Der Confessionarius var kommen til den Bøn i Fadervor:
Forlad os vor Skyld - da siger den syge Confitent: Hr. Broder!
Hold lidet stille, og lad mig selv offentlig bekende og afbede
min Skyld! Og derpaa siger den døende: Fader! For Jesu
Døds Skyld forlad mig mine mig bevidste Barndomssynder,
ved hvilke jeg har drillet min gudfrygtige Fader og foragtet
min enfoldige Moder! Forlad mig mine Ungdoms Synder,
ved hvilke jeg i min Skolegang har udvalgt Ledighed og af
skyet Flittighed, og i min Studenterstand ladet det bero paa,
at jeg kunde passere for lige saa lærd som de fleste! Forlad
mig, at jeg som Børns Informator i 20 Aar har set mere
paa min Løns Forøgelse end paa mine Lærlingers Kundskab
og dog endnu mere paa Deres Kundskab end paa Sædernes
Forbedring! Forlad mig, at jeg som Præst har sørget mindre
for din dyre Menigheds Opbyggelse og dens aandelige Lem
mers Forøgelse end for mine Indkomster! Forlad mig, at
jeg som Præst har udvalgt den lettere Prædikemaade, den
nemlig at lære udenad andres Arbejde, i stedet for den, som
passede sig paa min anbetroede Hjord, hvis Forstand at
oplyse og hvis Vilje at forbedre burde have været min Be
stræbelse! Forlad mig, at jeg som Sjælesørger har opsat de
syges Besøgelse, indtil der kom Bud efter mig at berette dem,
hvilken Forsømmelse min bævende Samvittighed nu bebrej
der mig! Forlad mig, at jeg ikke har foregaaet de mig be
troede Menigheder i allehaande kristelige Dyder, og at jeg i
mange Maader har været en klingende Bjælde, ja et dumt
Salt! Forlad mig, at jeg som Mand har ladet mig henrive
fra mine naturlige Tilbøjeligheder blot for at føje en Ægte
fælle af modsat Tænkemaade! Forlad mig, at jeg som Fader
har forsømt og efterladt mange Pligter blot for at have Hus
fred! Forlad mig endelig den Frygt, med hvilken jeg gaar
min Død i Møde! Thi hvad skal jeg Synder sige? Og hvad
tør jeg bede uden Amen i Jesu Navn? - Herpaa siger Moribundus0) atter: Vil nu Hr. Broder begynde, hvor han slap,
nemlig: Som vi og forlader vore Skyldnere. Hvorpaa den
døende atter siger: Jeg dør i denne Bekendelse, at Verden er
mig korsfæstet og jeg Verden. - Denne Anekdote har jeg
agtet værd at huske og optegne. Gid jeg og mange maa veder-
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fares den Naade at faa vores Regning afgjort, før Regnskabs
dagen kommer! Gid vi og af denne Mands Endeligt lærer, at
vor Retfærdighed i Velmagten bliver os et skident Klædebon,
naar vi skal forlade Verden, da Selvkærlighedens Figenblade
er visnede.
Nu videre om vor Holstes Karakteristik. I hans Embeds
Førelse holdt han sig nøje efter den Kirkelov, som siden hans
Død, dog mig ubevidst, maa være afskaffet. Til hver første
Tjeneste holdt han fuld Messe med Messehagel paa, ligesom
og den lange Pontoppidans Kirkebøn blev læst. Hver Maaneds
første (sjælden anden) Onsdag blev der i begge Kirker holdt
Maanedsprædiken, undtagen om der indfandt en Helligdag
i den Uge. Naar første og sidste Tjeneste ikke nøje skiftede,
da sagde han Aarsagen dertil forud af Prædikestolen, paa
det Menigheden skulde vide, at han ikke gjorde denne Forryk
kelse efter egen Myndighed, men blot for at tjene sine Sogne
folk. Han saa gerne, at jeg sang Dagens Aftensangssalme,
naar den enten var opbyggeligere (som de fleste er), eller
naar Tonen var bedre bekendt end Højmessesalmen. løvrigt
foreskrev han mig aldrig noget i Henseende til Sangen. Ikke
heller troede han sig berettiget til at sætte mig til Rette for
noget i de 13 Aar, jeg i hans Tid var Degn. Allermindst gjorde
han sig til en nedrig Øretuder for Biskoppen paa Degnens
Bekostning, som siden en Præst gjorde sig en Ære af d. 19.
Januar 1790.10 ) Over alt umagede han sig lige saa meget for
mine Indkomsters Forøgelse og for min Respekts Conserva
tion, som hans Eftermænd har umaget sig for det modsatte.11)
Af mange Beviser her paa vil jeg anføre dette.
I Klags Mølle fik man en ny rig og fornem Møllersvend,
som fandt for godt at ofre mig 2 reducerede 2 Skillinger til
Højtid. Dem sendte jeg ham igen med Erindring, at jeg var
vant til at faa 4 Skilling. Disse samme reducerede Penge gik
imellem Møllersvenden og mig i 2 Aar, thi saa længe var han
i Møllen. Da han fik en lille Mølle i Bjerre Herred og nu skulde
have Skudsmaal paa sit Pas af min Holst, som i al den Tid
havde lovet mig Revance ved forefaldende Lejlighed, siger
Præsten til hin stoute Fridrich, som forlangte Skudsmaal:
Jeg kan ej give Jer Skudsmaal, før jeg under Degnens Haand
faar at vide, hvad Dag I gik sidst til Guds Bord, og førend
han giver Jer dette Bevis, faar I at fornøje ham for 6 Offer
dage! - Efter nogen Ventilation bekvemmede Knægten sig til
at komme ind til mig og gav mig en Ulfelds 2 Mark for 6
Offerdage og for hans Altergangsbevis. Dette kunde vist nok
en Mourits og en Morten ikke have gjort, saa længe den
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første gemte paa en 7 Aars Vrede og den sidste paa en Evig
heds Nidskhed og Misundelse.
Som Holst da i mange Tilfælde saa paa mine Indkomsters
Forøgelse, saa han og paa min Respekts Conservation. For
medelst min Formands Fraværelse fra Skriftemaal, som blev
taalt af en yngre Præst, havde den vanhellige Skik indsneget
sig, at Confitenterne sad rundt omkring paa Alteret, nemlig
de mest uforskammede af dem, og umagede sig for at komme
først ind i Skriftestolen, naar et Sæt, det er 4, var bleven
ekspederet, og det ved at kaste endog gamle Folk til Side og
trænge sig for ved dem. Præsten bag Alteret hørte nok en
Slags Bulder, men troede i sin Uskyldighed, at det kom alene
af omskoede Træsko, jeg derimod, som Informator i Præstegaarden, var 4 Gange et Vidne til anførte Forargelse, som
jeg og havde sagt ham. Det første da en Holst begærede af mig
som Degn var, at jeg vilde raade Bod paa denne Uorden, det
jeg og forsøgte ved at staa ved Kordøren for at lukke den
og at indelukke 4 Confitenter ad Gangen, da jeg tillige sagde
dem, at de gifte skulde først indlades. Dette gik ordentligt,
imedens de gifte gik op, men da de unge Folk kom, stormede
17 unge Karle ind paa Kordøren og med Magt drev mig til
bage. Jeg gik da ind i min Stol, og disse 17 ind i Skriftestolen.
Ved dette uventede Syn alarmeredes Præsten og spørger:
Gud bevare mig vel! Er her da ingen Degn? - Hvorpaa jeg
i Degnestolen svarer: Ja! Her er nok en Degn, men ingen
Samson, der kan imodstaa 17 stærke Karle, som med Magt
bryder ind. - Hvorpaa Præsten afviste Karlene med disse
Ord: Da I har foragtet en Kirkens Tjener, saa har I og for
agtet Gud og Øvrighedens Ordre, og derfor kommer ingen af
Eder til Skrifte i Dag, ikke heller til Guds Bord i Morgen, ja,
ikke før I har bedt Degnen om Forladelse. Hvilket og skete. Siden den Tid har de efterfølgende Præster ikke troet, at de
var ærværdige nok, naar de skulde meddele den mindste Ære
til Degnen, eller maaske ikke kunde indprente Menigheden, at
dem tilkom alene Æren. Tvende Me juniores12) Præster har
til den Ende indbildt vedkommende, at det var ufornødent
at lade Degnen vide, naar der var Kirkegangs Kone, endskønt
de dog ofte havde glemt dette, om Degnen ikke havde vidst
det og paamindet dem.
En Holst lærte Menigheden at vise Respekt for mig og mit
Embede ved Antegnelsen til Skriftemaal. Før troede enhver,
som vilde til Guds Bord, at de havde Frihed at tegne sig
ved Degnen, og at denne var forbunden til at tegne ethvert
angivet Navn. Holst derimod lod af Prædikestolen bekendtgøre,
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at det stod til Degnen, hvem og hvor mange han vilde tegne.
NB. efter at Præsten til hver Tegningsdag havde sagt mig,
hvor mange han kunde tage imod. Denne Præstens publiqve
Bekendtgørelse gjorde det, at Menigheden behandlede mig
høfligt og anstændigt, tværtimod hvad jeg har maattet taale
under senere Præster.
Som en Kvindes Mand lod Holst sig foreskrive Regler
og var i høj Grad eftergivende. Dog kunde en myndig Kones
Grovhed stige saa højt, at han tabte al Taalmodighed, og da
maatte hun søge Døren med en anden end Peders Graad.
Som Fader saa han alle Fejl og vilde straffe for dem, men
blev som oftest forhindret af en Moder, som selv fattedes
en fornuftig Opdragelse. Dette gik ham saa nær, at han ej
sjælden fældede Taarer og spaaede forud især 2 af sine Søn
ners Skæbne, som alt for tidlig og jævnlig fik Moderens Med
hold.
Paa Prædikestolen var Hr. Holst noget kedsommelig, dels
formedelst hans alt for tørre Exegesis, dels formedelst hans
alt for store Langsomhed, da han ved lange og upassende
Pavser gjorde sig end mere uforstaaelig. Hans korteste Prædi
ken, mest andres Tanker, borttog altsaa i det mindste 1 hel
Time, i hvilken hans Ord dog ikke var flere end mine i % Time.
Forresten var han højrøstet og stærkbrystet.
Af Embedets Myndighed bortgav han slet intet. Daværende
Herskab paa Rask, en Cancelliraad Marcussen og Frue, kom
en søgn Dag kørende i deres Karet her til Kirken og ved deres
Tjener lod bede, at Præsten vilde komme og tage dem til
Guds Bord. Men Præsten svarede: Nej! De godt Folk skal
lige ved andre af Menigheden lade sig tegne ved Degnen,
som betimelig underretter mig derom. Herskabet kørte derpaa
hjem, søgte og fik kongelig Tilladelse at communicere i Ring
Kirke. Der Præsten saa denne sig tilskikkede kongelige Be
villing, sagde han: Dalhoff! Gud ske Tak, som har friet mig
fra at lægge Haand paa disse Synderes Hoved og altsaa for
Deltagelse i deres Ugudelighed.
En anden Gang traf det ind, at et Par Brudefolk med
deres lidet Følgeskab kom til Hvirring Kirke for at copuleres.
Et Bud gik ind til Præsten og advarede ham om deres Komme.
I kan rejse hjem, svarede vor Holst, indtil I først faar bestilt
Brudevielsen! Thi han forestillede sig vedkommendes Lige
gyldighed imod Læreembedet. Den udskikkede siger da: Far!
Jeg beder om Forladelse, thi jeg har glemt at bestille Bryl
luppet til i Dag, som jeg dog havde lovet for 3 Uger siden.
Præsten, som godt kunde lide denne Mand, siger: Ja, Søren,
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for Jeres Skyld skal de blive viede, men I skal til Straf for
Jeres Glemsomhed selv gaa ind til Degnen og bede ham her
op. - Han kom, og jeg mødte i Kirken, hvor Brudevielsen
bestod af disse Ord: Uventede Gæster skal nøjes med faa
Retter, thi tilspørger jeg Eder etc.
Om Hr. Holst havde Ret, da han troede, at en Confitent
absolut skulde gaa til Guds Bord inden 24 Timer efter Skriftemaalet, eller om en senere Præst har Ret, som uden Paaanke
taalte, at en opsatte sin Altergang 15 Dage efter Skriftemaalet,
fordi han paa nogle Dage havde ladet sig leje af By den samme
Dag, han havde været til Skrifte, ved jeg ikke, men dette ved
jeg, at Hr. Holst, efter at have prædiket i begge Kirker, opsatte
sin Middagsmad for at rejse til Flemming at betjene en Foster
moder fra Hornborg, som Dagen tilforn havde været til
Skrifte og i Morges var hentet til at betjene en Barselkone
i Flemming, og jeg er selv Vidne til hans Bekymring over
Savnet af denne ene Communicant, om hvo vi fik Oplysning
paa Vejen fra første Tjeneste i Hvirring. Hans Nidkærhed
gik saa vidt, at han truede hende med offentlig Afbigt for
Menigheden, fordi hun havde forsømt i Morges at lade ham
vide det uventede Bud, som hun fik i Aftes.
En fortrædelig Begivenhed indfaldt for Hr. Holst Aar
1745, det er 2 Aar, førend jeg kom til Præstegaarden. Samme
Begivenhed havde de onde Følger, at han, som tilforn havde
været en god Kateket baade i Vejle og her, fra nu af og til
sin Død blev den ringeste, thi tænk! Han spurgte Ungdommen
ikke et eneste Ord mere end det, som staar i Pontoppidans
Forklaring, naar han overhørte dem til hver sidste Tjeneste
i Kirken. For hans Konfirmationsbørn var han opbyggelig og
lærerig i sit eget Hus og vidste at henføre Teorier paa Mo
raler og den praktiske Kundskab til Anvendelse og Selvprøvelse.
Saaledes var han en ret Præst i sit eget Hus, men ringere end
den ringeste Skoleholder i Guds Hus. Aarsagen hertil var
denne: I anførte Aar, der Kvægsvagheden første Gang havde
angrebet disse Sogne, paakom de Honum Bymænd den De
votion,13) at de hver Aften, naar Børnene var gangen af
Skolen, samledes i den for at synge og læse et Par Salmer og
Bønner, og var den endnu i dette Aar 1791 levende gudfryg
tige Ole Skolemester denne Samlings Forstander. Men efter
en 14 Dages Forløb fik disse forsamlede Mænd, naar deres
Andagt havde Ende, 2 à 3 Spil Kort paa Bordet og lod hente
1 Pot Brændevin, saa deres Samling endtes med Slagsmaal
og blodige Pander. Denne Uorden gav Skoleholderen tilkende
for Hr. Holst, som befalede ham at slaa Laas for Skolestuen,
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naar Læsetiden var ude. Mændene, underrettede om at deres
Udelukkelse fra Skolen var en Følge af Præstens Ordre, bekla
gede sig for Rask Herskab, ham den trættekære Marcussen,
der uvidende om den af Anklagerne fortiede Uorden gav
Bønderne Frihed til at slaa Laasen i Stykker for at vedblive
deres Andagt. Dette sker, og Bønderne celebrerer deres sæd
vanlige Nattehøj tider, dog uden Anførsel af Skoleholderen,
som Præsten havde forbudt det. Næste Søndag derefter catechiserer Holst over det 3die Bud og iblandt andet udlader
sig med, at den Guds Dyrkelse, som de Honum Mænd med
deres Husbonds Autorisation, endog ved at brække et publiqve Huses Dør og ved i en Skole at drikke og spille Kort,
ja ofte at slaas til over Midnat, var intet andet end Guds
Forhaanelser med Sværmeri og Kætteri, og at de, som her
til bidrog ved Medhold, var Sværmere og Kættere. Den over
værende Rabulist14) Marcussen, som fandt sig truffen, skik
kede samme Eftermiddag Bud til de ham bekendte og agtsomste Tilhørere, og de gav ham deres skriftlige Attest paa
Præstens Ord. Ilde var det, at min Formands og Svigerfaders
Vidnesbyrd skulde være det mest afgørende og Aarsagen til
Præstens vedvarende Fjendskab med Degnen. Klagen med
Attesterne sendte Marcussen ind til salig Biskop Hygom og
paastod Sag anlagt og Satisfaction for ubevislige Beskyld
ninger. Den betænksomme Biskop fik efter Forespørgsel hos
Provsten at vide, at Præsten havde intet andet Bevis paa Bøn
dernes Spil og Drik i Skolen end Skoleholderens Udsigende,
lod det altsaa ikke komme til nogen lovlig Rettergang, men
ved Mediation15) til vor opbragte Marcussen fik Sagen saaledes stillet, at vor Holst gav i Stilhed 20 Rigsdaler til Aarhus
Domkirke. Denne Handel var destoværre Aarsag til, at vi
af en forhen god Kateket fik kun en maadelig Skoleholder i
Præsten, som frygtende for at forløbe sig efter den Tid ikkun
paastod Forklaringens Ord i Kirken med høj Røst, rent og
punctuel udsagt. Han maatte for den Sags Skyld passere for
en latterværdig Idiot, der han 1760 som Provt overhørte
Ungdommen i Horsens og stricte blev ved Forklaringens
Spørgsmaal og Gensvar. Anførte Aarsag til samme har vor
Holst selv fortalt mig, ikke uden Følelse og Tilstaaelse af
menneskelig Skrøbelighed.
En Anekdote om hans nedrige Kones ugrænselige Gerrig
hed og Karrighed kan jeg iblandt mange 100 ikke lade være
uberørt. Hr. Cancelliraad Niels Thygesen paa Matrup sendte
ham en Dyreryg, som ikkun havde kostet et Skud Hagl i den
kongelige Vildtbane. Denne tog Præsteknoen imod uden Man-
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dens Vidende og nøjedes med at give Budet 10 Skilling til
Drikkepenge. Næste Torsdag lader hun sin Pige sælge denne
Dyreryg paa Horsens Torv og berøver derved Manden hans
største Délicatesse. Købmand Groth køber den for 5 Mark og
tolv Skilling (godt Køb) og trakterer Præsten i Hvirring med
den næstfølgende Tirsdag. Min appetitlige Hr. Holst, hjemme
vant til 2 Bonderetter og nu seende en Dyreryg til 4. Ret,
spørger opmærksom nok Hr. Groth: Gaar her slige Dyr paa
Horsens Fælled? Da vil jeg resignere mit Provsti og Kald i
Hvirring for at være Kapellan i Horsens, og saa byder jeg
mig selv til Gæst, naar jeg kan opspore en Dyreryg. - Nej !
svarer Hr. Groth. Jeg har saa Skam købt denne Steg af Deres
egen Pige sidste Torsdag, da hun paa Torvet holdt med Byg
gryn, Boghvedegryn, Havregryn, Skørost og med denne Steg,
for hvilken jeg gav hende 5 Mark og 12 Skilling. Det er mig
altsaa kært, at jeg kan beværte Provsten med sit eget. - Hvor
ledes min Holst blev til Mode herved, kan lettere lade sig
tænke end skrive. Nok da! Jer er selv et Vidne til, at hun ret
færdiggjorde sin Handling og stoppede for alle hans Indsigel
ser. Dog! Hun er ikke værd at skrive om, undtagen jeg havde
foresat mig at beskrive en Verdens Træl, som end ej maatte
faa Tid til at dø uden in Agone at røbe den elendigste
Tilstand efter Døden.
Nu da til min Holst igen og til en Begivenhed, som viser
Højden af den menneskelige Ondskab, en Ondskab saa meget
skammeligere, som den bevises mod en Velgører af en 70
aarig Mand, der for længe siden burde have overlevet alle
modtvillige Skælmsstykker. Denne onskabsfulde Mand er Hr.
Stephen Sunds, som i 4 Præsters Tid har været residerende
Kapellan til disse 3 Menigheder, men efter attesteret Angivelse
til Biskoppen for vedvarende Drukkenskab og dagligt Fylderi
blev actioneret og ved en Landemodes Dom Aar 1728 fra
dømt alle præstelige Forretninger, dog tilkendt 1742 aarlig
Pension samt Kost og Kammer hos Præsterne i Tamdrup
og Hvirring, da den første skulde give ham 16 Rigsdaler aar
lig, den sidste 26 Rigsdaler, den første skulde huse ham 1
Fjerdingaar, den sidste 3 Fjerdingaar. Denne forargerlige
Dranker var aldrig bleven anmodet af Hr. Holst om den
allermindste Forretning, ikke engang Jordspaakastelse i de
5 Aar han (nemlig Holst) havde været her, omendskønt Hr.
Ole Krefting dristig nok havde betjent sig af ham til at
forrette Trolovelser, til aabenbar Skriftemaal og til syges
Betjening, saasom den selskabelige Hr. Ole var mere af By
end hjemme. Nu traf det sig, at salig Degnens, siden min
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Svigerfaders ældste Datter Helvig Brangstrup skal have Tro
lovelse med en Rasmus Holm Onsdagen d. 20. Septbr. 1747.
Just samme Dag er der Maanedsprædiken i begge Kirker, og
Trolovelsen skal ske imellem begge Tjenester. Samme Dag
var der 40 Communicanter i Hornborg Kirke, dem Hr.
Holst har skriftet Dagen tilforn. Samme Dag skulde et Barn
døbes af Anneks Bondens Familie i Kalhave, som havde Proces
med Præsten, og Anneks Bondens Kone bar Barnet. Nu siger
Hr. Holst om Tirsdag Eftermiddag: Jeg vilde give en dansk
Krone for at blive hjemme i Morgen Formiddag for at studere
noget mere paa min Trolovelses Tale, thi jeg ved, at der kom
mer en Del fornemme Folk, og især er jeg noget undselig
ved den grove Kritikus Hr. Dines Guldberg, som desuden
har været min Antagonist10) fra vores Studenteraar af. Derpaa faar Præsten det uheldige Indfald at skikke Bud efter
Hr. Stephen, som sad i sit Kammer, og som den Dag var ædru,
siden der intet Brændevin var at faa i Byen. Den gamle
kommer ind, til hvilken Holst siger: Hr. Stephen! Nu har jeg
i 5 Aar givet Jer 130 Rigsdaler foruden Kost og Kammer,
og I har aldrig bestilt det allermindste for mig. Vil I nu i
Morgen følges med mine Børns Skolemester, som prædiker,
og tage 4 Sæt til Guds Bord samt døbe Anders Terkelsens
Barn af Kalhave og ikke smage Brændevin, førend I kommer
hjem, da skal jeg i Morgen Aften forære Jer en hel Pot Aqvavit !
Hr. Stephen tager med Glæde, ja Taksigelse imod dette
Tilbud og faar straks et stort Glas Aqvavit. Ved Aftenstid
siger Hr. Stephen: Hr. Peer! I kan aldrig tro, hvor stor For
nøjelse I har gjort mig, at jeg efter 5 Aars Forløb atter maa
lade mig høre i offentlig Gudstjeneste. - Ja! siger Præsten.
Men lad mig nu se, at I og fornøj er mig, og da skal jeg oftere
give Eder Lejlighed til saadan Fornøjelse. - Hr. Stephen,
overilet af en uventet Glæde, kan ikke sove til Dag, men
er i sin fulde præstelige Habit, da jeg kom af Sengen Kl.
6y2, og møder mig i Forstuen med disse Ord: I Dag er det
mig en Højtid. - Ongefær Kl. 8 kom et ridende Bud fra en
gammel syg Mand i Hornborg, som lod begære, at Præsten
vilde tage Kalk og Disk med sig for at betjene ham. Hr. Holst
bliver bekymret, thi han ved, at vedkommende efter Sædvane
vil skænke Præsten. Han minder derfor atter Hr. Stephen om
sit gjorte Afholdenheds Løfte, og han befaler Kusken alvor
lig, at han af yderste Evne skal afværge, at Hr. Stephen ej faar
en Brændevinsdraabe, førend Kirketjenesten har Ende. Kusken
lover det. Vejrets Ubehagelighed med Regn og Modvind,
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i hvilket vi kom ud, gav Hr. Stephen, som dog var udforet
med Hr. Holstes hele Rejsetøj, Anledning til dette andægtige
Ønske: Gid Djævelen slide den tykke Hund, som vilde drive
en gammel Mand ud i saadant ondt Vejr! - Derpaa tog han
stiltiende imod den mig aftvungne Bebrejdelse, som varede
til Flemming. Der vi var kommen til Hornborg Kirkegaards
Mur, siger jeg: Hr. Stephen! Nu er det bedst, at I drager op
at berette den syge, saa vil jeg begynde Tjenesten, og I kan
da til pas komme ind i Kirken under min Prædiken. Han bejaer dette, og jeg staar af, men førend jeg gik fra Vognen,
siger jeg til Kusken: Hans! I husker vel, hvad Præsten befa
lede Jer! - Hvorpaa Kusken svarer: Det skal have gode Veje.
- Vi begynder Tjenesten.17)

NOTER
O Efter Wiberg: Veggerslev. 2) Efter Wiberg: Frederiksborg skole.
3) Den kendte sprogmand Jens Pedersen Høysgaard, pedel ved universite
tet. Se Biogr. Lex. 4) Mag. Christopher Bhie, rektor i Horsens 1735—1742.
5) Anton Frederik Schäffer, død 1744. 6) Født 1697, død 1768. Hans far
Peder Dalhoff, født 1639, død 1702, var også dansk skoleholder i Horsens
og efter Herlov Dalhoffs sigende den tids største regnemester i Byen.
7) Gammel græsk filosof. At han altid græd over menneskenes dårskaber,
er et sagn. 8) Hans Jørgensen Schytte, præst i Nim 1748, provst 1762.
0) Den døende. 10) Må hentyde til en stridighed mellem Dalhoff og præ
sten Morten Woldum. n) Om Dalhoffs forhold til præsterne Mourids
Thygesen og Morten Woldum se årbogen 1929. 12) Me juniores: Yngre
end jeg. 13) Fromhed. 14) Lovtrækker, rænkesmed. 15) Mægling. 16) Mod
stander. 17) Sådan slutter eller rettere slipper Dalhoff sin beretning om
præsterne i Hvirring. Vi får ikke at vide, hvordan det gik med den kirke
lige forretning, som uden tvivl blev den sidste, Stephan Sunds fik over
draget. At den gamle kapellan mødte døddrukken i kirken, kan let sluttes
af Dalhoffs indledning til historien. Det bekræftes også af den stedlige
overlevering, som jeg hørte fortælle i min barndom, og som trods sine
halvandet hundrede år på bagen havde bevaret historien i store træk.
Stephan Sunds døde 1750, 75 år gammel, tre år efter sin bedrift i Horn
borg kirke. Om han drak sig ihjel, må stå hen.

Carl Berg Henriksen.
1885—1957.

Historisk Samfund talte blandt sine bestyrelsesmedlemmer kon
torchef Carl Berg Henriksen i årene 1929-1935.
G. Berg Henriksen var født den 29. oktober 1885 og døde den
22. maj 1957. Da han var 19 år gammel, fik han ansættelse i
Landbosparekassen i Århus,og der blev han. Ved sin død havde
han været kontorchef i mange år. I sparekassen var han i høj
grad værdsat. Han var inde i tingene, og han forstod sig på at
vurdere både kunderne og deres økonomiske forhold. På begge
sider af skranken vidste man, at han var en redelig mand, hvis ord
var til at stole på, og hvis råd var godt. Han gjorde intet for at
blive bemærket, men han blev kendt, fordi han duede.
I de år, kontorchef Berg Henriksen var i Historisk Samfunds
bestyrelse, varetog han kassererhvervet for det. Da han trådte ud
af bestyrelsen i 1935, bevarede han nær tilknytning til samfundet.
Ved flere lejligheder gav han dets formand gode råd til dets gavn.
Historisk Samfund vil i taknemmelighed mindes ham som den
imødekommende, forstående, redelige mand.

Jens Clausen.

Svend Hostrup-Pedersen.
1888—1957.

Blandt dem, der i 1953 påtog sig at være repræsentanter for
Historisk Samfund, var glarmester og kunsthandler Svend HostrupPedersen, Silkeborg.
Svend Hostrup-Pedersen var født den 5. maj 1888 og døde
den 5. marts 1957. Hele sin tid virkede han i Silkeborg. Da han var
30 år overtog han efter sin fader glarmester- og kunstforretningen
på Søndergade, og han førte den videre i det gode spor, den var i,
og således, at han blev agtet som en reel og retskaffen forretnings
mand.
Agtelsen for ham gav sig udtryk på flere måder, bl. a. ved, at han
fik en række tillidshverv. Igennem mange år og lige til sin død
var han medlem af Silkeborg Haandværkerforenings bestyrelse, og
en tid var han i hovedbestyrelsen for glarmesterlauget i Danmark.
Han blev valgt ind i bestyrelsen for Silkeborg Turistforening, hvor
han en tid var formand og tilsidst blev æresmedlem. Silkeborgs
ligningskommission var han en overgang medlem af, valgt af
Venstre, og han var medlem af Odd Fellow logen.
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Både kommunalpolitik og det politiske liv i det hele taget
tog han del i, og han levede med i byens kulturliv. Blandt hans in
teresse var dansk historie og fortidsminder, og det egnshistoriske
interesserede ham i særlig grad.
Da han lovede at være repræsentant for Historisk Samfund
for Aarhus Stift, sagde han bl. a., at han muligvis ingen med
lemmer kunne skaffe. Han vogtede sig for at love for meget, men
han holdt mere, end han lovede, og det er et af de træk, der karak
teriserede ham. Tiltalende, retskaffen, dygtig, pålidelig er blandt de
ord, han karakteriseredes med, og Historisk Samfund kan anerkende
en sådan karakteristik. Der var et godt samarbejde mellem dette
samfund og dets gode sympatiske repræsentant Svend HostrupPedersen, og ligesom den store agtelse for ham kom til udtryk ved
hans begravelse, vil Historisk Samfunds agtelse for ham og tak
nemmelighed mod ham blive bevaret i dets erindring om ham.

Jens Clausen.

Aage Markussen.
1897—1956.

Den 23. november 1956 afgik førstelærer Aage Markussen, Vel
ling skole ved Bryrup, pludselig ved døden. Efter at have været
sløj nogle få dage havde lærer Markussen den 23. givet skole
børnene fri ved middagstid, og et par timer senere var han død som
følge af et hjerteslag.
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Lærer Markussen blev kun 59 år gammel og faldt således midt
i sin gerning. Han var født den 12. juli 1897. I 1919 blev han
dimitteret fra Silkeborg seminarium, var et års tid ved Holsted
fri- og efterskole, derefter nogle år ved Ødis skole, indtil han i
1927 blev ansat ved Velling skole. Her lagde han sit livsværk som
lærer, prægede og oplærte en hel generation af unge.
Foruden til lærergerningen, som lærer Markussen passede tro
fast og dygtigt, stillede han sin gode arbejdskraft til disposition
for mangfoldige organisationers bestyrelser, deriblandt lærerkred
sen, bibliotekssammenslutningen, Dansk kirkemusikerforening m. fl.,
ligesom han gennem en lang årrække tog del i egnens ungdoms
arbejde. Uddannelse og oplysning lå ham altid på sinde, og på
hans initiativ oprettedes der i 1934 et bibliotek i Bryrup.
Lærer Markussen lagde desuden gennem årene et betydeligt ar
bejde i hjemstavnsstudier og har nedfældet resultaterne i en lang
række avisartikler. Som lokalhistoriker sad han inde med en
usædvanlig viden om Bryrup-egnens historie, og det var da natur
ligt, at han fandt sin plads i Historisk Samfund, hvis repræsentant
her på egnen han var fra 1953 til sin død. Han var interesseret i
Historisk Samfunds arbejde og i, at det gik dette samfund godt. Han
var det en god rådgiver, og det vil mindes ham med tak.

Jens M. Lidegaard.

Beretning om Historisk Samfund 1956.
Årbogen udsendtes i oktober som sædvanlig, og i årets løb arrange
redes foredrag, forevisninger, udflugter, kursus m.m., alt med god
tilslutning.
Den 15. februar var der foredrag på Hotel »Ansgar«, hvor lektor
Clausen talte om historiske ideer. Emner fra foredraget diskutere
des bagefter ved fælles kaffebord.
Den 9. marts holdt administrator, dr. phil. Albert Fabritius
foredrag på Aarhus Katedralskole om slægtshistorie.
Fra januar til april var der slægtshistorisk kursus på folke
biblioteket en aften om ugen arrangeret af fællesudvalget for
Historisk Samfund og Østjydsk Hjemstavnsforening. Kursisterne
var delt i 2 hold, der begge havde bibliotekar Aage Bonde og
arkivar Finn H. Lauridsen som vejledere. Dr. Albert Fabritius’
foredrag om slægtshistorie var et led i kursus, ligeså et Besøg på
Erhvervsarkivet. I tilslutning til kursus var der en »spørgetime«
med kaffebord på Hotel »Ansgar« den 23. marts. Kursus afsluttedes
for hvert holds vedkommende med et besøg på landsarkivet i
Viborg, hvor landsarkivar Johan Hvidtfeldt gav oplysninger om
vore arkiver og om arkivaliers benyttelse og foreviste lands
arkivet. Alle kursisterne benyttede sig derpå af lejligheden til at
søge oplysninger i arkivalier, mens bibliotekar Bonde og arkivar
Lauridsen var til stede for at bistå dem, der ønskede det.
Den 9. april var der møde i Katedralskolens festsal. Lektor
Clausen indledede med at minde om besættelsesdagen den 9. april
i 1940 og trak enkelte linier af besættelsestidens historie op. Der
efter holdt professor fru Else Kai Sass foredrag med lysbilleder
om »nogle portrætter af Abraham Wuchters.«
Den 18. maj var der aftentur til Dynæs, hvor lektor Clausen
redegjorde for Dynæsborgs tilblivelse og historie. Senere fortalte
han ved kaffebordene i »Ny Hattenæs« om Johan Skjoldborg og
hans tid på Dynæs.
Den 4. juni var der aftentur til Norsminde. Ved ankomsten øsregnede det. Lektor Vagn Nedergaard Jørgensen redegjorde for
stedets og omegnens geologi, og lektor Clausen belyste egnens
arkæologi, oldtidsveje, sproggrænser og stednavne og fremdrog træk
af Norsmindes historie - ved kaffebordene i restauranten. Den 26.
juni gik en aftentur til Noringris. Lektor Sven Gabrielsen ledede
turen og fortalte ved voldstedet om dets og Niels Ebbesens historie.
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Bagefter kørtes til Hinnerup Skovpavillon, hvor der var fælles
kaffebord og diskussion.
Den 9. september var der en søndagstur. Den gik først til
de arkæologiske udgravninger ved Tustrup, hvor museumsinspek
tør, mag. art. P. H. Kjærum gav grundig orientering; så kørtes
forbi Meilgaard til restaurant Strandhuset i det gamle krudthus
ved Treaa, hvor frokosten indtoges. Derefter fortalte lokalhistori
keren Peder Jensen på rester af bastioner fra 1807-14 om bastio
nerne og krudthuset, og sammesteds gennemgik lektor Thøger
Aastrup egnens geologi. Derpå besøgtes Glæsborg kirke. Adjunkt
fru Grethe Foss gennemgik kirken udvendig og indvendig. Ved
Veggerslev vase redegjorde Peder Jensen for forskellige Teorier
om Dyrsaa og indsejlingen til Kolindsund i den tidlige middel
alder. Turen sluttede i Pavillonen i Grenaa, hvor lektor Clausen
ved kaffebordene fortalte om byen Grenaas tilblivelse og påviste
bl. a., hvad der derom kan sluttes ud fra stednavne, topografi
og gadenavne, derunder at byens navn kommer af grindhøgh,
der betyder gruset banke. Efter at formanden kort efter havde
takket foredragsholderne og deltagerne kørtes direkte tilbage til
Aarhus.
Den 22. september foretoges en vandring i Riis Skov under le
delse af lektor Clausen, der dels under vandringen og dels ved på
følgende fælles kaffebord i Sjette Frederiks Kro fortalte om det,
der var at se i skoven, og om historie i tilknytning til skoven.
Den 2. oktober holdt museumsdirektør, dr. phil. Helge Søgaard
foredrag i folkebibliotekets store sal om »Aarhus gennem 1000 år«
og ledsagede foredraget med lysbilleder.
Ved kaffebordene efter generalforsamlingen på Hotel »Ansgar«
holdt overbibliotekar Emanuel Sejr foredrag om »hvad man kan
læse om Aarhus i gamle aviser.«
Generalforsamlingen holdtes den 8. november. Til dirigent
valgtes gårdejer Nydam Jensen. Formanden aflagde beretning meget
kort under henvisning til, at det vigtigste af, hvad der var at be
rette, var trykt i årbogen. Kassereren forelagde regnskabet. Det
godkendtes. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer genvalgtes overrets
sagfører Otto Bisgaard, lektor Jens Clausen, gårdejer Nydam Jensen,
kontorchef Johan Richter og forfatteren August F. Schmidt. Efter
generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som i foregående
år.
Udarbejdelsen af registre til årbogens årgange 1938-52 nåede så
vidt, at personregistret nærmede sig sin fuldendelse. Der skal
fortsættes med at udarbejde et stedregister og et sagregister til de
samme årgange, og registrene skal trykkes. Det nævnte hidtidige
registreringsarbejde er udført for tilskud modtaget af Aarhus Olie
fabriks Fond for almene Formaal.
Et godt samarbejde var der som sædvanlig med »Den gamle
By«, et samarbejde, der var til gavn for Historisk Samfund.
I årets løb modtoges tilskud fra Undervisningsministeriet,
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Aarhus amt, Skanderborg amt, købstadkommunerne og andre kom
muner i de to amter og fra forskellige institutioner, virksomheder
og private. Enkelte tilskud forhøjedes.
Historisk Samfund bringer sin bedste tak for alle tilskud og
den forståelse af dets arbejde, de er udtryk for, og det takker lige
ledes flere institutionsledere, der på forskellig måde gavnede Histo
risk Samfund, og pressen, forfatterne, der leverede bidrag, fore
dragsholderne, ejendomsbesiddere, der tog mod Historisk Sam
funds medlemmer på turene, repræsentanterne og medlemmerne,
alle, der på den ene eller den anden måde har vist Historisk Sam
funds arbejde interesse og gavnet det.
I forhold til det, Historisk Samfund skaffer sine medlemmer,
er kontingentet, 8 kr., lavt. Alene årbogen, som fås for kontingentet,
koster i boghandelen 14 kr.
Medlemstallet var stigende året igennem. Mange medlemmer
har skaffet nye medlemmer. Det har været bestyrelsen en opmun
tring at bemærke det, og den takker for det.
Ved Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i august i Hjørring
og Skagen, repræsenterede arkivar Finn H. Lauridsen samfundet,
da formanden var forhindret.
Øm kloster og Øm kloster museum, som Historisk Samfund
ejer og driver, havde et godt år med større besøg end i 1955.
Om forhandlinger med Katolikkerne og resultatet af dem henvises
til årgang 1955, s. 257 og 1956, s. 308.
Det anbefales medlemmer at læse årbogen 1954, s. 256, 1955,
s. 258 og 1956, s. 334.

Jubilæum.
Historisk Samfund fylder 50 år.

Det var den 14. november i 1907, Historisk Samfund blev stiftet.
Forud var gået et energisk arbejde for at nå så vidt. Den drivende
kraft i dette arbejde var bibliotekar Svend Mørk-Hansen. Han
fik dannet et udvalg til sagens fremme. Dette udvalg fik til formand
biskop Fredrik Nielsen, der var meget interesseret i formålet,
men han blev syg og døde snart efter. Da samfundet dannedes, fik
det dog det navn, han havde ønsket, det skulle have: Historisk
Samfund for Aarhus Stift. Da den konstituerende generalforsam
ling holdtes torsdag den 14. november 1907, var det Mørk-Hansen,
der åbnede mødet og gav en redegørelse for planerne og for
historiske samfunds betydning. På en senere, ordinær generalfor
samling valgtes bestyrelse. Mørk-Hansen ønskede hverken at være
formand eller redaktør af årbogen. Den første formand blev redak
tør H.V. Rasmussen, der ledede Historisk Samfund indtil 1916, da
bibliotekar Ejler Haugsted afløste ham og fortsatte som formand
til 1952, da han trådte tilbage. Den ny formand blev lektor Jens
Clausen.
Mange dygtige og fremtrædende mænd var med til at starte
Historisk Samfund for Aarhus Stift og støtte det gennem mange
år, og både i købstadbefolkningen og blandt landboerne var der
interesse for Historisk Samfunds opgaver og forståelse af, at disse
burde fremmes. Velsituerede erhvervsdrivende og folk i gode stil
linger havde i mange tilfælde den opfattelse, at de burde støtte dette
samfund om ikke på anden måde så ved at være medlemmer.
Medlemstallet var da også stigende til 1929 og nåede op på næsten
1500, men så dalede det år efter år indtil 1952. Derpå steg det
påny. Blandt årsagerne til tilbagegangen var antagelig den økono
miske krise i 1930 ernes begyndelse, oprettelsen af Østjydsk Hjem
stavns forening kort derefter. Fremgangen i de senere år skyldes
måske, at den historiske interesse er blevet større. Men denne
fremgang hæmmes sikkert af den konkurrencevirksomhed, der
består i udgivelsen af Østjydsk Hjemstavn, af Jydsk arkæologisk
Selskabs skrift Kumi og vil blive hæmmet af det nye Byhistorisk
Udvalgs publikationer. Hvert af disse skrifter har sin betydning.
Forhåbentlig kan Historisk Samfund bestå ved siden af de for
eninger, hvis virksomhed er en konkurrence for det.
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Historisk Samfunds virksomhed har været af stor betydning i
tiden siden 1907. Dets årbogrække indeholder artikler af stor værdi,
dets foredragsvirksomhed har virket oplysende og fremmende for
den historiske interesse og dermed af samfundsforståelse, og om
dets orientering på udflugter må noget lignende siges, så vel som
om dets kursusvirksomhed. Som noget ganske særligt, Historisk
Samfund har taget sig af, må nævnes udgravningerne på Øm
klosters tomt. Af disse er resultatet både, at vor viden om Øm
kloster er stærkt forøget, og at kendskabet til klostrets virksomhed
i overraskende grad har belyst klostermændenes indsats på det
lægemæssige område. Uden ringeste forklejnelse for nogen, der
har været med i Historisk Samfunds arbejde, bør i den forbindelse
nævnes dr. Kr. Isagers indsats ved sine skeletundersøgelser og sine
slutninger ud fra disse. Det var i 1911, Historisk Samfund begyndte
sin indsats i Øm ved at købe det første areal. Udgravningsarbejdet
derude er sket ved samarbejde med Nationalmuseet. Skal der
nævnes navne i forbindelse med arbejdet i Øm må det på den
ene side være nationalmuseumsdirektør dr.phil. M. Mackeprang og
arkitekt C.M. Smidt og på den anden side bibliotekar Ejler Haugsted, dr. med. Kr. Isager og kustode A. Andersen. At køb af area
lerne og dermed forudsætningen for udgravningen blev mulig skyl
des støtte fra forskellig side ikke mindst fra ingeniørerne Alexander
Foss og Poul Larsen samt konferensråd Vilh. Jørgensen. Taarnkomiteen, hvis formand var redaktør H.S. Sørensen, Silkeborg,
støttede også arbejdet i Øm kloster ved gode bidrag. I de vanskelige
år under besættelsen, da benzinmangel gjorde, at der kun kom få
gæster til Øm, var der flere, der støttede arbejdet derude med penge.
Alexander Foss og konsul Jeppesen var blandt hjælperne, men også
mange andre gav gode bidrag.
Når Historisk Samfund for Aarhus Stift trods kriser og konkur
rence stadig er et af de største amtshistoriske samfund og oven
i købet i vækst, skyldes det, at mange i befolkningen har så stor
interesse for historie og sans for dens værdier, at de ønsker at
være medlemmer og derigennem at få del i de goder, Historisk
Samfund byder på. Hvert år takker bestyrelsen medlemmerne og
mange andre, der på den ene eller den anden måde har gavnet
Historisk Samfund. Nu ved jublæet ses det ganske tydeligt ved et
overblik over de 50 år, at den støtte, der fra forskellige sider og på
forskellig måde er ydet Historisk Samfund, har været af meget
stor værdi for dette samfund og dets hele arbejde. I forståelse deraf
og i erindring om al velvilje håber Historisk Samfund på fortsat
værdifuld velvilje, interesse og forståelse.

Jens Clausen.
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almuevennen 54
altergang 22, 168
altergangsbevis 177
amtsprovst 57 ff., 53—114
spredt
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flygtninge 131, 134
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spredt, 163, 168 f.
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Kaffe 149
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katedralskole 64, 70, 91,
110, 155, 189
kateket 180
katekisation 169
katekismus 175
katolikker 191
kikkert 135 f., 140
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mejerske 174
melkværne 153
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spredt
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ministerialia 16
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piger 126
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politi 165
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skriftebarn 22
skriftefader 22
skriftemål 11, 178, 180,
182
skriftestol 178
skriverkarl 88
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slægtshistorie 189
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tinghørere 28, 33
tinglysning 79—114
spredt
tingstokke 33
tingsvidne 24, 28, 33, 49
tjeneste 177

200
tjenestepiger 20
tobak 11—22 spredt
toldning 50
topografi 190
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vagt 142, 144
valgmåde 163
valse 152
valseværk 153
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vase 190
vejrlig 51
vejrmøller 36—52 spredt
vindmølle 139
visitats 22, 167
visitatsoptegnelser 170
voldsted 189
vægterløjtnant 154
væld 38, 40
Ægteskabssager 169
æresmedlem 186

Ønskeseddel 168
øretuder 177

Personregister.
Aagaard, F. 194
Aakjær, J. 52
Aastrup, Th. 190
Ackermann, M. C. 92
Adler, J. G. C. Ill
Agger, J. 7
Ahnfeldt, A. 74, 96, 99,
110
Ammitzbøll, H. H., 82 f.,
86 f., 101, 112
— Sigrid 115 f., 121
Andersen, A., 193
— Albert 194
— E. E., 155
— J. 28
— M. 159
— Peder 24
Andrup, 0. 110
Asmussen 48
Aspach, C. M. 96, 114
Bacchus 69
Bagger, J. 7
— L. H. 74, 96, 114
Balslev, L. L. 194
— Ulrich 194
Baltsersen, N. 90
Barfod, I. 109
Basballe, Jens 28
Bauditz 119
Behr, Th. N. 38, 51
Bendixen, R. 194
Benzon, P. N. 10, 22
Bhie, Chrf. 173, 184
Birch, A. 60—114 spredt
— C. 104, 111
— C. C. 113
— C. E. 70
— C. M. 68
— Fr. S. 70
— K. A. 113
Bisgaard, Otto 4, 190
Bjørnson, B. 171
Blache (frue) 120
Bloch 120
Bobé, L. 110
Bonde, Aage 189
Bondo, N. 7
Bondo, S. A. 7

Borch, Charite, 116, 122,
124
Borgia, S. Ill
Braëm 167
Brammer, G. P. 162, 167,
170, 172
Brandt 167
Brangstrup, A. M. 22
— Helvig 183
— J. G. 7, 17, 173
— M. E. 7
Brehmer, J. M. P. 155
Bricka, C. F. 109
Brinch, I. 14, 22
Brock, Eske 21
— Fr. L. 127, 153
— L. F. 147, 155
— N. S. 155
Brockdorff, F. B. S., 143,
154
Brorson, B. S. 135, 154
Bruhn, K. M. 155
Brummer, N. A. 138, 154
Bruun, Maren 125
Brüel, G. W. 156
Brygmann, E. C. 55,
108 ff.
Brønd, Aage 194
Brøndlund, Aage 194
Buch, P. C. N. 153
Bus (husjomfru) 135,
143, 149, 154
Buur, C. 108 f.
Buxlund, J. H. 46
Bülow (general) 141
Bøggild-Andersen, C. O. 4

Carlos, Caroline 153
Carøe, N. C. 131, 153 f.
Charisius, C. A. 48
Charlotte Frederikke 65
Christensen, J. 28
— J. C. 171
— Jens 24
— Søren 47
Christian IV 162
Christian VIII 64
Christian Frederik 65

Clausen (frøken) 95, 97
— Jens 4, 185,187, 189 f.
190, 192 f.
Cour, la 172
Cridland, J. R. L. 154
Crone, W. Chrf. 142, 154

Dahl, Th. C. 104, 155
Dalgas, E. M. 157 ff.
Dalhoff, H. 5—22 spredt.
173
— J. 174
— P. 175, 179, 184
Dam, E. 61
Didriksen, J. 194

Ebbesen, Niels 189
— (pastor) 166
Elkjær, Kjeld 125
— Sigurd 5, 173
Elmquist, A. F. 110, 153
— H. A. 153
— L. G. 134, 153
— L. N. 134, 153
Enemark, P. 53
Enevoldsen, Jesper 47
Engelstoft, L. 112
Eriksen, Ad. L. 194
Erslew, Th. H. 108 f.,
111, 113 f.
Estrup, J. 51

Faber, N. 155
Fabricius, V. 68, 111, 159
Fabritius, Albert 189
Feilberg, J. B. 49
Fibiger, Elfride 126,
153 f.
Fleischer, H. A. 76, 83,
85, 112
— O. 83
Flensburg (herredsfoged)
51
Flindt, C. L. H. 151, 155
Fogh, I 26 ff, 33
Fogtmann, L. 112
Folsach, H. de 56, 95,
114

202
Foss, A. 193
— Grethe 190
Franck, C. F. 174
Frandsen, Søren 24, 29
— S. 90, 94, 113
Frederik (arveprins) 65
Frederik VI 65, 70
— Ferdinand 65
Frederiksen, C. A. 194
Freiesieben, Th. von 153
Freydanck, von 151, 155
Fri i s, Kragh Juul Vind
90 f.
Funder, P. 72, 112
— Th. P. 112

Gabrielsen, Sven 189, 194
Gambs, M. S. von 62
Gertner, J. F. 146, 154
Giedde, I. S. 22
Gieding, A. 47
Gjesing, N. 4
Gleerup (justitsråd) 94,
97, 113
Glædemark, H. J. H. 172
Graah, J. A. 138, 154
Gregory, C. R. 111
Grete 129 f., 153
Groth 182
Grotum, C. H. 45
Gruth, Th. C. 124
Grønnegaard, Aage 194
Guldberg, D. 8 f.
— Dines 183
— E. D. 7
— H. 8
— J. 8 f.
— J. C. 8
— N. 8
— Ove Hansen 6—14, 20,
22
— V. 8
Güldencrone, C. F. 62
— F. J. C. 57—114 spredt
— J. M. 65
Gylling, R. H. 129, 153
Gædeken, C. G. 155
Hald, A. Hjorth 194
— D. C. 61—114 spredt
— Kr. 33
— (pastorinde) 110
Hall, C. C. 161
Hammershøj, J. P. 155
Hansen, C. C. Constantin
153
— I. A. 54
— J. M. 194
— S. 51
Hanson, I. 42 ff.
Hassø, A. G. 108

Personregister
Hauch, I. E. 44
Haugsted, E. 51, 110,
113 f., 192 f.
Hee (prokurator) 72
Heiberg, Johanne Louise
123
Heilskov, C. 33, 51 f.
Helms, A. 4, 194
Helweg, H. F. 143, 154
— H. Z. 154
Hemb, E. 28
Henriksen, A. 194
— C. B. 185
Hensler (professor) 111
Heraklit 175, 184
Herlevsen, J. 27 ff.
Herschend, P. 61, 74, 96,
99, 107
Hertel, C. V. 108, 110
Hertz, C. E. 151, 155
— C. P. 146, 155
— F. 126
— G. M. 155
Hillgaard, K. B. 194
Hirschfeld, A. A. von
151, 155
Hjorth-Nielsen, H. 108,
130
Hoffmann-Bang, N. E.
155
Hoffmeyer, J. 51, 110
Holst, P. 11, 173 ff.,
177—83
— V. 138
Holstein, C. S. von 13,
22
— C. S. R. von 174
— U. A. 22
Hol stein-Holsteinborg
157
Holstein-Ledreborg, S.
123
Holt, Mads 158
Honoré, E. 194
Hostrup-Pedersen, S.
186 f.
Hougaard, P. 26 f.
Hvidtfeldt, Johan 189
Hviid, A. C. 111
Hvirring, A. 21
— C. C. 6, 21
— C. P. 20 f.
— P. 21
Hübertz, R. 51
Hygom, P. 18, 181
Hyphoff, J. Z. 133
Høegh, J. 7
Høegh-Guldberg, Ove 7,
64 f., 68
Høyer, C. V. 119
Høysgaard, J. P. 173, 184

Illerup (lærer) 95
Ilsøe, P. 39
Ingerslev, V. 129, 153
Isager, Kr. 193
Israelson, N. J. 194

Jacobsen,H. 194
— P. 48
Jahnsen, A. 74, 95, 112
Jensen, A. 33
— F. Elle 161
— Herlof 24, 29
— H. E. 194
— Jørgen 28
— K. 27 f.
— N. 27 f., 29
— N. 26 f.
— Nydam 4, 190, 194
— P. 24, 29
— Peder 35, 190
Jeppesen, J. P. 194
— (konsul) 193
Jespersen, A. M. K. 144,
147, 154
— J. V. 144, 154
Juel, Jens 63
— (baronesse) 64
Juul, S. 112
Jørgensen, C. Th. 148, 155
— J. J. 34
— S. M. 146, 150, 154 f.
— O. 154 f.
— V. 193
— V. Nedergaard189,194
Kelstrup (pastor) 124
— Ædele 118 f.
Kierulf, P. 173
— 101
Kipnasse, Camilla 119
Kiær (hospitalsforst.)
104
Kjærum, P. H. 190
Knudsdatter, K. 24, 29
Knudsen, A. 27 f.
— S. 194
— Søren 24, 29
— (pastor) 164
Knuth, J. H. 64
— L. C. 64
Koch, L. 109
Kongslew, C. P. 118 ff.,
124
— K. 124
— L. L. 124
— T. 124
Krabbe, I. S. 15
— O. 22
Kraft, J. E. 111
Kragh, A. J. 17, 22

Personregister
Krefting, D. 199
— E. M. 2, 20
— O. 173 f., 182
— O. S. 7, 14—22 spredt
— S. 20
Kristensen, E. T. 33 f.
— Mads 32
Krog (pastor) 163
Kühle, S. 123
Købke, B. 133, 138, 147,
153
— J. P. 148, 155
— M. B. 153
— M. M. 134, 153
— N. C. 153
Køster, J. J. 94, 114

Ladefoged, N. Th. 194
Lange, C. 124
— F. O. 124
— Fr. 121, 124
— J. 124
Langhof (pastor) 164
Lanng (herredsf.) 84 f.
Larsen, J. H. 54, 57, 109
— P. 193
Laura 120
Lauridsen, F. H. 4, 189 f.
— P. 24
Laursen, M. 25
Lausen, H. H. 140, 154
Leerbek, J. E. 136, 154
Lengnick, J. C. L. 108,
112 f.
Lcth, A. 26 f.
— A. 194
Levetzow, D. V. von 136,
154
Lidegaard, J. M. 188, 194
Linnemann 165
Lund, J. 127, 134, 153
Lundborg, M. Ill
Mackeprang, M. 193
Madsdatter, M. 29
Madsen, P. J. 156, 194
— R. 48
— S. 90
— Th. 194
Marcussen, H. 50
— 179, 181
Markussen, Aage 187 f.
Marselis, C. 62
— G. 62
— S. Ch. 62
— V. 62
— 110
Mathiassen, Th. 33
Mathiesen, J. 28
Matthæi, B. 129, 136, 142,
146 f., 153
Meulengracht, H. 155

Michaelis, D. 117 f.,
120—23
— 67 f.
Michelsen, J. 25 ff.
Migazzi 111
Mikkelsen, M. R. 194
Molbcch, C. 65, 110 ff.
Moldenliawer, D. G. 111
Moldrup, N. 25, 33
Mollerup, N. 25, 33
— (madame) 95, 99, 114
Moribundus 176, 184
Morten 6
Mortensen, C. 152 f.
— Th. 24
Müncheberg, F. C. 25, 28,
33
Muller, C. P. 115
— E. Ill
— E. C. 74—112 spredt
— 112
— 114
Münter, Fr. 68, 111 f.,
114
Møller, C. N. 99—102, 114
— Jens 111 f.
— Jørgen 194
— L. C. 38
— P.M. 109
— (forvalter) 173
— (proprietær) 104
Mønsted (forvalter) 40
Mønster, C. 25, 29
— P. 25
— 69
Mørch, A. M. 55
Mørck, J. H. 154
— J. 142
Mørk-Hansen, S. 192
Nielsen, A. 26 f.
— Fredrik 192
— H. 194
--------Harald 33
— J. (Stjær) 26 f.
— J. (Toustrup) 26 f.
— Jens 34
— M. 47
— R. 126, 134, 153
— 63
— S. Damgaard 194
Norup, J. 10, 14, 22
Nyerup, R. 111 f.
Nygaard, G. 112
— S. 114

Olsen, C. P. 83
— P. C. 60—114 spredt
Oppermann, L. H. F. 155
— Helga 146 f., 155
Overgaard, C. 114
— (pastor) 94
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Paludan, Anna 115
— I. A. 119, 124
Paludan-Müller, A. B.
122
— Caspar 111, 115 ,117
— C. Ill
— C. H. 117
— Fr. 116, 122 ff.
— H. 124
— Jens (bisp) 69, 111,
115 f.
— Jens (cand, theol.)
119
— Jens (provst) 116, 124
— Julie 124
— Lovise 124
— Marie 121
— W. 116 ff., 120—23
Pedersen, F. 26 f., 29
— H. 33
— Jens 26 f.
— Johan 25, 29
— Ole 26 f.
— 0. 48
— P. 28
— R. 28 f.
— (kapellan) 166
Petersen, L. 194
— S. H. 65
Piesner (provst) 164
Plum, S. 124
— S.M. 124
Pontoppidan, E. 51
— E. 177, 180
— H. 149, 155
Porse, Poul 33
Poulsen, P. 89
Prittwitz, K. L. W. E.
von 141, 147, 151,
154 f.
Pultz, F. 24 f., 28f.
Pæer (avlskarl) 13

Quellinus, Th. 62
Quirinius 68
Quistgaard, J. C. 73,
75 f., 78, 81, 84, 92

Ralibek, K. L. 109, 112
Ramsing, J. C. 95, 114
Rasmussen, A. 95
— Alex 111, 114 f.
— C. 74 f., 112
— Gunner 4
— H. V. 192
— J. 26 f., 29
— Lauris 24
— Laurs 26 f., 29
— M. 113
— P. 24, 29
— R. 195
Rawert, O. 65
Rcddelien 61

204
Rec, H. Ph. 132, 146, 149,
153
— Therese 153
Reiersen, C. 51
Reventlow, A. S. 22, 64
— C. D. F. 64
— C. S. 22
— J. L. R. 64
Reutze, B. 7
Rhode, J. J. 41 f.
Richter, Johan 4, 190
— V. 112
Riegels, N. D. 111
Rist, P. Fr. 126
Rosborg, J. 46 f., 52
Rosenberg, E. M. 22
Rosenstand-Goiske, H. E.
116
— M. B. 115
Rosenørn (frøken) 120
— (kmh.) 67
Rosiflengius 13
Rousseau, J. J. 115
Rugholm, T. 195
Rye, Olav 134—155
spredt
Røgind, J. 74 f., 77, 82,
102
Rørbye, M. 112
Rørdam, H. F. 51, 172
Røse, C. 127, 153
— J. Fr. W. 153
Sass, Else Kai 189
Schach, Brockenhuus 158
Schandorf, C. N. 17, 19,
22
Schiwe, C. 173
Schlegel, N. F. 114
Schmidt, A. F. 4, 23, 33,
190
— C. 154
— (pastor) 164
Schouw, J. Fr. 51
Schucany 72, 74
Schuchard 82
Schytte, H. J. 176, 184
— K. 112
Schäffer, A. F. 184
Schøler, H. 95
Schønheyder, A. W. 142,
151, 154
— C. A. 132, 153
— F. A. 125, 136
— M. 125
— W. C. F. 131, 153
Secher, A. J. 55, 88
— A. M. 56
— B. 53
— C. F. 60, 72, 80, 92,
95, 101, 102, 113
— E. N. 47, 52
— H. C. 56

Personregister
Secher, H. K. 74, 82, 112
— J. B. 56, 89, 91, 95,
113
— J. M. 56, 93—96, 99,
109, 113 f.
— J. Margrete 56
— J. Marie 56
— P. G. 56, 95, 99, 113
— M. B. 55 f., 75
— M. K. 56
— M. P. 56, 113
— M. P. G. 56
— N. 56, 89, 109
— O. A. 53—114 spredt
— P. 91
— P. M. 56, 89
— P. N. 56, 88, 94
— Th. 55 f., 88 f.
— V. A. 52, 56, 108
Seest 137
Seidelin, D. N. D. 84, 113
Sejersen, S. H. 195
Sejr, E. 108, 112, 190
Selmer, Hanne 120
Simonsen, A. 26 f., 29
— F. 26 f., 29
— Vedel 112
Skjoldborg, J. 189
Skyum, S. 195
Slotsbo-Nielsen, J. 4, 195
Smidt, C. M. 193
Sneedorff, Fr. Ill
Sofie Frederikke 65
Sommer, S. C. 89 ff.
— S. P. 6, 21
Steffensen, H. 195
— Sv. Aa. 195
Stephansen, L. 24 f., 28
Stolberg, L. 64
Stougaard, J. 67, 91, 112
Studsgaard, C. B. 109
— F. C. 109
Stærmose, P. 159
Sunds, Stephen 7, 182 ff.
Svendsen, Johs. A. 195
Svenstrup, C. 51
Søgaard, Helge 112, 190
Søltoft 95 f.
Søren 179
Sørensen, H. S. 193
— Knud 29
— R. 54 f., 57, 59, 108 f.
— Svend 195
Tauber, E. G. 64, 68 f.,
105, 108, 110, 112
Terkelsen, A. 183
Tetens, F. M. 155
— S. M. R. 155
Thaarup 113
Thiele, J. M. 66
Thomsen, C. J. T. 52
— M. 52

Thorup, E. 15
Thryde 124
Thygesen, A. 112
— M. 184
— N. 181
Thygeson, de 62
Tind, J. 158
Tommesen (forpagter)
89 ff.
— (kammerråd) 97, 99
— 113
Torkildsdatter, K. 21
Torm, F. 111
Toxverd (Nim) 15, 22
— (Raarup) 13
Trap, J. P. 108
Tryde, C. 116, 120, 124

Valbjørn, Ernst 195
Valeur, J. 92, 96, 113
Vallentin (provst) 163
Vittrup (pastor) 164
Voigt, F. C. S. 120, 124
Volf, R. 195
Walsøe, C. L. 93, 95
— C. S. 56
— K. L. 56
— 113f.
Warner 119
Weber, J. C. 153
Weis, A. S. 125—155
spredt
— Bertha 125—155
spredt
— B. M. 154
— C. M. 147, 155
— C. Mettus 133 f., 153
— E. A. 153
— E. M. 154
— E. P. 153, 155
— E. R. 141, 147, 154
— H. C. 126 f., 129, 153
— M. A. 129, 151, 153
Westergaard, C. 108 f.
— 154
Westerholt 47
Wiberg, S. V. 108, 184
Wilcke, J. 93, 112
Wilhjelm, Tage 195
Willemoës, E. 119
Wilnau, M. 126, 155
Wilstrup, S. 50
Wingum, N. 11
Witt, M. P. 129, 153
Woldum, M. 22, 177, 184
Wuchters, A. 189
Würtzen, V. F. 148, 155
Zastrow, H. A. 154
Ørsted, A. S. 161
Ørum, C. M. R. 101 f.,
114

Stedregister.
Aaby 45, 169
Aalborg 109, 153
Aalsø 40, 172
Aarhus 10, 44, 45, 46, 48,
53, 54, 57, 58, 62, 63,
64, 65, 67, 68, 74, 75,
77, 89, 108, 109, 110,
112, 115, 116, 117, 118,
119, 121, 123, 125, 126,
129, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 140, 141, 144,
147, 148, 150, 152, 153,
154, 155, 163, 172, 185,
190
— amt 51, 55, 114, 191
— bispegaard 115
Aarhusbugten 154
— domkirke 44, 52, 108,
109, 112, 124, 181
Aarhusgaard 62
— hospital 49, 52
— katedralskole 64, 70,
91, 110, 112, 155, 189
— mølle 36, 45, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 137,
138, 141, 144, 145, 147,
153
— stift 35, 55, 63, 74,
101, 105, 106, 110, 112,
114, 161, 162, 167, 173,
192, 193
Aarslev 37
— mølle 38
Aasgaarden 32

Bakkely 32
Balle mølle 40
Balskovgaard 154
Barrit 8, 22, 166
Baunesminde 32
Beder 49, 117, 120, 122,
123, 124
— præstegaard 118, 119,
122
Bendstrup 46
Birkebæk plantage 159
Birkelund 32
Bjerregaard 15, 22, 159
Bjerre-Hatting herreder
165
Bjerre herred 19, 177
Blegind 164
Bodil mølle 48
Bogense 8, 129, 133, 135,
136, 140, 153, 154
Boller 13, 22, 173
Bologna 67
Borum 166
Borup 169
Brabrand 169
Brahetrolleborg 64
Bredlund fælleshede 158
Bregnet 44
Brobjerg port 112
Bruns mølle 43
Bryrup 187, 188
Brøndstrup mølle 39
Bugtrup 38
Bækkelund 32
Børgel und plantage 159

Adslev 166, 168, 169
Agri 43, 44
Alheden 157
Alrø 124
Als 148
Anholt 157
Argentina 153
Arnborg 159
Asferg 164
Astrup 169
Avnsbjerg 90

Christianshavn 153
Christinedal 23
Clemenstorv (Aarhus) 74
Constantinsborg 48, 62,
104, 155

Dagstrup 38
Damgaarden 32
Danmark 108, 111, 112,
124, 149, 160, 172

Den gamle by (Aarhus)
52, 112, 190
Dresden 68
Dronningborg amt 37
Draaby 42, 43
Dynæs 189
Dynæsborg 189
Dørup mølle 48

Ebeltoft 42
Edslev mølle 48, 49
Egaa 45
Egaaen 47
Ejstrup 159, 160
Ejstrupholm 156
Elbæk 166
Elgaardene 90, 94, 114
Endelave 169
England 71
Engvangsgaard 30, 32, 33
Enner11
Esscnbæk 36
Essenbækgaard 36
Estrup mølle 37
Europa 71, 110

Falling 165, 167
Fannerup mølle 39
Farre 26, 33
Fausing 37
Feldballe 42
Femmøller 42
Fjellerup 40, 51, 169
— mølle 40
Flemming 16, 180
Flensted skov 23
Florens 67
Foldbjerglund 30, 32
Foldby 55, 56
Forlev 28, 33
Framlev herred 23, 57
Frankrig 116, 155
Fredericia 134, 135, 148,
149, 150, 153, 154, 155
Frederiksborg 174
— skole 184

206
Frederiksgade (Aarhus)
74, 112
Frijsenborg 29, 46, 47,
89, 91, 99
Frue kirke (Aarhus) 109,
111
Fruergaard 159
Fruering 166
Fuglsig 90
Fuglslev 41, 42
Fuglsøgaard 89
Fuldbro 155
Fulden 65
Fvn 64, 129
Følle 145
— in øl le 44
Føvling 22
Faarup 38

Gammel Horsens lande
vej 132
Gammclmøllc 39
Galten 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 34,
167
— herred 37
— Møllegaard 30
— Skovgaard 30, 32
— Smedeskov 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 33
— Søgaard 30, 32
— Østergaard 30
Gammel Estrup 37
— Mosegaard 32
Gerlev herred 164
Gern 165
— herred 57
Giesegaard 158
Ginnerup 39
Gjellerup 45
Gjerrild 39
Gjessinggaard 56, 114
GI ud 164, 166
Giudsted plantage 159
— sande 159
Glæsborg kirke 190
Gotland 124
Grane plantage 159
Gravlev mølle 42
Grenaa 40, 172, 190
— mølle 40, 41
— skole 173
Gribskov 154
Grundfør 46, 89, 91, 95
— mølle 46, 47
Græsballehøj 30
Grættrup Nedergaard 157
Graainølle 47
Gyldensteen 64
Gylling 9
Göttingen 67, 68, 111

Stedregister
Hads-Ning herreder 101,
113
Hadsten mølle 46
Halmstad 131
Hamburg 149, 152, 155
Hampen 159
Hansted 22
Haraidslund 46, 47, 89,
91
Har lev 114
— mølle 48
Harrildgaard plantage
160
Hasle 45
— herred 35, 45, 51, 57,
75, 154
Hattemagerskov 75, 90,
95
Hau rum 169
Havmølle 42
Havreballegaard 62
— amt 35, 45
Hegedal 40
Helgena's 154
Hels 134
Hem 33, 163
— kannikemølle 44
Hemmed 39
— mølle 39
Herschendsgavc 61, 96
Hids herred 57
Hinge 168, 170
Hinnerup skovpavillon
190
Hjarbæk fjord 90
Hjortshøj præstegaard
155
Hjortshøjlund 55, 56, 88,
89
Hjøllund-Bredlund plan
tage 158, 159
Hjørring 191
— amt 90
Hoed 40
Holme 45, 47
Holsted fri- og efterskole
188
Honuin 180
Hornborg 5, 6, 15, 16, 20,
21, 22, 50, 51, 173,180,
183
— kirke 183, 184
— kirkegaard 184
— mølle 36, 50
Hornslet 44
Horsegaard 32
Horsens 7, 10, 14, 16, 22,
51, 65, 104, 124, 129,
131, 132, 140, 153, 173,
174, 181, 182, 184
— fælled 182
— torv 182

Hotel Ansgar (Aarhus)
189, 190
— Royal (Aarhus) 110,
112
Houlbjerg herred 56, 89
Hulegaard 32
Hvilsager 38, 39
Hvirring 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 50, 169, 173,
180, 182, 184
— kirke 7, 8, 9, 179
Hvornum 166
Hvorslev 169
Hyllested 166
Hæst 46
Høgholm 40, 41
Højbo 32
Højvang 32
Hørning 36, 37
Høver 31, 33
— skov 23
Haarup 46
Immervad (Aarhus) 155
Ingerbo plantage 160
Ingerslev mølle 49
Island 111
Italien 116

Jels banke 136
Jylland 64, 70, 129, 131,
140, 147, 156
Kalhauge mølle 51
Kalhave 11, 183
Kallehave 51
Kalundborg 134, 142, 153
Kalø 44, 90
— amt 35, 44
Kannikemølle 43, 44
Karleby 173
Kasted 46, 47
Katholm 40, 56, 96
— mølle 40
Kattrup 165
Kerteminde 115
Kiel 111
Klaks mølle 50, 51, 177
Klank 32, 34
Klostergade (Aarhus) 113
Knebel 90, 169
Knudskov plantage 159
Knuthen borg 64
Kodal 20
Kodallund 22
Koed 38
Kolby 169
Kolding 130, 151, 153
Koldkærgaard mølle 46
Kolind 38
Kolindsund 40, 190

Stedregister
Kollerup mølle 46
Kolpcnsig 159
Kolt 48
Kongsø plantage 160
Kousted 166
Kragelund 169, 170, 172
Kragsø 40
Kurland 154
Kær herred 164
Kærbygaard 47, 52, 55,
56,‘ 88, 91
Kærgaard 32
Kærgaarden 82
Købelev 109, 154
København 14, 21, 66, 67,
68, 94, 116, 121, 122,
127, 136, 143, 150, 153,
154, 174
Københavns universitet
68, 111
Køge 133

Labing 29
Lading 91
Langebjerg 159
Leipzig 68
Lille Fulden mølle 49
— Hjøllund 159
Lillemølle 38, 40, 48
Lille Porskær 32
Lillering skov 23
Lille torv (Aarhus) 155
Linaa 96, 114, 158
Lisbjerg 47
Lolland 47, 109
Lolland-Falsters stift 68
Lundgaard 25, 33
Lundum 17, 22
Lyngby 40, 164
Lyngbygaard 134, 154
Lyngbygaards aa 31
Lyngsbækgaard 43
Lyngaa 91, 113
Løveapoteket (Aarhus)
61, 72
Løvenholm 37, 38, 42
Laasby 23, 26, 33

Magdalene mølle 139,140,
154
Malling 124
Mariager 164
— kloster 90
Marie Magdalene 38
Mariesminde 32
Marselisborg 45, 48, 57,
61, 62, 63, 104
— skov 47, 139, 141, 143
Mattrup 62, 181
Meilby 46
Mejlgade (Aarhus) 155
Meilgaard 40, 190
Mellemmølle 36, 51

Mindet (Aarhus) 66
Mjesing 166
Moesgaard 57, 61, 62, 65,
66, 104, 110, 114, 155
— skovmølle 49
Molgjer 12
Mols herred 42, 44
Mossø 33
Mygind 36
— mølle 36, 37
Mølleporten (Aarhus) 145
Møllerup 42, 74, 76, 82,
89, 90, 96
Maarslet 49, 169
Maarup mølle 42

Nationalmuseet 193
Nebel 10, 22
Nedergaard skov 158
Nicolaj kirke (Kh.) 14
Nielstrup mølle 37
Nim 15, 176, 184
— herred 5, 20, 21, 35,
36, 50, 51, 173
Nimtofte 39, 40, 169
— mølle 40
Ning herred 35, 47, 51, 57
Norge 20, 65, 71, 111, 112
No ri ngris 189
Norringgaard 47
Norring mølle 46
Norsminde 65, 189
Nyborg 130
Ny Hattenæs 189
Nykøbing S. 109
Nymølle 37, 42, 47, 48
Nødager 42
Nørager 37, 40
Nørlund 159
— plantage 159
Nørre allé (Aarhus) 113
Nørre Djurs herred 40
Nørregaard 30, 32
Nørre herred 173
Nørrejylland 82, 155
Nørre Önsild 163
— Snede 147, 155, 156,
157, 159
— Aarslev 38

Odense 116, 124, 125, 128,
129, 131, 133, 134, 142,
144, 154, 155
Onsild 169
— herred 164
Ormslev 48, 165
Ousted 164
Overgaard 32
Overmølle 43, 44
Overskovgaard 32
Palsgaard 156, 159
— plantage 157, 159
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Parma 67
Petersminde 32
Pilgaard 32
Pinds mølle 48
Pismøllc 40
Porskjær 29, 30, 32
Pouls mølle 48
Prag 68
Præstdam 32

Rampen 32
Ramtcn mølle 39
Randbøl hede 157
Randers 132, 134, 152
— amt 63
— landevej (Aarhus) 145
Randlev 169
Rantzausgave 56, 60, 72,
89, 92, 93, 95, 101, 113
Rask 50, 179, 181
Riis skov 140, 146, 147,
190
Ring 17, 19, 166
Ringkøbing amt 155
Rivegaard 32
Rode 26, 33
Rodskov 44
— mølle 44
Rokballe mølle 52
Rolsegaard 90
Rom 67, 68, 111
Rosenholm 39, 44
— mølle 44
Rosensgade (Aarhus) 110,
155
Roskilde 68, 69, 168
Rougsø herred 37
Rugaard 40, 41, 42
Ryomgaard 38, 40
— mølle 38
Rødemølle 47
Rørbæk-Kongsøgaard
plantage 160
Raarup 13

Sabro herred 56, 57, 89
Sahl 169
Samsø 169
Sankelmark 123
Saralyst 101
Sejling 172
Serup 170
Siellenfeldt plantage 159
Silkeborg 186
— seminarium 188
Sjelle 26, 33
Sjette Frederiks kro
(Aarhus) 190
Skaby mølle 38
Skaføgaard 38, 51, 94, 95,
113, 114
Skagen 191
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Skanderborg 21, 24, 25,
28, 33, 131, 132, 135,
152, 153
— amt 35, 50, 51, 191
— ladegaard 33
— rytterdistrikt 24, 25,
27, 28, 33
Skanderborgvej (Aarhus)
151, 154
Skarresø 38
Skibby 26, 33
Skolebakken (Aarhus)
142
Skovby 23, 25, 27, 28, 33
Skovgaard 40
Skovlund plantage 159
Skovmølle 43
Skramsø mølle 41
Skrejrup 38
Skumstrup 62
Skærbæk plantage 160
Skæring 154
Skærsø 42, 43
Skærvad mølle 39
Skødstrup 44
— mølle 36, 44
— præstegaard 154
Skørring 25, 30, 33, 39
— mølle 39
Skøttrup 89, 113
Skaade 48
— banker 147
Skaarupgaard 47, 56, 88,
94, 154
Slagelse 73
Smedeskov 30
Snabegaard 157
— plantage 157
Snesere 116
Solvang 32
Sorø 124, 156
— akademi 62, 115
Spentrup 163
Spørring 46
Stadsgaard 62
Stjernholms amt 51
— len 21
Stjær 23, 26, 33, 167
Stockholm 62
Storebælt 153
Store Hjøllund 158, 159
Storetorv (Aarhus) 60,
72, 74, 75, 81, 83, 87,
89, 97, 99, 110, 112,
153
Storring 23, 24, 25, 31,
33, 167
Stougaard 88, 89
Strandhuset 190
Stubbe sø 42
Svaneapoteket (Aarhus)
94, 114
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Svenbroe mølle 36, 37, 51
Sverige 124
Svinetorvet (Aarhus) 74
Søften 46, 55, 56, 57, 75,
90, 91, 94, 97, 98, 113
Søften-Foldby 89
Søften præstegaard 88
Søgaard 156
Søholtgaard 41
Sømølle 41
Sønder allé (Aarhus) 113
Sønder Djurs herred 40
Søndergade (Silkeborg)
186
Sønderjylland 154
Sønder Onsild 163
— Skovgaard 30, 32
Sønderskovlund 32
Tamdrup 5, 6, 10, 11, 12,
17, 20, 21, 22, 173, 182
— kirke 10, 12, 17
Tarskov mølle 48
Terp 31, 32
Them 160
Thorsager 38
Thors mølle 48
Tinning 91, 113
Tirstrup 40, 41
Tiset 48, 49
Todbjerg 46, 47, 166, 168
Toldgaard 30
Torning 168, 169
Torskov 48
Tovstrup 26, 33
Treaa 190
— mølle 39
Trige 46, 91, 94, 95
Trudsholm 56, 88, 89,
113
Tustrup 36, 37, 38, 190
Tved 166
Tvede 169
Tvede-Linde 163
Tyrsted 164
Tyskland 117, 126
Tønning 15
Taarupgaard 90
Ulstrup mølle 42
Usholt 30
Vaisenhuset (Kh.) 68, 70
Varna mølle 48
Waterloo 155
Vatikanet 67
Vedø mølle 38
Veggerslev 184
— vase 190
Vejlby 40, 45, 114
Vejle 88, 129, 131, 132,
155, 174, 180
— amt 51

Velling skole 187, 188
Venedig 67
Vester Allé (Aarhus) 113
Vesterbro mølle 154
Vestergade (Aarhus) 72,
94, 145
Vestergaard 32
Vester Lisbjerg herred
35, 46, 56, 57, 89
Westphalen 152
Vester Tørslev 164
Viborg 82, 88, 99, 102,
110, 113, 114, 172, 189
— amt 114
— stift 20, 110
Viborgvejen (Aarhus)
137, 139
Vibv 45
Wien 62, 67, 111
Vilhelmsborg 49, 57, 61,
62, 66, 104
Vindblæs 169
Vindblæs-Dalbyover 163
Vinding 164, 166, 174
Vistoftgaard 44
Vitten 169
Vitved 166
Vivild 37
Voer 169
— herred 10
Voldum 37, 51
Volk mølle 36, 37
Vordingborg 14
Vosnæsgaard 44, 89, 154
Vrads 156, 157, 159, 160
Vrads-Bry rup-Nørre
Snede 160
— herred 156, 157, 159,
160
Vrigsted 19, 22
Vrold 28, 33
Vrønding høje 11
Vær 10, 11, 22
— kirke 11
Værum 170

Ødum 169
Øksenmølle 41
Øm kloster 191, 193
Ørnbjerg mølle 43
Ørslevs klosters birk 82
Ørsted 168
Ørsøe mølle 42
Ørting 166, 169
Ørum 39
— mølle 39
Østergaard 32
Øster Lisbjerg herred 44,
90
Østerskov 23
Øster Tørslev 164
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Driftsregnskab for året 1956.
Udgifter:

Indtægter:

Årbogen:
Forfatterhonorarer 1.125,00
Trykning og Cli
chéer ................. 12.398,10
Forsendelsesudgifter ............
1.402,40

Årbogen 1956 inch konting.
1006 ekspl............ ...............
Forsendelsesvederla,g
b...........
...........
Særtryk...................
Årbøger, tidl. årg. m. v.:
Eget salg ............. 560,60
Haases forlag ... . 264,50

Indk. til generalfors..............
Bestyrelsesmøder...................
Foredrag .................................
Ekskursioner ..........................
Ktg. Dansk hist, fællesf.........
Porto, Telef., Tryks., Medhj.
Udarb. af personreg.
1938—52 ..............................

14.925,50
78,86
82,70
567,35
360,28
152,64
1.000,44
698,58

8.09
1.17
1.50

82
1.50
2

Øm kloster andel af Adm.. .
Renter .....................
Tilskud:
Undervisningsm. . .
850.00
400,00
Århus byråd ..........
Hammel-Søby-Voldby
komm.....................
50,00
50,00
Silkeborg byråd .. .
50,00
Horsens byråd ....
50,00
Skanderborg byråd
200,00
Århus amt..............
75,00
Skanderborg amt . .
50,00
Rye sogneråd.........
Århus Oliefabriks
500,00
fond .....................
200,00
Landbosparekassen

2.47
2.27

Driftsunderskud . .

17.866,35

17.86

Status 1. januar 1957.
Landbosparekassen kt. 22 . .
Årbogen 1957 ........................
Postgiro ..................................
Kassebeholdning ...................

25,34
375,00
37,02
375,61

Kapital kt. l.jan. 56 586,30
Overført fra Øm
2.500,00
kloster ..............

4- Driftsunderskud

3.086,30
2.273,33
81

812,97

Århus, 10. januar 1957.
Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene.
Århus, 15. maj 1957.
S. Lauge Jørgensen.
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Ejler Haugsted 1875—1959.
Ejler Haugsted døde den 23. januar 1959 - 83 år gammel. Den
tidligere bibliotekar ved Statsbiblioteket og formand for Historisk
Samfund for Århus Stift havde siden 1952 boet i København; dette
og et flerårigt hospitalsophold havde løsnet forbindelsen mellem
Haugsted og den by, hvor hans manddomsgerning var faldet.
Ejler Haugsted var søn af lægen Emil Haugsted, der i 1870’erne
havde praksis i Vester Skerninge på Fyn. Her blev Ejler Haugsted
født den 1. oktober 1875 °g havde en række lykkelige barndomsår,
indtil han i 1887 blev sendt til Herlufsholm. Livet igennem mindedes
Haugsted med oprigtig glæde de indtryk, han som dreng modtog
af landlivet, når han med faderen kørte i praksis, og han kunne
livligt opridse træk af bondens liv før industrialismen. Afstanden
fra vor tid kom også til udtryk i skolegangen, som han i 1881
begyndte hos madam Jørgensen, brugsmandens kone, i en lille uor
dentlig stue mellem butikken og soveværelset. Fra den ene side
lød butiksklokken og passiaren ved disken, fra den anden side de
spæde børn - der kom et hvert år - og lærerinden blev tit kaldt
bort snart til børn, snart til kunder. Haugsted havde en evne til at
skrive mundret og opridse træffende situationsbilleder, og af sin
skoleundervisning har han givet netop et sådant billede:
De to lidt ældre drenge sad ved bordet på stole, men da jeg var for kort,
blev jeg anbragt på en tekasse med en trækasse til bord for min tavle.
På denne kasse med kinesiske billeder lærte jeg ikke blot at stave og
skrive tal og bogstaver, men jeg hørte også historierne om Abraham,
Josef og hans brødre, Ruth, Gorm og Thyra, Olaf Trygvason og Olaf
den Hellige fortælle på en sådan måde, at tårer skiftede med latter; og
de blev siddende.
Da jeg kom op ved bordet, fik vi pengeskuffen ind og lærte at regne
ved alskens lege med rigtige kroner og ører. Botanik begyndte vi på en
dag, da lærerinden tog os med ud i en vejgrøft, hvor hun trak nogle
planter op med rode og forklarede deres indretning og vækst.
Fra leg og fortælling sprang vi så en skønne dag over til læsning.
Lærerinden kendte åbenbart ikke andre bøger end dem, hun havde brugt
på seminariet; thi hun gav os i 7-8 års alderen lektier for - som vi
lærte - i Thriges Nordens Historie og Erslevs Geografi nr. 2.
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Vagn Dybdahl

Tidligt blev Ejler Haugsted vænnet til udstrakt og krævende
læsning. Men barneårenes umiddelbare forbindelse med naturen
satte også sit præg på ham, og han forblev livet igennem både
en læsehest og en naturelsker og derved en mand, på hvem læs
ningens viden om genstande og bygninger gik op i en enhed med
glæden ved og evnen til at tolke jordfund og bygningsværker.
Madam Jørgensen rejste fra egnen, og drengene fik en ny lærer
inde, der var »skrap«. Det var også en lærerinde, der kunne sine
ting, og da Ejler Haugsted som 12-årig blev sendt til Herlufsholm,
kunne han med lethed læse »Wilhelm Teil« på tysk og uden besvær
engelske småfortællinger. Lærenemme har han haft, og da han i
1893 blev student, var det med udmærkelse. Opholdet på Herlufs
holm tænkte Haugsted som ældre tilbage på med glæde, men uden
at glemme den hårde overgang, som det havde været for »den lille
hjemmekære, sky landsbydreng«. I et foredrag om Herluf Trolle
og Birgitte Gøye ved Herlovianersamfundets Trollefest i 1940 har
Haugsted tegnet et lille situationsbillede fra skoletiden: »Husker I,
hvor bittert det var at rejse hjemmefra efter juleferien? I 12 timers
ophold i datidens tredje klasses kupeer og ventesale trådte mod
sætningen til feriens hygge og glæder stærkt frem; hjemveens luk
kede sår brød op, og Herlufsholm vendte skyggesiden til; nattevan
dringen gennem den mørke Rådmandshave, ankomsten til hummeret,
hvor den uforglemmelige duft af sæbevand og indgroet pibetobak
slog en i møde i skæret af de søvnige gasblus, dannede en grel
kontrast til modtagelsen i hjemmet lillejuleaften.«
Studentertiden var i mange retninger en tung tid for Haugsted.
Ikke, at han studiemæssigt ikke kunne klare sig; men han forsøgte
sig som lærer, og de fortvivlede udsigter for cand. mag.’er og mis
tillid til egne evner som pædagog kastede deres skygger forud. Stu
diefagene var historie som hovedfag og engelsk og latin som bifag;
endnu bevarede notater fra studieårene vidner om et omfattende
og rationelt studium af hovedværkerne i den europæiske historie
forskning. I studietiden deltog Haugsted kun i ringe grad i kam
meratskabslivet, og han vedblev at føle sig fremmed i storbyen. Et
studiefællesskab, der blev et livslangt venskab, stiftede han med den
senere arkivar og historieprofessor Knud Fabricius. De var omtrent
jævnaldrende; men Haugsted var som akademiker et par år ældre
og foreslog den grønne student, at de skulle læse sammen. Begge
havde udbytte af arbejdsfællesskabet, og endnu mange år efter min
dedes Knud Fabricius Haugsteds »fornuftige« kommentarer.

Ejler Hangsted 1875-195g

9

Ejler Haugsted i marken.
Ejler Haugsted og Axel Steensberg på Skørbæk Hede i Himmerland ved hjemstavnsstævnet
i juli 1937. Steensberg demonstrerer skaftede flintsegle fra de første høstforsøg. - Haugsted
var fra det første hjemstavnsstævne i Rønde og på Kalø i 1923 og en snes år frem en ledende
skikkelse og meget anvendt foredragsholder på de årlige hjemstavnsstævner rundt i landet.

Allerede som student blev Ejler Haugsted forlovet med den
unge pianistinde Augusta Jessen. Det var nok menneskeligt et lys
punkt, men samtidig må det have understreget det trøstesløse i
fremtidsudsigterne. I sommeren 1899 blev han kandidat med en fin
førstekarakter og begyndte så tiggergangen til skolebestyrere og Na
tionalmuseum, men alt forgæves. Slet betalte kursus- og vikartimer
fyldte tiden og gav til livets ophold; »men det var der ingen fremtid i«.
I 1901 fik Ejler Haugsted tilbud om en stilling ved den nyopret
tede Marselisborg Kostskole i Århus. Han tog stillingen, giftede sig
og stiftede hjem. Året efter blev Augusta Haugsted også - som
sanglærerinde - knyttet til skolen; for dem begge blev det kun et
kort intermezzo. Ejler Haugsted havde ingen glæde af lærergerningen
og søgte i 1906 ind som volontør ved Statsbiblioteket, omtrent sam
tidig forlod også Augusta Haugsted skolen for at samle sig om sin
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stadig voksende virksomhed som privat musikpædagog. I 1908 fik
Haugsted fast ansættelse som underbibliotekar, samme år blev han
redaktør af Historisk Samfunds årbøger og året efter leder af Århus
Museums historiske samlinger; hans livsbane var afstukket.

*
Da Haugsted kom til Statsbiblioteket, havde det endnu ikke fundet
sin form efter åbningen i 1902. Store bogmasser - for størstede
lens vedkommende dubletter fra Det kongelige Bibliotek - henlå
uordnede, en væsentlig part tilmed kun i materie, og efterspørgselen
var stor; helt uventet voldsomt satte den ind ret snart efter åbnin
gen. Århus by havde intet egentligt folkebibliotek, og det samme
gjaldt de fleste andre byer; Statsbiblioteket blev da pr. postordrer
et folkebibliotek for hele landet, ikke som nu blot en hjælpefaktor,
når folkebibliotekerne ikke slår til. Biblioteksbehovet var stort, og
fra hele landet skrev man bøger hjem fra Århus. Udlånet steg
hastigt og nåede i 1911 op på godt 42.000 bind, mens læsesalsbe
søget samme år passerede 46.000; de tilsvarende tal er i dag 94.000
og 8.000 med et samlet personale på ca. 80 personer, mens det i
1911 kun var på en halv snes mand. Arbejdspresset var stort; den
normale arbejdstid slog ingenlunde til, og samtidigt trykkedes perso
nalet af, at man stadig måtte forsømme højst påkrævede katalo
giseringsarbejder. Ikke mindst var arbejdet krævende i udlånet, som
i tiden 1908-12 blev bestyret af Haugsted og den senere biblioteks
direktør Thomas Døssing.
I årene 1911-12 blev situationen kritisk for biblioteket. Over
bibliotekaren stillede over for ministeriet forslag om en reorganisation
af bibliotekets forhold, men ministeriet var ikke synderlig lydhør.
Forskellige henvendelser skete imidlertid til politikerne. Haugsted
satte sig i forbindelse med venstremanden N. P. Stensballe og skil
drede tilstandene i biblioteket. I udlånet var der dagligt overarbejde,
og mange aftener måtte Haugsted og Døssing ekspedere »ønskebreve«
fra lånerne. Hjælp kunne man ikke få: »Bibliotekets øvrige personale
er alle fuldt optaget af deres arbejde. Ikke blot vil ingen af dem
kunne hjælpe i udlånet til næste vinter, men i flere andre afdelinger
er arbejdet steget så stærkt, at der også der må flere til, og meget
arbejde, der ikke vedrører den rent daglige ekspedition - katalo
gisering, ordning, udpakning af ældre bøger fra Det kgl. Bibliotek
- er helt gået i stå«. Haugsted opridsede ønskerne om øget personale
og større bevillinger til bogkøb og satte navnlig ind mod den opfat-
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telse, at bibliotekets budgetønsker delvis kunne imødekommes, og ud
lånet aflastes, hvis man gik over til at opkræve godtgørelse hos
lånerne af portoudgifterne ved tilsendelse af bøgerne. Dette ville
være »en højst udemokratisk beskatning af de mange småkårsfolk,
der i stærkt stigende tal søger oplysende litteratur i biblioteket«.
Foranstaltningen ville være hensigtsmæssig, »hvis det er myndig
hedernes hensigt at hæmme den oplysende virksomhed, der udgår
fra biblioteket. Hvis man mener, at det er skadeligt for en husmand
eller en tjenestekarl at læse bøger om kvægavl og gødning, om biavl
og havebrug eller bøger som Mylius Erichsens skildring af den
jyske hede, Rolfsens verdenshistorie, Danmarks Riges Historie, He
dins og Nansens rejseskildringer, Troels-Lund - for at nævne enkelte
af de mest efterspurgte bøger i flæng - så er afskaffelsen af friporto
et skridt i retning af at vanskeliggøre adgangen til den art læsning«.
Haugsted sluttede med at bede Stensballe lægge pres på finansud
valgsmedlemmerne i denne sag. Brevets sidste linier giver både den
unge og den ældre Haugsted: stærk social forståelse og en aldrig
svækket tro på og trang til at drive folkeoplysning - allerede som
student havde hans ønske været »en gerning til folkelig glæde og
folkelig nytte og udvikling« (brev fra Knud Fabricius 29/9 1925).
Det er så meget mere påkrævet at fremdrage disse karaktertræk hos
Haugsted, som hans overbevisning om nødvendigheden af faglig
indsigt og uddannelse hos den historiske forfatter og navnlig den
form, han gav sin vejledning af den uskolede og derfor ofte øm
skindede skribent, jævnligt kunne støde denne.
Anslaget mod portofriheden lykkedes ikke. På rigsdagen blev
ministeriets forslag derom nedstemt, og i årene efter 1912 gennem
førtes aflastende reformer, ligesom der efterhånden skete en udvi
delse af personalet. Der blev fra nu af større mulighed for at
arbejde på de indre linier. Haugsted selv flyttede fra udlånet og blev
leder af ordningen og opstillingen, et langt og brydsomt arbejde,
men til gengæld under rolige forhold. Tempoet blev jævnere. Det
blev efterhånden afdelingerne for historie, kunsthistorie, Frankrig
og Norge-Sverige, som Haugsted arbejdede med, og lånerne nyder
fortsat godt af det yderst veldækkende udvalg, som netop - trods
de beskedne bevillingers snævre grænser - er sket inden for 1920’erne og -30’ernes internationale, historiske litteratur.
Haugsteds biblioteksinteresser samlede sig med årene mere og
mere om det snævert fagligt historiske. Bibliotekets virksomhed i
almindelighed ofrede han mindre opmærksomhed, og i den store
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debat i årene 1934-38 om Statsbibliotekets fremtid både som uni
versitetsbibliotek og overcentral for folkebibliotekerne tog han ikke
del; hans virkefelt var blevet museet og Historisk Samfund.

*
Århus Museum var ikke nyt, da Haugsted i 1909 indtrådte i be
styrelsen for den historiske afdeling. Det var gennem mere end en
menneskealder blevet opretholdt ved private mænds offervilje og
beskedne, offentlige tilskud. Dets oprindelse går tilbage til Det antikvarisk-historiske Selskab i Århus, der blev oprettet i 1861 og kort
efter indrettede en oldsagssamling på rådhuset (den nuværende
politistation). Senere - i 1877-78 - flyttedes samlingen til det nye
museum, og i 1893 opløstes selskabet, idet man dannede den selv
ejende institution »Århus Museums historiske afdeling«. En række
arkæologisk interesserede borgere arbejdede energisk for samlingens
vækst og for en hensigtsmæssig opstilling: stiftamtmand Regenburg,
arkæologen Vilhelm Boye (senere ansat i Nationalmuseet), retshistorikeren, overretssagfører Chr. Kier, overretssagfører Oscar Reeh
og konsul Fr. Ollendorff. Det hører med til Ejler Haugsteds karak
tertræk, at skønt han på en række områder måtte revidere og ændre
på disse mænds arbejde, så undlod han aldrig, når lejlighed gaves,
at fremhæve deres dygtige og energiske arbejde.
I de første år arbejdede Haugsted med afdelingerne fra den
historiske tid, mens konsul Ollendorff ledede de forhistoriske sam
lingers virksomhed. Efter Ollendorffs død i 1918 gik hans arbejde
imidlertid over til Haugsted, og i 1926 begyndte man at flytte sam
lingerne fra historisk tid til Den gamle By; dette gav plads i de
før så pakkede rum, og i de følgende år gennemførte Haugsted - fak
tisk ene mand - en helt ny opstilling af museet. De årlige bevil
linger til udgravninger, rejser, indkøb, administration m. v. lå da på
omkring 1.500 kr., men takket være nogle særbevillinger, blev der
skabt mulighed for at forny inventaret. Smukke skabe og montrer
blev anskaffet, og Haugsted gik med ildhu i gang med opstillings
arbejdet. Resultatet og arbejdspræstationen aftvang fagfolkene re
spekt. I dag kan vi godt se, at opstillingen ikke var i pagt med de
idealer for museumsopstillinger, som var ved at bryde frem ude i
flere af udlandets førende museer. Det var den klassiske opstil
lingsteknik, som i øvrigt mange museumsfolk dyrker endnu i dag:
så vidt muligt alle genstande fremstillet, ordnede systematisk så man
kan følge de mindste detaljers variation og udvikling - alt til glæde
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for specialisten, men stort set også med den virkning, at lægmanden
trættes og ikke får øje hverken for udviklingens hovedlinjer eller for
det særligt bemærkelsesværdige ved den enkelte genstand. Mange vil
endnu erindre de endeløse rækker af stenøkser og jernalder-krukker,
men dog også den fine rekonstruktion af Lisbjerg-graven, der pegede
hen mod den nye museumsteknik. Det må imidlertid understreges, at
det her sagte er en senere tids vurdering; Haugsteds nyindretning
var, da den fandt sted, et udtryk for det bedste inden for tidens
museumsidealer.
Et museums virksomhed er dog ikke alene salene med de blankpudsede montrer; det er også udgravningerne i sol og i regn og rusk,
når det praktiske liv stiller krav om undersøgelser enten nu, hvor ti
den er, eller slet ikke. Denne side af arbejdet fængslede Haugsted,
der altid gerne rykkede ud. Han fandt en dygtig arbejdsfælle i
snedkermester, tekn. overlærer Th. Rasmussen, der døde i 1953.
Haugsted var den af de to, der bedst kunne fremlægge udgravnings
resultaterne i litterær form, men altid begyndte han sine beskrivelser
med at fremhæve Th. Rasmussens indsats. I omegnen af Århus
foretog de to i fællesskab en række større og mindre udgravninger,
ofte hjulpet af egnens folk, som smittedes af Haugsteds iver. De
største undersøgelser skete dog i Århus by, hvor borgmester Jakob
Jensen altid var parat med særbevillinger, når større udgravninger
skulle foretages. Omfattende undersøgelser gennemførtes i 1921 på
Bispetorvet, i 1924-26 nord for domkirken og 1922-23 i Frederiksgade, hvor karmeliterklosteret havde ligget (Jyllands-Postens grund).
Gangen i de vigtigste undersøgelser og de opnåede resultater skil
drede Haugsted gerne i Historisk Samfunds årbøger (flere af dem
er optaget i »Udvalgte historiske skrifter« fra 1945).

*
Initiativet til stiftelsen af Historisk Samfund for Århus Stift var
ikke Ejler Haugsteds, men snart blev han den mand, der personi
ficerede samfundet. Den egentlige stifter var bibliotekar ved Stats
biblioteket Svend Mørk-Hansen, som i 1907 fik dannet et forbere
dende udvalg. Haugsted blev dog allerede fra begyndelsen formand
for samfundets redaktionsudvalg og var fra 1908 til 1952 den egent
lige redaktør af årbogen og 1916-1952 tillige Historisk Samfunds for
mand.
Haugsteds indsats for Historisk Samfund var overordentlig be
tydningsfuld. Her udfoldede hans initiativ og virkelyst sig, og der
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blev nået blivende resultater. Hans gerning her skal bedømmes på de
første tredive-fyrre år, før alder og sygdom, som ikke erkendtes,
svækkede hans kraft, og før samfundet mødtes af en konkurrence
fra det mere populære »Østjysk Hjemstavn«, hvis redaktionslinie
Haugsted ikke ønskede at følge, skønt der ikke manglede opfordringer
dertil. Udviklingen har siden vist, at Haugsted så ret: der er ud
mærket plads for begge årbøger. Til dette kom i Haugsteds tid
de alvorlige bekymringer for samfundets økonomi, der var en følge
af krigs- og efterkrigsårenes standsning af biltrafikken og den deraf
affødte, katastrofale nedgang i besøgstallet i Øm. Men også her
sejrede Haugsteds stædighed. Historisk Samfund kunne godt have
kastet forpligtelserne fra sig, men man fortsatte, og disse års inve
steringer bringer nu rig høst.
Arbejdet i Historisk Samfund var tresporet, som det er det
endnu i dag. Udgivelsen af årbogen var det primære, men dertil
kom møderne og frilæggelsen af Øm Kloster. Ser man indholds
fortegnelserne for årbøgerne igennem, er en klar redaktionstendens
fremherskende, nemlig de små afhandlingers princip, som har den
fordel, at man lettere opnår, at der hvert år i årbogen er noget,
som vil interessere den enkelte. I de senere år slækkedes undertiden
på dette princip - næppe til fordel for bogens popularitet. Fra den
første årbogs 96 sider voksede omfanget støt og nåede i 1930’erne
op på omkring halvtredie hundrede sider og 12-15 bidrag i hver
bog. Blandt bidragene vekslede tung kost og lettere med fængslende
erindringsstof. Bogen havde bud til mange, og medlemskredsen var
på sit højdepunkt omkring 1930 nær de 1500. Siden gik tallet - og
som følge deraf også omfanget - nedad; i årene efter krigen var det
dalet til omkring 1000. I nogen grad skyldes denne tilbagegang sikkert
også den almindelige samfundsudvikling, som har gjort Historisk
Samfunds geografiske virkeområde mindre naturligt.
Netop i yderkanten af Samfundets område øvede Haugsted be
driften at gennemføre frilæggelsen af Øm Kloster og indretningen
af museet. Arbejdet begyndte i 1911 og udstrakte sig over årtier.
Den videnskabelige indsats blev øvet af arkæologen, arkitekt C. M.
Smidt, og af lægen, dr. med. Kristen Isager; men det var Haugsted,
der så mulighederne og i årenes løb samlede de nødvendige penge,
enkelte store bidrag, men også og navnlig en række små tilskud.
Ligesom det efter C. M. Smidts eget udsagn i reglen var Haugsted,
der udstak gravningernes omfang og formål.
Historisk Samfunds arbejde for Øm Kloster blev startet i for-
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bindelse med en sommerudflugt til Emborg i 1911. Netop Samfun
dets sommerture til historisk mindeværdige steder i virkeområdet
havde Haugsteds varme interesse. Mange fremragende forskere og
foredragsholdere fik Haugsted med på disse ture; ofte tog han selv
ordet, og selv om han ikke var nogen egentlig god foredragsholder
- han var bedre som skribent — kunne hans varme interesse og
omhyggelige studier give foredraget en glød, som skjulte formens
brist. Ikke mindst var det tilfældet, når han tolkede et bygningsværk
og dets detaljer.

*
Evnen til levende tolkning prægede også hans skriftlige arbejder.
Forfatterskabet var vel ikke stort, men lødigt. Foruden en række
avisartikler omfatter det omkring 25 afhandlinger i Historisk Sam
funds årbøger, nogle få afhandlinger i andre historiske samfunds
årbøger, 13 godsmonografier og ejerbiografier i »Danske herregårde
ved 1920« (i nyudgaven »Danske slotte og herregårde« er tallet
steget til 30) samt afsnit i »Århus gennem tiderne« og endelig af
handlinger i festskrifterne til C. Klitgaard (1938), Knud Fabricius
(1945, udg. af Dansk hist. Fællesforening) og H. P. Hansen (1949).
En del af afhandlingerne blev til hans 70-års dag i 1945 samlede
og udgivet af venner under titlen »Udvalgte historiske skrifter af
Ejler Haugsted«. Heri indgår også det selvstændigt udsendte hæfte
»Århusegnens historiske minder«.
Nogle af Haugsteds arbejder var historiske, andre arkæologiske.
I de første var han især popularisatoren, der fra sin udstrakte læs
ning omsatte andres resultater, så spredte oplysninger blev samlede
og gjort tilgængelige for større kredse. Formen er fængslende og
levende uden at søge efter pynt og stuk; men nye resultater rummer
de sjældent. Tålmodig arkivforsken var ikke Haugsteds sag (hvor
når skulle der også blandt de mange gøremål være blevet tid til det?).
Anderledes, når det gjaldt udtømning af et bygningsværk eller nogle
murrester; Haugsted kunne få de døde sten til at tale, så der af
resterne opstod et helhedsbillede, bygget af hans udstrakte viden og
sjældne øje for detaljernes muligheder. Det er disse evner, vi træffer
i hans skildringer af Århus i forhistorie og middelalder i »Århus
gennem tiderne« og i hans beskrivelser af forskellige østjyske kirker,
særlig fint udtrykt i beskrivelsen af Venge kirke (i årbogen for
1937, og som selvstændigt skrift) og i afhandlingen om romanske
stenmestres arbejde (festskriftet til Knud Fabricius). Den praktiske
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gerning satte snævrere grænser for forfatterskabets udfoldelse, end
det var Haugsteds ønsker og intentioner; men også det første har
sit værd, selv om dets spor ikke står så uudslettelige som et stort
forfatterskab.

*

Ejler Haugsteds arbejde var som så mange andre mænds med til
at skabe forudsætningerne for Århus som universitetsby. Den senere
udvikling har imidlertid næsten slettet af erindringen denne nød
vendige, forberedende indsats. I årene før første verdenskrig hørte
Haugsted til den kreds af frisindede, der samlede sig om daværende
byfoged, senere rigsadvokat Aug. Goll. Denne kreds af yngre akade
mikere og kunstnere bragte nyt liv og nye typer ind i det da ret
stillestående, århusianske borgerskab, og den var på mange områder
med til at forme den side af byens liv, der vender ud mod kultur
livet. Mænd som Goli, Erling Steensgård, Sven Gundel, Emil Fog,
Hartvig Frisch, J. K. Larsen, Peter Holm, Victor Albeck, for i flæng
at nævne nogle inden for og uden for den Goll’ske kreds, var med
til at skabe de åndelige betingelser for universitetssagens rejsning
og gennemførelse. Meget af det, de arbejdede med, kan i dag synes
småt og mindre væsentligt, men uden det var det hele ikke blevet til.
Selv tog Ejler Haugsted også aktiv del i arbejdet for universitets
sagen som medlem af Universitetssamvirkets bestyrelse; i de afgø
rende år 1926-27 var Haugsted som sekretær for Universitetssam
virkets agitationsudvalg den mand, der med korte mellemrum skrev
og udsendte artikler og orienterende baggrundsstof til dagspressen til
fordel for valget af Århus som universitetsby.

*
Der kunne nævnes andre områder, hvor Ejler Haugsteds virke
trang gjorde sig gældende, f. eks. som mangeårig leder af Alliance
Française, men alt sådant kan opledes i opslagsbøgerne. I disse
står imidlertid ikke noget om hans venlige hjælpsomhed i det små.
Et eksempel skal nævnes: I 1937 stod en låner i Statsbibliotekets
udlån, rød i hovedet af ungdommelig ilterhed. Af en eller anden
grund var han kommet i klemme mellem bibliotekernes udlånsprin
cipper, der forhindrede ham i såvel på Statsbiblioteket som Folke
biblioteket at få Dantes »Guddommelige komedie« i Molbechs over
sættelse. Haugsted havde vel ikke noget at gøre med udlånsforret
ningerne, men blandede sig alligevel i sagen med en bemærkning
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om, at det vel ikke kunne være hensigten med det moderne biblioteks
system, at man ikke skulle kunne læse Dante uden først at studere
italiensk. Den unge mand fik komedien, og i tilgift fik han Jacob
Burckhardts bog om Italiens renæssance - også på dansk. Om den
samme hjælpsomhed vidner mangfoldige breve i Ejler Haugsteds
efterladte papirer; mange mennesker fra vidt forskellige kredse og
egne søgte hans hjælp og fik den.
Ejler Haugsted var en af de mange, der virkede for det moderne
Århus. De mænd startede meget, som kun blev tilløb; men de førte
også med beskedne beløb og uden løn meget igennem, der kunne
bygges videre på. Vi i dag skylder dem tak og at bevare deres
indsats i erindringen.
Vagn Dybdahl.
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Marselisborg skovmøller.
Blade af nogle vandmøllers historie.

Af Peder Jensen.
Indledning.
Fra Lyseng, der ligger mellem Skade og Holme, lidt syd for Århus,
løber en bæk i øst-nordøstlig retning. Ved Højbjerg, som for mindre
end 50 år siden hed Skidenpyt, drejer bækken ind i Marselisborg
skov, hvor den gennem en smuk og idyllisk dalstrækning, der på
begge sider er omgivet af høje skrænter, søger mod havet, for i den
dybe kløft neden for pavillonen Varna at forene sig med Århus
bugtens vande.
Vandløbet hed i ældre tid Skambæk, d. v. s. den korte bæk. Nav
net er sammensat af ordene skam eller skammr, der betyder kort,
og bæk1). Nu kaldes vandløbet Varnabækken, og i forrige århun
drede hed det Stampemøllebækken2). Ved bækken har ligget flere
vandmøller.
Marselisborg skov tilhørte oprindelig kronen og lå under Århus
gård eller Havreballegård. Da kongen i 1661 solgte Havreballegård
til den hollandske storkøbmand Gabriel Marselis, fulgte skoven med
i handelen3). Gabriel Marselis’ søn, Constantin v. Marselis, opret
tede i 1680 af Havreballegård friherskabet Marselisborg4), og sko
ven vedblev under Marselisborgs skiftende ejere at høre til gården,
således at da Århus kommune i 1896 købte Marselisborg, kom byen
i besiddelse af de store skovstrækninger5). Skovens og vandmøllernes
ejerforhold var i adskillige tilfælde nær knyttet til hinanden.
Det tidligste år, der nævntes en mølle ved Skambæk, var i 1573,
da lensmand Biørn Andersen på Århusgård fik befaling til at ned
lægge Skambæk mølle, idet de folk, der boede i møllen, nedhuggede krattet og ødelagde ørredfiskeriet i møllebækken6). Hvor ved
bækken, denne mølle lå, kan ikke påvises.
Det varede næppe 20 år, før der igen blev anlagt en mølle i sko
ven (se Varna mølle), og herefter kom i tidens løb flere møller til.
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Det er rimeligt at antage, at den ældste mølle var en melmølle, lige
som Varna mølle i sine første år sikkert også var benyttet som sådan,
men da Århus mølle i 1636 fik privilegium på at male korn for dem,
som »fra Arilds tid« plejede at søge denne mølle7), blev melmøller
i Marselisborg skov overflødige, idet de nærmestboende bønder fra
Holme og Viby sogne skulle søge til Arhus mølle.
Alle møllerne har da også i det tidsrum, der her skal behandles,
været industrimøller (Silistria mølle i sin sidste periode dog und
taget), som er blevet benyttet af århusianske håndværkere og fabri
kanter, og et forsøg på at anlægge en melmølle i skoven mislykkedes.
Det var bagermester Johan Fred. Schrøder på Mindegade, som i
1828 søgte om tilladelse til at bygge en sådan mølle i Marselisborg
skov, og som antagelig var tænkt anlagt ved Varnabækken. Da hans
ansøgning imidlertid kom til »erklæring« hos møller Christian Guld
ager i Århus mølle, bemærkede denne ganske kort, »at brugen af en
sådan ny mølle aldeles strider mod Århus mølles privilegier«8), og
ansøgningen blev afslået.
I århundreder har vandhjulene snurret i de gamle møller, og i
den nu stille og rolige skovdal har der i tidernes løb udfoldet sig
en travl virksomhed, og mange mennesker har her fundet beskæfti
gelse og det daglige brød.

Hans S honnings papirmølle.

Ved den vestligste af Skambæks mølledamme, nu kaldet Pouls mølle
dam, anlagde bogtrykker Hans Skonning i 1635 en papirmølle.
Hans Hansen Skonning var født i 1579 i Skåne. Efter at have
været bosat i Ålborg nedsatte han sig i 1614 som bogtrykker i Århus.
Han blev en fremtrædende mand i byen, hvor han foruden som bog
trykker også virkede som boghandler, klokker ved Domkirken og no
tar i domkapitlet. Bekendt er han også blevet for den rolle, han
spillede i den ondskabsfulde sladderaffære mod biskop Morten
Madsen9).
Som bogtrykker var Skonning meget virksom, og en lang række
bøger, heraf flere betydelige værker, er udgået fra hans bogtrykkeri10).
Også som forfatter er Skonning kendt, og af bogtrykkeriets publika
tioner har han selv skrevet 22 bøger11).
Papir var imidlertid vanskelig at skaffe. Der fandtes ingen danske
papirmøller på Skonnings tid, og alt papir måtte derfor importeres
fra udlandet, hvilket var både besværligt og dyrt. Den tidligste
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danske papirmølle, der havde ligget ved Hvidøre, var nedlagt i
I50312), og Tycho Brahes papirmølle på Hven, der vel også kun
havde leveret papir til Brahes eget bogtrykkeri, var ophørt i 159813).
Tanken om selv at lave papir var derfor nærliggende, og Hans
Skonning søgte om tilladelse til at anlægge en papirmølle. I øvrigt
havde der langt tidligere været tilløb til en papirmølle ved Arhus, idet
en papirmager, Caspar Preskel, allerede i 1585 havde fundet en be
lejlig plads i Århusgård len, men møllen var aldrig blevet til virke
lighed14) .
Til Hans Skonnings ansøgning resolverede kongen, at da der
»her udi riget findes stor brøst på papir og det af den årsag, at her
findes ingen møller, som samme værk kunne drive«15), måtte Skon
ning oprette papirmøllen. Den skulle ligge på et belejligt sted i Århus
stift, og det blev forbudt i 10 år at oprette andre papirmøller i stif
tet10) .
Da møllen var bygget, søgte Skonning om at få en plads om
kring møllen til 2-3 køers græsgang, ligesom han også ønskede plads
til »en liden have« samt en del af det stykke skov, som i 1627 °g
1628 var »ganske ophugget imod møllen«, og hvor der kunne sås
»en tønde korn eller tre«17), alt til papirmagerens brug.
Hans Skonning var ikke alene om møllen; i kompagni med sig
havde han bl. a. biskop Morten Madsen, hans senere bitre modstan
der, og magister, præst ved Domkirken, Påske Jensen. De fik 11.
februar 1638 for dem og deres arvinger skøde på møllen samt besked
på, at det fremstillede papir først skulle tilbydes kongen til en rime
lig pris og siden til hans undersåtter her i riget18).
Papir fremstilledes dengang udelukkende af gamle klude, og med
bevillingen fulgte eneret til at opkøbe alle klude i Århus stift10),
og det blev pålagt alle bønder i stiftet årligt at levere 4 eller 6
mark20) klude21). Det kneb med at overholde dette påbud, og lens
mand Erik Grubbe fik i 1638 ordre til nøje at påse, at indsamlingen
af klude skete uden forsømmelse, og han skulle udpege en bestemt
mand i hvert sogn og hver by, som skulle samle kludene22).
Når kludene kom til møllen, blev de efter en sortering hakkede
med kniv eller økse og derefter i fugtig tilstand henlagte i bunker
for at mømes. Herfra kom de i stampeværket, og ved hjælp af jernskoede stampere, som blev drevet af møllens vandhjul, blev kludene
sønderdelte. Under processen tilførtes der vand til kludene, således
at der til sidst blev en grov masse, som blev yderligere fortyndet og
hældt i en »bøtte«. Fra bøtten fyldtes papirmassen i forme på stør-
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reise med det ønskede ark, og fra formene kom arkene videre til
presning og tørring23).
Skonning fik tilladelse til at bruge et kronet C med tallet 4 i
som vandmærke i sit papir24). Der findes 4 vandmærker fra Skon
nings papirmølle. Foruden det nævnte et lignende, men med en figur
som et jægerhorn ved siden af C4. Desuden kendes 2 variationer
af et kronet, hjerteformet skjold, hvori er et F og tallet ß25).
Et eksempel på, at Skonning anvendte papir fra møllen i sit bog
trykkeri, kan ses i Århus folkebiblioteks eksemplar af Skonnings bog:
Taxte-Bog eller Visse Vdregning paa alle Species, 1647, der inde
holder vandmærket C428). Skonnings papirmølle har foruden tryk
papir også leveret skrivepapir. Omslagsarket til Århus bys kæmnerregnskab 1641-42 indeholder Skonnings vandmærke, og alle arkene
i kæmnerregnskaberne for 1646-47 og 1647-48 er papir fra møllen
i Marselisborg skov27).
Hans Skonning døde i 1651, og ret meget længere end til hans
død har møllen næppe været i brug, måske dog til hans bogtrykkeri
ophævedes ca. 1656. Vandmærket F3 viser, at møllen arbejdede i
tiden efter Christian 4’s død i 1648, men i det næste årti efter Skon
nings død, hed det (1664), at papirmøllen »er øde og bruges af
ingen«28). I 1688 var møllen borte; den var »for lang tid siden afbrændt«. Møllestedet lå øde og var ikke »tjenlig til at lade nogen
mølle påsætte«29). Pladsen var »bevokset med torner (tjørne) og
busker«30).
Mindet om papirmøllen i Marselisborg skov bevirkede, at pladsen
ved mølledammen efter møllens nedlæggelse kaldtes Papirtoften.
Dette Stednavn blev anvendt i langt over 100 år efter og benyttedes
endnu i 179231).
Pouls mølle.

Ved mølledammen på Papirtoften blev der i 1780 bygget en ny
mølle. Manden, der lod møllen opføre, hed Christian Nielsen. Han
var født ca. 1753 i den lidt øst for beliggende stampemølle (Thors
mølle) og var søn af stampemester Niels Christiansen.
Den nyopførte mølle bestod af et møllehus på 4 fag og et stue
hus på 4 fag. Stuehuset havde C hr. Nielsen selv bekostet, mens
Marselisborg havde udvist ham bøge- og egetømmer fra skoven til
møllehuset. Møllen med »hjul og tilbehør« var forsynet med 4 stam
pere, indrettet til stampning eller valkning af tøj32).
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I de såkaldte valke- eller stampemøller gennemgik nyt klæde en
proces, forinden det toges i brug. Tøjet blev anbragt i stampetrug
og udblødt i vand, ligesom det blev bearbejdet med mølle værkets
sædvanligvis lodrette stampere, der hævedes og sænkedes ved vand
hjulets hjælp. Formålet med behandlingen var at gøre tøjet krym
pefrit, ligesom luven på tøjet blev gjort blødere og tættere. En om
hyggelig stampning var af stor betydning for tøjets kvalitet, og der
kunne være forskel på stampemøllernes arbejde.
Da møllen var bygget, underkastede Chr. Nielsen sig Marselisborg
baronis »pligtighed« og valgte baron Gersdorff til sit herskab. Den
30. august 1780 udstedtes et fæstebrev, hvori han på livstid fik møl
len i fæste. Fra mortensdag 1780 og 2 år frem blev han fri for afgift
af møllen. Derefter skulle han betale 4 rdl. i årlig leje.
Hvert år skulle Chr. Nielsen stampe 50 alen vadmel gratis for
sit herskab; forlangtes der stampet mere end dette, betaltes det med
»gangbar pris«. Som den »øverste« møller ved bækken måtte han ikke
holde vandet tilbage, således at det skadede de to øvrige stampe
møller, der lå østligere ved vandløbet. Han skulle holde vanddamme
og render i ordentlig stand, så vandet kunne have frit løb.
Ved møllen blev der afsat plads til en have, og foran huset »afpæledes« en strækning på 70 X 30 alen til ind- og udkørsel. Det
blev tilladt fæsteren at holde et par køer ved stedet, og for billig
betaling måtte kreaturerne græsse på hovedgårdsmarken. Andre krea
turer var ikke tilladt i møllen, men fæsteren måtte have »små høns,
som dog skal vogtes ved huset«.
Som bosat i skoven fik Chr. Nielsen til opgave at holde øje med,
at ikke nogen, »hvem det endog er, sig noget ulovligt i skov, eng
eller mark foretager«. Endelig anførtes det i hans fæstebetingelser,
at det var ham strengt forbudt »at holde øl eller brændevin til salg«
1 møllen33).
Chr. Nielsens tid som stampemøller blev ikke lang. I marts 1788
døde han. Af skifteforretningen kan der fås et indblik i det lille
fattige hjem, hvor enken, Zidsel Pedersdatter, sad alene tilbage med
3 børn.
Stuehuset bestod af 2 værelser. Den største stue var møbleret med
et langt fyrretræsbord på krydsfod og med skuffe i. Ved bordet stod
2 træbænke og 3 træstole, og ved væggen stod en »halvkiste« uden
lås. Et »liden vise værk« viste, hvad klokken var. Under loftet var en
fyrretræshylde, og i et hjørne stod en gammel spinderok. Der var 2
alkovesenge i stuen. Den ene var forsynet med gardinomhæng. Begge
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alkoverne var med olmerdugsdyner og blårgarnslagner, og i den ene
alkove sad »et lidet spejl«.
I det lille kammer var et fyrretræsbord og en høvlebænk med skrue.
Ellers var rummet fyldt med flere forskellige ting som messingkedler,
jernpander, øltønder, værktøj o. 1. I stampehuset stod nogle kedler,
kar og kister. Besætningen var 2 heste og i ko34).
Stuehusets eneste kakkelovn var ikke Chr. Nielsens egen. Han
havde lånt den af købmand Peder Herskind i Århus for en årlig
leje af 4 mk. Det fattige indbos værdi beløb sig til 41 rdl. 2 mk.
14 sk., og det var ikke nær nok til at kunne dække dødsboets pas
siver, som var på 105 rdl. 3 mk. Foruden lånet af kakkelovnen havde
Chr. Nielsen været så letsinding, ifølge en »revers« af 15. august
1782, at købe varer på kredit hos Peder Herskind for 89 rdl., hvoraf
han endnu skyldte 78 rdl.35).
Skifteforretningen kunne ikke afsluttes i første omgang, idet en
ken var »høj frugtsommelig«, og man måtte vente på endnu en ar
vings ankomst. Desuden skulle møllens tilstand synes, hvilket også
skete og viste en brøstfældighed, der beløb sig til 16 rdl. 2 mk., som
ved birketinget 30. september 1788 blev tinglæst som første prioritets
fordring i boet30).
Efter enkens veloverståede barsel blev skiftet afsluttet. Købmand
Herskind mødte troligt til alle skiftesamlinger for at varetage sin
kakkelovns og øvrige interesser. Regnskabet viste et underskud på 64
rdl. 2 sk., og børnenes formynder bad om, at såvel herskabet som
kreditorerne ville have medlidenhed med enken, dels på grund af
hendes fattige omstændigheder, dels for hendes »små, uopdragne
børns« skyld. Man blev enige om, at enken skulle betale af på gælden
»tid efter anden«, og at hun skulle sætte stampemøllens bygninger
og dæmninger i lovforsvarlig stand37).
Zidsel Pedersdatter giftede sig snart efter med Poul Madsen fra
Viby. Han underskrev 1. februar 1792 sit fæstebrev på møllen på
Papirtoften38). Hans fæstebetingelser var de samme som forgænge
rens. Efter Poul Madsen fik møllen navnet Pouls mølle.
Poul Madsen boede og virkede i stampemøllen i mange år, og
først langt hen i næste århundrede, da han var blevet gammel, og
møllen brøstfældig, lagde han op.
Pouls mølle blev nu fuldstændig genopbygget af nyt, og fra 1.
maj 1831 og for et tidsrum af 13 år lejede baron Gersdorff den ud
til købmand og fabrikant Marcus G. Bech i Århus.
Marcus Bech fremlejede samme år møllen til Christian Mik-
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Pouls mølle. Forrest mølledammen og bag ved møllehuset i slugten ned mod
Thors mølle. På bakken til venstre ligger stuehuset.
Foto fra 1865 af A. Fritz. Tilhører Arhus folkebibliotek.

kelsen, der u. november 1831 bekendtgjorde: »Da den mig i leje
overladte stampemølle i Marselisborg skov, Pouls mølle kaldet, nu af
ny er opbygget og forsynet med et fortrinligt maskineri, således at
jeg derved er sat i stand til at stampe eller valke en betydelig mængde
vadmel og andre uldne tøjer, så anbefaler jeg mig til Århus bys og
omegns beboere med forsikring om den hurtigste, reeleste og ordent
ligste behandling. Prisen for hver alen vadmel af almindelig bredde
er i skilling, og tøjet modtages og tilbageleveres af hr. købmand
M. G. Bech, farver Neidhard på Vestergade, daglejer Søren Kjær
Ved Åen, Christen Kastrup i Havgyden, alle i Århus, samt Niels
Toftnæs ved Runddelen i Marselisborg skov eller Frederikshøj kal
det«30).
Valkemøllens dage var dog talte. Fra juni 1832 anvendte Marcus
Bech møllen i sin kradsuldsfabrik40), (se herom det specielle afsnit
om Marcus Bech). Bechs årlige leje af Pouls mølle var 100 rdl. I
lejen var beregnet, at han måtte hente 5 favne bøgebrænde og 10
læs kvas i skoven. Han måtte endvidere have 4 køer på græs.
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Den tidligere møller, Poul Madsen, og hans kone, skulle have
fri bolig i møllen, og Bech skulle hver dag levere dem i potte mælk.
I aftægt fra Marselisborg fik de hvert år 2 tdr. rug, i td. byg, 4 skp.
malt, 2 lispd. smør, 1 lispd. flæsk m. m., samt 1 mk. om ugen i de
6 vintermåneder41). Senere, da Poul Madsen var død, blev enkens
aftægt halveret42).
Pouls mølle bestod, ligesom før ombygningen i 1831, af 2 byg
ninger. Møllehuset lå i retning syd-nord med gavlene. Huset var 6
fag langt og 10 alen bredt. Det var bygget af egeunder- og fyrreovertømmer og med stråtag. Møllehjulet var 5 alen og 3 kvarter
i gennemsnit, og akslen, der var af egetræ, var 5 alen lang og 17
tommer tyk. Vandet løb til hjulet ad en 17 alen lang vandkarm, der
var bygget af fyrretræ og anbragt på egepæle.
Stuehuset lå nord for møllen. Det var 7 fag langt og 8 alen bredt.
Som møllehuset var det bygget af egeunder- og fyrreovertømmer og
med delvis murede og delvis klinede vægge. Huset var med stråtag.
De 5 fag var indrettet til beboelse, og i 2 fag var der murstensgulv.
De sidste 2 fag blev brugt til brænderum43).
Den i. maj 1845 fornyede Bech lejemålet på Pouls mølle til 1.
maj 1861. Lejen var stadig 100 rdl. om året, og i lejen var nu med
regnet 5 favne bøgetræ på roden og 20 læs kvas fra skoven 44 ). Den
i. maj 1861 blev lejemålet forlænget til 1. maj 1876, men også i
1877 benyttedes møllen45). I dette år flyttede Marcus Bechs søn
ner, der efter Bechs død i 1863 videreførte firmaet, kradsuldsfabri
kationen ind i deres gård i Borgporten i Århus.
Møllen blev brudt ned, og allerede i 1878 blev møllestedet om
talt som pladsen, »hvorpå Pouls vandmølle forhen var beliggende«.
Mølledammen og vandkraften blev overladt lejeren i Thors mølle
til afbenyttelse46).
I 1881 blev stedet omkring mølledammen anvendt til plante
skole47), og hertil benyttedes det endnu i 1901, da Arhus kom
mune havde overtaget skoven48). Planteskolen er forlængst borte,
men endnu vidner mølledammen om stedet, hvor først Hans Skonnings papirmølle og siden Pouls mølle lå.
Thors mølle.
Den 18. maj 1637 blev der udstedt et åbent brev, hvori 2 borgere
i Århus, Wulff Baltsersen og Jens Jacobsen, fik bevilling til at an
lægge en krudtmølle i Århus len som evig ejendom for dem og deres
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arvinger. Det krudt, der blev lavet i møllen, skulle først tilbydes
kongens tøjhus og ellers kongens undersåtter her i landet og måtte
ikke sælges til fremmede. Lensmanden på Århusgård skulle påse, at
møllen blev lagt på et sted, hvor den ikke var til skade for kronens
ejendomme40).
Der blev indrettet en mølledam ved Skambæk, henved et halvt
hundrede meter øst for Hans Skonnings papirmølle, og her blev
krudtmøllen opført.
Wulff Baltsersen, der havde taget borgerskab i Århus i 1613, var
født på Als. H^n begyndte som bartskærer, men blev senere køb
mand. I årenes løb havde han forskellige tillidshverv i byen, han
var således kæmner 1636, byfoged 1637-42, rådmand, og borgme
ster 1648-4950). Hans kompagnon i møllen, Jens Jacobsen, var fra
1641 til 1652 ridefoged på Århusgård51).
Allerede før Wulff Baltsersen byggede krudtmøllen, havde han
sikkert handlet med krudt. Da han i 1636 var kæmner, noterede han
i regnskaberne, at han i august 1627 havde leveret byen 64 pd.
krudt, som han endnu havde til gode for, og som han »synes mig
ikke, sig således selv at kunne betale«52). I 1643 købte borgmesteren
i Århus 19% td. eller 2576 pd. krudt og 25 »biischer« lunter fra
krudtmøllen53).
Wulff Baltsersen døde i 1656,0g af ejere af krudtmøllen efter ham
og Jens Jacobsen var Friderich Maller, der havde møllen i 1662.
Det hed da, at møllen var »ganske øde«, og der betaltes ingen afgift
af den54). Også i 1664 ejede Maller krudtmøllen55).
En mand, der hed Rasmus Gius, borger i Århus, ejede også en
tid krudtmøllen56), og i 1688 ejedes den af købmand Jens Ras
mussen Lassen på Vestergade. Om møllen i dette år hed det, at den
var »en liden krudtmølle, der nu ej bruges«; den var »ellers af hans
majestæts privilegier«. Møllen blev benyttet af en feldbereder, og
den havde 4 hammere til krudt og 4 til feldberederens brug. Vand
hjulets højde var 3% alen, og det var et overfaldshjul. For at kun
ne sætte værket i gang, skulle der samles vand i dammen i 2 dage,
og dette var kun tilstrækkeligt til % dags brug57). Der fandtes ingen
jord til møllen. Jens Lassen gav 1 rdl. i årlig afgift for leje af grun
den58). Efter Jens Lassens død i 1693 blev møllen solgt til feldbe
reder Christen Andersen, og den anvendtes nu udelukkende som
feldberedermølle.
Feldberederne var specielle håndværkere inden for garverfaget.
Fra 1624 nævntes feldgarverne eller feldberederne som et særligt er-
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hverv59), der i tiden herefter fik stor udbredelse. Feldberedeme
havde behov for stampemøller, hvor skindene, efter at have været
gennem en forberedende behandling, blev valkede på de dertil ind
rettede møller med tran eller fedt og derpå lagt i dynger for at af
farves og siden renset med kalisk lud60). Ligesom for tøjs vedkom
mende var en omhyggelig og god stampning af stor betydning for
skindenes kvalitet. Feldberederhåndværket var et byhåndværk, og i
ældre tid fandtes adskillige feldberedermøller i købstæderne og umid
delbart uden for disse.
Christen Andersen Tørslev, der købte krudtmøllen, var født i
Vester Tørslev i 1654 og blev 1682 borger i Århus. Han boede Ved
Åen i Århus, hvor han ejede en ejendom. Sit håndværk drev han
i mange år i møllen i Marselisborg skov. I 1723 var 2 af hans arbej
dere i møllen indblandet i en tyverisag. I Marselisborg birks tingbog
skildres, »hvorledes seig. Christen Andersen Feldbereder boende udi
Århus, eders folk ved stampemøllen den 24. februar 1723, navnlig Sø
ren Olufsen og Anders Andersen have ved bemeldte stampemølle . . .
omfældet 3 risbøge, den ene sønden og de 2 norden til møllen«61).

*
Den næste ejer af stampemøllen var rådmand, farver Andreas
Stæhr i Århus. Stæhr var i sit første ægteskab gift med Mette
Marie Jesdatter, datter af farver Jes Fæster. Jes Fæster havde en
stor farvergård på Vestergades søndre side, hvor den strakte sig fra
gaden og ned til åen. Hans farverprivilegium, som var fra 1704, blev
i 1709 overdraget til datteren Mette Marie62), der tillige overtog
gården på Vestergade, som hun førte med i sit ægteskab. Andreas
Stæhr og hustru fik privilegiet fornyet 28. juli 174163); nogle må
neder senere døde hustruen64), og Stæhr var nu eneejer af farveriet.
På den tid fandtes der 3 farvere i Århus, men i 1744 blev det
ene privilegium, tilhørende Mads Wærn, inddraget, idet 3 farvere
i byen »ikke kunne subsistere«65). Stæhr blev da sammen med Hen
rik Feilberg eneste farvere i Århus.
Adskillige farvere drev tillige en stampemølle, således at nyt tøj
kunne blive først stampet og siden farvet hos samme mand, og den
oprindelige krudtmølle blev nu forandret fra feldberedermølle til
stampemølle, indrettet til stampning af tøj.
Som stampemester i Stæhrs mølle virkede en tid en tysker ved
navn Christian Kirchbach. Han havde i 1720 været mester i en af
møllerne ved Mølleåen, nord for København66), men boede nu sam-
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men med sin hustru i Stæhrs mølle. Både Kirchbach og hustru var
i 1733 indblandet i en ondskabsfuld sladderaffære, hvori de begge
havde udbredt adskillige rygter om skovrider Just Meimerhausen på
Marselisborg.
Ægteparret blev flere gange indstævnet for birketinget, men
mødte ikke. Kirchbach påstod, at han var en »tysk mand, der ikke
forstår noget dansk«07), og det var da til ingen nytte at møde. Han
forstod dog tilstrækkeligt dansk til sit rygtesmederi, og en skønne
dag var situationen blevet så broget for ham og hustruen, at de stak
af fra det hele. Den 20. oktober 1733 blev der på birketinget lyst
efter »mester Christian Kirchbach og hustru, som ulovligt skal være
rømmet bort, ej aleneste af han tjeneste, men endog fra hans gods
og møbler«68).
En anden stampemester i farver Stæhrs mølle var Christian Sned
ker. Han forså sig mod Århus mølles privilegier, dog kun i det små,
men alligevel nok til, at det rygtedes ind til Jens Wissing i Århus
mølle, der i 1746 indstævnede ham for retten »til doms lidelse an
gående hans ulovlige malen af malt og gryn«.
Christian Snedker sagde i retten, at han aldrig havde vidst, at
det var ulovligt at have en håndkværn, og han tilbød at fjerne den
straks. Han havde aldrig malet hverken gryn eller malt for borgere i
Århus, men det var undertiden sket, at nogle fattige folk kom ned
i stampemøllen og spurgte, om de måtte male en skæppe korn på
hans håndkværn. Snedker syntes, at det var synd at formene fattige
folk dette og gav dem tilladelsen, og han havde selv »sleft« kværnen,
sålænge det varede. Han lovede ydmygt, at det ikke skulle ske of
tere og håbede, at »det derved måtte forblive«69). Sagen blev ef
ter »indstævntes vemodige bøn og gode venners interfession« ind
stillet til forlig70).
I 1751 afstod farver Andreas Stæhr sin gård på Vestergade og
stampemøllen til farversvend Peter Christian Asmussen. Asmussen
fik overdraget Stæhrs farverprivilegium, og i den kongelige kund
gørelse herom, udstedt af Frederik 5 på Christiansborg 17. septem
ber 1751, hed det, at rådmand Andreas Stæhr »i henseende til
hans alderdom og enlige stand« overdrog det »af vores elskelig og
kære hr. fader. . . den 28. juli 1741 allernådigst forundte og af os
den 24. februar 1747 konfirmerede privilegium på at nyde og forrette
farveriet i bemeldte Århus efter hans afgangne hustru, tillige med
hans til farveri og overskæren indrettede gård sammesteds, samt
hans ejende valkemølle i Holme sogn, til en farversvend ved navn
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Peter Christian Asmussen, som i nogle år skal have forestået be
meldte farveri såvel med det hjemmegjorte tøj at tilberede og over
skære som derpå at farve alle kulører, hvormed alle skal have været
fornøjet; vi da allernådigst ville forunde bemeldte P. C. Asmussen
privilegium på bemeldte farveri i hans sted, hvorom P. C. Asmus
sen også til os har indgivet sin allerunderdanigste ansøgning«. - Vi
dere hed det, at Asmussen »for så billig betaling forsvarligen skal
farve og pærse alt, hvad hos ham bestilles, som nogen anden det der
i landet vil og kan gøre, så at ingen skal have skellig årsag sig over
ham for sådant hans arbejde at besværge«71).
I købekontrakten mellem Stæhr og Asmussen stod skrevet, at
Stæhr solgte ham »min iboende gård her udi Århus på Vestergade
beliggende, som til farveri af bemeldte afgangne Jes Fæster er ind
rettet«. Med gården fulgte »alt det farveriet tilhørende farverred
skab, pærsen, blykypperne, kedlerne af kobber og tin med dets til
hør intet undtagen . . ., desuden afstår jeg min ejende stampemølle i
Thor skov, Holme sogn beliggende, kaldet tilforn krudtmøllen, med
al den ret og rettighed jeg samme ejer, med stamperedskab og de
huse, stampemestrene iboer og bruger, så meget der ligger imellem
omløbet og renden fra møllehuset, men det stykke hus med have og
grund udenfor, og som med et stendige er indhegnet, reserverer jeg
mig og mine arvinger, dog med den kondition, at det skal blive sr.
Asmussen først tilbudt, ifald jeg eller de nogen tid bliver tilsinds
at sælge det, da skal han få det til købs frem for nogen anden«72).
Peter Christian Asmussen var født i Hejninge ved Slagelse i
172273). Den 19. juni 1752 løste han borgerskab i Århus74), hvor
han drev sit farveri frem til at blive en stor og betydelig virksomhed.
En rejsende, der i 1787 besøgte byen, skildrede Asmussen »som en
særdeles nyttig mand« og fortalte, at han appretterede og farvede
ca. 12000 alen klæde om året. En stor del af dette købte han af bøn
derne, valkede og farvede det og solgte det videre ; en del behandlede
han for præster og godsejere, der selv anvendte det75).
Største mode dengang var de såkaldte kattuntrykte stoffer, og
talrige privilegier til kattuntrykkere blev udstedt især til farvere, og
blandt dem, der berømmedes i dette fag, var P. C. Asmussen, der
havde både linned-, uld- og flonelstrykkeri, og hvis tøj var særligt
efterspurgt70).
I Asmussens stampemølle var Niels Christiansen stampemester i
mange år. For ham var fristelsen stor, når han manglede træ, til at
tage det i den omliggende skov. Den 24. juni 1777 var han tiltalt
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for ved »afvigte påsketid« at have »afsavet« en bøg ved sit hus. Han
forklarede, at han var »højlig« nødsaget til det, thi en bonde havde
lovet ham et læs brænde til at bage ved, og da hans hustru i tillid
dertil havde lagt dejg, men bonden udeblev, »så for at få dejgen
bagt, at den ikke skulle bedærves«, begav han sig til »den ubesin
dige resolution« at hugge et træ.
Niels Christiansen bad hans excellence, hr. geheimeråd Gersdorff
»omforladelse for denne fornærmelse« med løfte om, at han aldrig
mere skulle forgribe sig på excellencens skov77), men Gersdorff var
ikke tilfreds hermed. Niels måtte modtage sin dom, der lød på, at
han skulle bøde io rdl. til baronen78).
Stampemesterens løfte var heller ikke meget værd. Da skovrider
Søren Skipper 15. eller 16. februar 1785 kom gående forbi stampe
møllen, så han en del risbøge ligge ved det hus, hvor »der står en
bageovn udi«. Han spurgte Niels Christiansen, hvor træet kom fra,
og denne tilstod, at han havde hugget det i Hestehaven og skulle
bruge det til at bage med. Der var ca. 18 stk. træ, nogle 3, 4 à 5
alen lange, men dog ikke mere end en karl kunne bære få sin »røg«
til Marselisborg70). Også denne gang måtte stampemesteren bøde
for sin hang til at stjæle brændsel til bagning, og det kostede ham
3 rdl.80).

*
I tiden omkring 1769, fortæller C. V. Hertel i sin domkirkebeskrivelse, var det tradition, at eleverne i Katedralskolen drog ud til
stampemøllen i Marselisborg skov og holdt et sommergilde. Der blev
her trakteret med »kold køkken, vin, kaffe og koldskål«. Ved møllen
var indrettet et par keglebaner81).
Der fandtes på denne tid kun 2 møller ved Skambæk, nemlig
farver Asmussens mølle og en feldberedermølle ved havet (Varna
mølle). Feldberedermøllen ejedes af Marselisborg, mens Asmussens
mølle jo var privat eje. I fæstebetingelserne for den senere Pouls
mølle anførtes det, som tidligere nævnt, at udskænkning af øl og
brændevin var forbudt, hvorfor noget lignende sikkert har været
gældende for Marselisborgs andre møller, selv om det ikke nævnes
i fæstebrevene. Det er derfor rimeligt at antage, at det omtalte trak
tørsted har været i Asmussens mølle, så meget mere som det fra tid
ligere tid var skik, at stampemestrene i møllen skænkede øl til tør
stige sjæle.
I den tidligere omtalte sag mod Christian Kirchbach omtaltes
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det således, at en dag, da der blev skovet favneved, sendte skovfoged
Casper Platz bud ned i stampemøllen og bad om at få »en pot eller
to øl« op i skoven, da »det var sådan en tørke og hede, og han
havde intet med sig uden et stykke tørt brød i hans lomme«82).
I 1790 var Thor Christensen mester i stampemøllen. Efter ham
har møllen navnet Thors mølle, og fra hans tid foreligger der et
fuldgyldigt bevis på, at der tillige var traktørsted i møllen, hvilket
i øvrigt bevirkede, at 2. pinsedag 1790 blev en dramatisk dag i Thors
mølles historie.
Den nævnte dag gik en del bønder fra Holme og Skåde »for
fornøjelse« til stampemøllen. På vej til møllen kom de i selskab
med nogle soldater fra Århus, og en af bønderne, Jens Schmidt, så,
at en soldat, der hed Christian Müller, bar en hirschfænger under
sin kjole. Soldaten sagde, at en høj karl eller mand med krøllet
hår dagen før havde givet ham en ørefigen, og den skulle han »Satan
gale i sig« betale ham i dag.
Nede i stampemøllen var der liv og glade dage. Nogle soldater
og bønder dansede med hinanden, mens andre sad og drak et krus
øl. Ved 5-tiden kom Christen Laursen fra Holme, som var den om
talte høje mand, og han fik straks et vink om at forsvinde, da der
ellers »ville blive klammeri, såfremt han blev, som ville udbryde på
ham«. Christen ville straks gå, men inden han kom ud af stuen, var
en soldat faldet over ham, og det gav anledning til et forrygende
slagsmål, hvorunder soldaterne, »som havde sabler, trak bemeldte ud«
og huggede med dem efter de arme bønder. En soldat stillede sig i
døren og forhindrede, at nogen kom ud, og Søren Enevoldsen fra
Holme, der ville redde Christen Laursen, blev slået halvt fordærvet.
Det lykkedes alligevel Christen at komme ud, men en soldat
sprang ud af vinduet, og sammen med andre soldater forfulgte de
bonden op i skoven. Mellem stampemøllen og Papirtoften nåede de
Christen, der faldt, og »blodet gik Christen Laursen stærkt ud af
næsen«. Endelig kom nogle bønder Christen til hjælp og gik med
ham ind til Poul Madsen på Papirtoften, hvor han blev, indtil han
med en vogn blev kørt ind til »kirurgus« Weise i Århus.
Også de andre bønder undslap fra stampemøllen. Søren Ene
voldsen kom til møllen på Papir toften, og »blodet fra hovedet af
løb ned på hans klæder«. Rasmus Poulsens ene øje var blåt og ophovnet, og der var revet hud af hans ene hånd; han var slået
hårdt med fæstet på en kårde.
Thor Christensen forklarede om hele sagen, »at han vel så, at
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det den omtalte dag gik ulovligt til, men hvorledes var det ham,
som alene lyste fred i sit hus, det han ikke kunne erlange, ikke mu
ligt at erindre«, idet han havde travlt med at »konservere sine
små børn, at de ikke ved den lejlighed skulle komme til skade«83).

*
P. C. Asmussens hustru, Øllegård Christine Buch, havde i 1765
fået løfte om farverprivilegiet efter mandens eventuelle død84), og
i 1792 ansøgte de begge om, »at de dem, nemlig hende efter hans
død, forundte privilegier på farveri og trykkeri i Århus må extenderes
til deres søn Wulff Friderich Asmussen«. Stiftsamtmanden i Århus
anbefalede dette, da P. C. Asmussen var en »gammel og svagelig
mand«, der ikke længere så sig i stand til selv at forestå virksomheden,
som sønnen, »der har lært og skal være duelig«, i længere tid havde
bestyret85).
P. C. Asmussen trak sig nu tilbage fra farveriet. Han døde 1.
november 180286). Sønnen, W. F. Asmussen, der var født i 1761,
fik privilegium på farveriet 26. oktober 179287) og tog borgerskab
3. februar 179488). Også han drev farveriet og trykkeriet samt stam
pemøllen frem til en betydelig forretning i Århus.
W. F. Asmussen døde i 181580), og hans store farvergård på Ve
stergade blev købt af handelshuset Ph. Hartvig Rée og Co., mens
Thors mølle en del år senere blev købt af generalmajor v. Gersdorff på Marselisborg. Marselisborg kom derved for første gang i be
siddelse af samtlige møllesteder i skoven.
Thors mølle var da meget forfalden, men der meldte sig dog en
liebhaver til den, nemlig købmand Marcus Bech i Århus, der tilbød
at genopføre møllen af nyt. I juli 1830 søgte Marcus Bech folk til
arbejdet90), og Marselisborg leverede alt tømmeret til møllen91).
For 100 rdl. i årlig afgift lejede Bech Thors mølle fra 1. maj
1831 til i. maj 184492). Han installerede 2 af sine uldopkradsningsmaskiner i møllen, og i 1831 blev denne som den første af Marselis
borg skovmøller taget i brug til Bechs omfattende kradsuldsfabri
kation.
Lejemålet på Thors mølle blev fornyet til 1. maj 186193) og
senere igen til 187694). Nogen beskrivelse af møllen findes desværre
ikke. I en brandtaksationsprotokol omtaltes i 1846 litr. a, b, c, der var
vurderet for ialt 1600 rdl., men om det er 3 bygninger, eller f. eks.
i bygning med 2 mølleværker eller lignende, ses ikke. Til dette blev
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Thors mølle med møllehuset ved dæmningen i forgrunden. Neden for ligger
stuehuset. Tilvenstre skimtes mølledammen.
Foto i Den gamle By.

der i 1846 bygget et hus, der kom til at ligge øst for møllen. Huset
var 6 fag eller 15 alen langt, 12 alen bredt og 3% alen højt. Det
var af grundmur og indrettet til beboelse. Der var 2 køkkener i
huset, som var beregnet til 2 familier05). Gennem adskillige år havde
der iøvrigt boet flere familier i møllen; i Thor Christensens tid
(1787) boede der således 3 familier i huset06), i 1840 ligeledes 3
familier07) og derefter 2 familier08).
Det sidste år, brødrene Bech havde Thors mølle, var 1877. Fra
i. maj 1878 blev møllen udlejet til smed Anders Andersen, der mod
en årlig leje af 900 kr. fik overladt møllens værker og bygninger00),
hvori han agtede at anlægge et mekanisk værksted. Han fik tillige
overladt vandkraften fra den nedbrudte Pouls mølles dam, i hvilken
anledning denne dam blev renset100).
Anders Andersens virksomhed kaldtes i 1880 hesteskofabrik101).
Skønt han havde lejet møllen for 20 år, overlod han den i 1880 til
fabrikant H. P. Jensen i Århus, der ifølge kontrakt af 31. oktober 1880
tog møllen i brug102). H. P. Jensen havde siden 1857 drevet en sta-
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digt voksende smedeforretning og maskinbyggeri, der i 1884 blev
udvidet med et jernstøberi (senere De forenede Jernstøberier)103).
Efter H. P. Jensens tid blev Thors mølle benyttet som bolig for
2 skovarbejderfamilier, og således var den anvendt, da Århus kom
mune i 1896 overtog møllen. Den betegnedes da som »Thorsmøllen
med have og et tilhørende særskilt hus«. Man påtænkte dengang
at indrette en »savmølle for træet i skoven, hvilket vil være en god
forretning«104), men som dog ikke blev til noget.
Derimod genopstod Thors mølle som traktørsted. De 2 familier
i møllen begyndte med udskænkning til det stigende antal århusia
nere, der, efter at byen havde overtaget skoven, nu fandt derud. Al
lerede siden ca. 1886 havde der i mindre stil været udskænkning
i møllen105), og ordnede forhold blev efterhånden nødvendige, thi
traktørvirksomheden var en torn i øjet på restauratørerne i Århus, og
både folkene i Thors mølle, Silistria mølle og Ørnereden fik ofte bø
der for ulovligt krohold.
Lejerne i Thors mølle fik da omsider bevilling til at drive afholdsrestaurant. Et forslag, fremsat i 1908, om at opføre en ny re
staurationsbygning på stedet fandt ikke gehør, idet man mente, at
netop de primitive, gammeldags forhold ved møllen var det tiltræk
kende ved stedet100).
Siden har der været drevet traktørsted i Thors mølle, der er den
eneste af møllerne ved den gamle Skambæk, der er bevaret, men des
værre i så ombygget tilstand, at alle minder om, at bygningen har
været vandmølle, er ganske borte.

Kobbermøllen og Nymølle,

Følger man møllebækkens løb fra Thors mølle og videre mod øst til
Varna mølledam, ses omtrent midtvejs, hvor bækken passerer gennem
den nordligste udkant af Dyreparken, svage spor af en gammel
mølledæmning.
Her lå i 1600-årene en kobbermølle. Møllens oprindelse er uvis,
men den eksisterede i 1638, da det i et missive til lensmand Erik
Grubbe på Århusgård lød, at Niels Friis til Skums trup (Vilhelmsborg) gjorde »stort afbræk« på bl. a. kobbermøllen, fordi han ledte
vandet »fra sin rette rende«, hvor det havde løbet i mange år. Niels
Friis fik tilhold om at standse sin afgravning af vandet i Skam
bæk107).
Lejeren af kobbermøllen betalte afgift til lensmanden og senere
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til Marselisborgs ejer108). I 1661 var Christoffer Kedelsmed, der al
lerede i 1641 nævntes som borger i Arhus100), lejer af møllen110).
I 1688 brugte Abraham Kobbersmed i Århus møllen. Han rette
navn var Hans Abrahamsen Persche111), og han boede på Bro
bjerg112). Kobbermøllen var et 6 fags hus, der lå ved en mølledam,
som var 11 favne lang og 27 favne i bredden113). Af naturen var der
et »temmeligt stærkt højfald« ved stedet114). Møllen havde 2 hjul,
det ene var 3x/2 alen højt og det andet 41/s alen. Den var i brøstfældig stand og havde ikke meget arbejde, thi den var besværlig at
bruge, da der skulle samles vand i mindst en uge til kun en dags
arbejde115).
En senere bruger af kobbermøllen var købmand Christen Bas
balles søn, Hieronymus Basballe, der benyttede den i 1701. Han skyldte
da 8 rdl. for 2 års leje118). - Herefter omtales møllen ikke oftere. Den
blev nedlagt, og møllestedet lå øde i mange år.

*
I midten af 1830-erne havde købmand Marcus Bech fundet ind
pas i alle 3 møller, Varna, Thors og Pouls møller, ved Varnabækken. Hans kradsuldsindustri var inde i en højkonjunktur, og driv
kraften i de 3 benyttede møller slog ikke til for at kunne dække ef
terspørgslen efter hans produkter. Han måtte derfor se sig om efter
nye kraftkilder, og herunder faldt hans øje på det øde møllested
midtvejs mellem Thors og Varna møller.
Han indledte forhandlinger om leje af stedet med godsejer
C. P. R. Ingerslev til Marselisborg, og 1. maj 1836 underskreves føl
gende kontrakt: »Under 7. april d. å. er indgået en kontrakt med
kaptajn og købmand M. G. Bech i Århus, hvorved han på 25 år fra
i. maj 1836 er lejet en plads mellem Thors mølle og Varna mølle,
hvorpå den gamle kobbermølle har ligget, nemlig den forrige mølle
dam og dæmning og omløb samt endvidere et stykke jord fra bækken
til vejen i en bredde af 27 alen, mod årlig leje 30 rdl. rede sølv.
Hvorpå må han i leje tiden, men for egen regning, opføre en kradsemølle, imod at han ved lejens ophør, hvis mindelig forening ej kan
finde sted, igen borttager bygningen, sløjfer pladsen og afleverer alt
i samme stand, som han selv modtager det«117).
Bech begyndte straks opførelsen af møllen, der blev taget i brug i
marts 1837118).
Den nye mølle, der fik navnet Nymølle, bestod af et 10 fag langt
hus, der var 12% alen bredt. Huset lå i retning øst-vest og var
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bygget af egeunder- og fyrreovertømmer, det havde murede vægge
og stråtag. De 4 fag af huset var indrettet til beboelse og de øvrige 6
fag til møllen.
Mølleværket havde 2 aksler, 2 drev og 2 knaghjul, og vandhju
let var 8 alen i diameter. En vandkarm på 13 alens længde førte
vandet til hjulet. Møllen var 1 etage høj, og loftet i huset hvilede
på 11 egepæle i 8 alens længde. Ved møllen var bygget et 32
alen langt bolværk, »for at jorden ej skal nedskride på samme«119).
Den i. maj 1861 var lejemålet på grunden udløbet, men det blev
fornyet indtil 1. maj 1876120). Da Marcus Bechs sønner i 1877
tede kradsuldsfabrikken til Århus, var møllens dage talte, og den blev
straks, som kontrakten bød, brudt ned.
I 1897 var der planer om at indrette Nymølles dam, der da blev
benyttet til høslet, til ørred- og krebsedam. Arkitekt A. Christiansen
ønskede at leje arealet for et tidsrum af 10 år til den nævnte dam,
der skulle drives i forbindelse med en udklækningsanstalt for fisk.
Foretagendet var baseret på forsyninger af drægtige fisk fra Giber
å. Arkitekten ville selv bekoste indretningen, og efter de 10 års for
løb måtte kommunen overtage etablissementet121). - Projektet blev
dog aldrig realiseret.
Varna mølle.

Som nævnt i indledningen blev der nogle år efter, at Skambæk mølle
i 1573 var nedlagt, bygget en ny mølle i skoven. Det var Anders
Possin i Århus mølle, der i 1592 fik tilladelse til på egen bekostning
og risiko at bygge en mølle i Thors skov ved Havreballegård. Han
måtte have møllen på livstid uden at skulle betale afgift af den, og
efter hans død skulle den altid følge Århus mølle, men da skulle
der betales sædvanlig landgilde af den122).
Møllen blev bygget ved Skambækkens østligste del, kort før bæk
kens udløb i havet. Efter Anders Possin fik hans søn, Mikkel Possin,
i 1602 både Århus mølle og »den anden lille mølle« i fæste123).
Som hørende til Århus mølle har den nye mølle sikkert været anvendt
til melmølle, men den kom igen fra Århus mølle, og i den omtalte
sag med Niels Friis, der gjorde »afbræk« på møllebækken, betegnedes
møllen i 1638 som kongens stampemølle124) og lå da under Århus
gård. Stampeværket var da rimeligvis, som det senere var det, ind
rettet til feldberederarbejde.
I 1656 fik Gunde Rosenkrantz til Vindinge af kongens gods i
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Århusgård len kronens rettighed og herlighed af bl. a. Thors skov
indtil Skidenpøtbækken og Skambæk mølle med en have125). I 1661,
da Gabriel Marselis fik Havreballegård, fulgte stampemøllen med i
handelen126), og den hørte derefter under Marselisborg, indtil den
blev nedlagt.
I 1662 brugte Jacob Feldbereder stampemøllen127). Jacob An
dersen Feldbereder, der boede på Vestergade i Århus, havde i 1635
taget borgerskab i byen128), og han blev i 1663 oldermand i smedelauget, hvortil feldberederne dengang hørte120). Han efterfulgtes
som bruger af møllen af Peder Jacobsen, måske hans søn, som boede
Ved Åen i Århus.
I Peder Jacobsens tid (1688) bestod møllen af et hus på 5 fag.
Den havde 1 vandhjul, der drev 2 stampere med 4 hamre. Vand
hjulet var 3 % alen i diameter, og dammen ved møllen var 11 favne
bred og 8 favne lang. Tilløbet af vand var ikke altid så stort, at det
kunne drive hjulet, til andre tider var møllen »temmelig ved magt«.
Ved møllen lå »en kålhave på bakken udi skoven«. Den årlige af
gift var 2 rdl.130).
Endnu i 1703 var Peder Jacobsen i møllen. I dette år nævntes i
en sag om skovtyveri i Skåde skov Peder Jacobsens mølle131).
Blandt de feldberedere, som derefter var i møllen, var Anders Knud
sen Thørslef på Vestergade132). Efter hans død i 1751 fæstede
enken, madame Else Jensdatter, og hans søn, Knud Andersen Thørs
lef, den ene halvpart af møllen, mens sr. Hans Jensen Barfred,
»velfornemme borger og feldbereder her udi Århus«, fæstede den an
den halvpart. Deres fæstebrev er skrevet 12. juni 1751, og det hed
heri, at enken og hendes søn måtte bruge halvparten af møllen i
deres livstid, og således, at når en af dem døde, måtte den anden
fortsat bruge møllen uden nyt fæstemål. Også Hans Barfred fik
møllen i fæste på livstid, »eller sålænge han bruger feldberederprofessionen«.
Møllen var dengang et hus på 6 fag, indrettet med stampeværk,
og ved stedet var en plads til »skindenes tørrelse«. I årlig leje skulle
svares 2 rdl., og i indfæstning betaltes 60 rdl.133).
Feldbereder Hans Barfred havde taget borgerskab i Århus 4. juni
1741134 ) ; han ejede en gård på Brobjerg135). Kompagniskabet i
møllen varede i 10 år. Da trak Hans Barfred sig tilbage; året efter,
21. maj 1762 solgte han sin gård på Brobjerg til Jens Lund Kobber
smed138), og 21. april 1775 døde han137). Hans kompagnon, Knud
Thørslef, døde i 1761, og der var således kun Else Jensdatter tilbage
i møllen.
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Varna mølle set fra syd ind mod Århus. Fra vejen fører en bro over til møllens
øverste etage. Møllehuset ligger meget dybt i den slugt, som endnu findes på
stedet.
Maleri af P. A. Lüders. Tilhører Den gamle By.

Hun overdrog 2. september 1761 møllen til Herman Køster og
Jørgen Pedersen Thrane, begge feldberedere i Århus, der hver fik
en halvpart af møllen. Afgiften var nu forhøjet til 4 rdl. om året,
og de 2 fæstere måtte gå ind på, at den ene ikke måtte hindre den
anden med »udflugt og opsættelse«, såfremt møllehuset eller stampeværket trængte til reparation, men sammen skulle de »uden forha
ling og lang opsættelse« sørge for, at arbejdet blev udført. Deres
indfæstning i møllen var 70 rdl.138).
Herman Køster havde haft borgerskab i byen siden 14. marts
1746130). Han ejede et hus Ved Åen140). Jørgen Thrane, der stam
mede fra Odense, tog borgerskab 28. juni 1762141) og overtog Else
Jensdatters ejendom på Vestergade142).
I 1772 døde Jørgen Thrane143), og 4 år efter giftede hans enke
sig med feldbereder Bertel Simonsen, der overtog fæstet på stampe
møllen sammen med Herman Køster. Kun Bertel Simonsen skulle
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ved det nye fæstemåls indgåelse, der skete 29. august 1776, betale
indfæstning, nemlig 36 rdl.144). Bertel Simonsen tog borgerskab 28.
april I777145).
Der gik 14 år, i hvilke de 2 feldberedere drev stampemøllen sam
men; da døde Herman Køster i 1790146), og 3 år efter, 21. juni
1793> gik hans søn, »den unge« Herman Køster, i kompagniskab med
Bertel Simonsen om at drive møllen. For halvparten af denne gav
han 45 rdl. i indfæstning147). Den unge Herman Køster tog borger
skab li. juli 1791148).
Vekselvirkningen mellem de 2 fæstere i møllen vedblev. I 1801
døde Bertel Simonsen140), og hans halvpart blev 1. august 1804
overtaget af hans stedsøn, Peder Jørgensen Thrane, der 11. februar
1805 løste borgerskab150), og som for indfæstning i møllen betalte 50
rdl.151).
Herman Køster og Peder Thrane var de sidste feldberedere i
møllen. Køster døde i 1824152), og Thrane afstod i 1829 sit fæste
mål.
Den gamle feldberedermølle havde da fået navnet Varna mølle.
Det var Christian Carl Nicolai Gersdorff, der i begyndelsen af 1800årene en kort tid ejede Marselisborg, og som var i russisk krigstje
neste, der havde opkaldt møllen efter fæstningen Vama ved Sorte
havskysten.
Varna mølle blev 18. juni 1829 for et tidsrum af 10 år udlejet til
købmand og cikoriefabrikant Frederik Stellfeld i Århus. Han gav
100 rdl. rede sølv i årlig afgift af møllen153), som han lod ind
rette til stampning af tøj. Han lod adskillige gange bekendtgøre, at
han modtog »vadmel og klæde til stampning på Varna mølle i Mar
selisborg skov ved stranden«154), men forretningen har antagelig
ikke kunnet svare sig, thi i februar 1833 overtog Marcus Bech hans
rettigheder og forpligtelser i Varna mølle.
Forpligtelserne bestod i at betale lejen rettidigt og at holde møl
len vedlige. Blandt rettighederne var, at der måtte græsses 1 ko
ved stedet. Møllehuset, vandhjulet, dæmninger og vandværker (om
løb og vandkarm) tilhørte Marselisborg; hvad der ellers var nødven
digt til møllens drift, skulle lejeren selv anskaffe155).
Af en annonce i december 1832 kan ses, at allerede før de lov
formelige kontrakter blev skrevet i 1833, havde Marcus Bech i prak
sis overtaget møllen. Han bekendtgjorde, at han modtog vadmel
til stampning og lovede »god behandling og den snarest mulige eks-
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pedition«. Tøjet skulle afleveres hos Bech i Borgporten, »da der på
møllen hverken modtages eller udleveres noget«150).
Bechs egentlige formål med at leje Varna var at holde denne
mølle i reserve, for dér »i tilfælde af de uldne kludes stærkere til
gang også at kunne anlægge et maskineri«157), og inden møllen 28.
januar 1836 blev inddraget til dette brug158), benyttede Bech den
foruden til tøjstampning også til raspning af farvetræ150).
En fuldstændig beskrivelse over Varna mølle er ikke bevaret. I
1837 var møllehuset brandforsikret for 800 rdl., og dette år blev der
bygget et nyt hus ved møllen, idet Marselisborg leverede Bech tøm
mer til 20 fag hus, og nogle fag heraf midlertidig opførtes ved
Varna160). Den nye bygning var 6 fag i længden og 11% alen bred
og bygget af egeunder- og fyrreo vertømmer. Væggene var murede,
og huset var med stråtag. Huset var bygget ovenpå 22 egepæle af 9
alens længde og var indrettet til en uldkradsningsmaskine161).
Marcus Bech fornyede, ligesom for de øvrige møllers vedkom
mende, gentagne gange sit lejemål på møllen, der blev drevet som
kradsuldsmølle, indtil fabrikationen i 1877 blev flyttet til Århus.
Varna mølle blev ikke, som Pouls- og Nymølle, straks revet ned,
men lå øde i nogle år. I 1881 hed det, at »den blev for tiden ikke
benyttet«102). Den forfaldt imidlertid mere og mere, og sidst i 1880erne blev ruinerne af den fjernet. I 1895 blev en haveplads ved den
tidligere Varna mølle benyttet af en skovfoged183), og med dette er
den ældste af Marselisborg skovmøllers saga ude. Nu findes kun
mølledammen tilbage.

Marcus Bechs kradsuldsfabrik og hans virksomhed
i skovmøllerne.
Som omtalt ved de respektive møller benyttede købmand og fabri
kant Marcus Bech fra 1831 og til 1877 alle møllerne ved Varnabækken i sin kradsuldsfabrik.
Marcus Galthen Bech var født i Arhus 1787, søn af senere sogne
præst i Urlev, Oluf Nielsen Bech. Efter at have lært almindelig
købmandshandel tog han i 1821 borgerskab i Århus og åbnede
samme år, 2. juni, en forretning i »forrige Sneils gård«164), som var
den gamle købmandsgård i Borgporten, der senere blev kendt under
navnet Marcus Bechs gård, og hvoraf en del er genopført i Den
gamle By.
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Bechs forretning var som datidens købmandsgårde en blandet
handel, og foruden de gængse købmandsvarer handlede han bl. a.
med ting som »prøvede bornholmske urværker«105). Desuden havde
han udsalg af papir fra Strandmøllens papirfabrik. Han solgte ret
store mængder papir, i 1831 således for 9000 rdl., og i 1832 bestilte
han papir for 16000 rdl., »som jeg har udsigt til at sælge i et år«180).
Forbindelsen med fabrikant Drewsen på Strandmøllen blev af af
gørende betydning for Bechs fremtid. Endnu dengang fremstilledes
papir udelukkende af gamle klude, og opkøbet af disse var vigtigt
for den danske papirfabrikation.
Kludesamlingen var imidlertid ikke i høj kurs, og udsendte klude
samlere kunne vente at blive »forhånede og bespyttede«107). En
stor del af de klude, som dog trods alt blev indsamlet, blev af op
køberne eksporteret til udlandet, papirfabrikationen her i landet til
skade, og for at beskytte denne industri blev der 26. januar 1825 ud
stedt en plakat, der forbød al udførsel af såvel linnede som uldne
klude.
Allerede da havde Bech begyndt et storstilet opkøb af gamle
klude, og han virkede som kommissionær for »den priviligerede pa
pirværksejer, hr. kammerråd Drewsen til Strandmøllen«108). Udfør
selsforbudet og den bedre organiserede indsamling bevirkede en sta
dig stigen i mængden af gamle klude, og prisen, der hidtil havde
været 8 sk. for lispundet, steg efterhånden til 2 mk. 8 sk. pr.
lispd.100).
Det var imidlertid kun linnedkludene, der anvendtes til papir,
mens de uldne klude, som var mellem det indsamlede, hidtil var
bievne kasserede som ubrugelige. Store værdier gik her til spilde, og
Marcus Bech begyndte at lade de uldne klude opkradse til et halv
fabrikata, kaldet kradsuld, som han eksporterede til England, hvor
man anvendte det til grove gulvtæpper, madrasser og lignende170).
»Jeg er den første i Danmark, der har anlagt denne i flere hen
seender vanskelige fabrik, den første, der i dette tilfælde har vovet
sig ud på den glatte is«, skrev Bech i 1831 om sin virksomhed171).
Fabrikken begyndte i 1827 med, at Bech opstillede en hestemølle
i Borgporten. Møllen skulle trække opkradsningsmaskinen. En spe
ciel maskine til opkradsningen agtede han i 1826 at indføre fra
England, og han ønskede eneret på at benytte maskinen172). Bech
måtte imidlertid ikke indføre maskinen, men fik derimod 11. april
1827 eneret på i 8 år at fremstille »en af ham anmeldt maskine,
hvorved uldne klude oppilles til uld«173).
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Bech kom derved på tværs af Drewsen på Strandmøllen, der om
trent samtidig meddelte, at hans søn havde konstrueret en maskine
til at sønderrive linnedklude på, og da Drewsen nu frygtede at blive
uberettiget til at bygge denne, bad han toldkammeret og kommercekollegiet om tilladelse til at bygge maskinen. Maskinerne var, skrev
han, næppe helt ens, »thi sjælden have to mænd de samme ideer, om
end de arbejde til opnåelsen af samme øjemed«. Bechs monopol var
da heller ikke mere værd, end at Drewsen også fik tilladelse til at
bygge den ønskede maskine174).
Bechs fabrik gik trods vanskeligheder støt fremad. Skønt den var
»en ung plante, der bør plejes godt for ej at visne«, skrev han i 1832,
»da har den i det forløbne år, det mest tålelige siden den fik liv,
dels fabrikeret og dels udført 800 skp. uld . ., og nationen har derved
lært, at der kan gøres uld af dens gamle, før til ingen nytte henka
stede uldne klude«175).
Bech forsøgte at få den hjemlige klædeindustri interesseret i
kradsulden, men fik på dette tidspunkt kun svaret: »At de ej kan
bruge det«. Han beklagede dette, thi »hvilken betydelig kilde til
fortjeneste for landets mange arbejdsløse mennesker ville da være
vundet«176).
Af Bechs indberetninger om hans virksomhed fremgik det, at
han i 1830 udførte 315 skp. uld, og dette var resultatet af 2 års
møjsommeligt arbejde, idet konjunkturerne i de foregående år havde
været ham imod, og udførslen havde kun været 5 skp.1'7).
Når kludene var samlet i Bechs gård, blev de sorterede, rensede
og sprættede op, hvorefter de gik til hestemøllen, der blev trukket af
14 heste. Den stadigt stigende mængde klude bevirkede imidlertid,
at hestemøllens kapacitet ikke kunne slå til, og indretningen af skov
møllerne blev foretaget. Da Thors mølle kom igang, blev hestemøl
len standset fra april til september 1831, men igen sat i sving, da
vandmanglen en tid gjorde sig gældende i Varnabækken178).
I 1831 beskæftigede Bech 8 maskinsvende i sin fabrik. Til klu
denes sortering havde han 2 formænd og 10 koner, til uldens sorte
ring i formand, 8 koner og børn, til rensning og opsprætning 2 for
mænd og 30 mænd, koner og børn. Endvidere 3 staldkarle, 4 mølle
kuske, 4 »sjovere« til at »skrue ulden i baller«, 1 sejlmager, 6 sjo
vere til kludenes losning og udskibning, samt 103 kludesamlere over
hele landet, ialt 182 mennesker170). Året efter var antallet af be
skæftigede steget, og hans virksomhed udvidedes så betydeligt, at
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der senere blev anlagt filialfabrikker i Ålborg, Nørresundby, Gjøl og
Nibe, og da beskæftigede han henved 700 mennesker180).
En stor del af dem, der i årenes løb arbejdede i Bechs fabrik,
var fattige mennesker, der ofte havde svært ved at få arbejde andre
steder. Bech selv fremhævede ustandselig sin fortjeneste ved at be
skæftige disse folk, og også mange andre steder fremhævedes dette.
»Held sådanne foranstaltninger, der ikke noksom kunne roses for den
gavn og nytte, de stifte«, skrev et blad i 1837181). I en indberetning
skrev Bech, at disse mennesker for størstedelen var sådanne, der
ellers var fattigvæsenet til byrde, nemlig »fattige børn, svage og
gamle mennesker, hvilke alle er i passende virksomhed, afholdes fra
laster og udyder, arbejdede med et glad sind, fordi de er frie menne
sker og ikke er det offentlige til byrde, fordi deres arbejde er efter
deres kræfter«182).
Om arbejdet, han tilbød disse folk, berettede han, at »ethvert
menneske lige fra det 8’ til det 80’ år kan tage del deri«. Børn
mellem 8 og 12 år kunne tjene 8 à 12 sk. daglig, drenge på 15-16
år »kan ofte i korte vinterdage fortjene 3 mk. . . . mangen enke med
sine 3 à 4 uopdragne børn have ernæret sig af min fabrik hele
året, gamle kvinder fra 60 til 70 år have ofte fortjent fra 40 til 60
rdl. årligt, og gamle, halvt blinde oldinge på mellem 70 à 80 år
kunne fortjene mellem 20 à 30 rdl.183).
Som det ses, var Bech ikke kræsen i valget af arbejdere, og adskil
lige ymtede også om, at det var misbrug af de fattige. Et indblik
i forholdene giver en annonce, som Bech lod indrykke i Århus Stifts
tidende i 1839, og hvori det bl. a. hed, at »for dem, som finde sig
besværede ved det tiltagende betleri«, bekendtgjorde han, »at for
uden de ikke få fattige, som allerede finde arbejde på min uldfabrik
(for øjeblikket 203 voksne foruden børn), står min fabrik fremdeles
hele vinteren, ja hele året, åben for enhver fattig her i byen, som
ved stadigt og nyttigt arbejde har lyst til at ernære sig selv. Mange
fattige have vel i afvigte år gjort forsøg på at arbejde her på fabrik
ken, men efter et kort ophold, ofte kun en dag, har de tabt lysten,
og da jeg har bragt i erfaring, at slig til lediggang hengivne perso
ner søge at udsprede det rygte, at de ikke kunne fortjene noget på
fabrikken, så finder jeg mig foranlediget til at bemærke, at en øvet
og dygtig arbejder af kvindekønnet i et opvarmet værelse og uden an
strengende arbejde kan fortjene 2 mk., en mindre øvet fra 1 mk.
til i mk. 8 sk., ja børn på 10 à 12 år, når de arbejder under mo
derens opsigt, indtil 12 sk. dagligt«. Derfor ville han »henlede mine
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medborgeres opmærksomhed på, at der inden for Arhus’ porte gi
ves tilstrækkeligt arbejde og fortjeneste for byens fattige, og at det
virksomste middel mod betleri og høj fattigskat er gavnlig virksom
hed. Også beboerne i de nærmeste landsbyer omkring Århus, som
jævnlig har overhæng af betlere fra byen ... vil måske benytte dette
vink for selv at befri sig fra sligt byrdefuldt overhæng ved at hen
vise dem til arbejde ved min fabrik«184).
For at standse de mange rygter om Bechs fabrik, der også lød på,
at »indkaldelsen af udenbyes fattige er påfaldende«, og at »pøbel
allevegne fra truer byen med flere plager«, opfordrede »en grund
ejer« i Århus Bech til at give detaillerede oplysninger om sit regn
skab, »for derefter at sætte uindviede istand til at bedømme«, om
rygterne var sandfærdige185). Dette indlod Bech sig dog ikke på.
I tiden fra fabrikkens start og til december 1841 fabrikerede
Bech ialt 2.824.256 pd. kradsuld, der blev solgt til England og ind
bragte en sum af 317.727 rdl.186). Trods den store fremgang, fabrik
ken havde haft, var det dog ikke sket uden mange forhindringer, især
i begyndelsen. Alvorligt var det f. eks., »da nogle slettænkende men
nesker . . . trende i tallet, hvoraf tvende med støvler og en med træ
sko«, en novembernat i 1833 trak stigbordet op i Pouls mølledam,
med det resultat, at vandet fossede ned gennem skoven og truede
med at ødelægge dæmningerne ved Thors og Varna møller187).
Kludeopkøberne, kaldet pjaltekræmmerne, kunne også finde på
at snyde Bech, selv om han havde kontrakt med dem, og det hændte,
at flere solgte deres klude til andre opkøbere, og han advarede mod
»at udlade sig i slig ulovlig handel med vore kludesamlere«188).
Den største hindring, der blev lagt for Bechs fabrik, var, da
Århus Toldkammer 4. oktober 1831 tilskrev ham, at såfremt han
fctadig ville nyde godt af den ham ved kollegieresolutionen af 21.
juli 1827 tilståede toldfri udførsel af kradsuld, skulle ulden indpak
kes i overværelse af en toldbetjent, som efter indpakningen skulle
forsegle emballagen, og hvis indpakningen foregik i Bechs møller
»på landet«, skulle toldbetjenten have diætpenge og fri befordring til
møllerne180).
Bech svarede toldkammeret, at denne ordre ville give unødigt
arbejde og omkostninger, thi »pakning eller rettere presningen af ul
den er et svært, og formedelst den støv ulden indeholder, et urenligt
arbejde«. Han bemærkede, at han ikke kunne bruge almindelige ar
bejdere, »men det må være udvalgte, stærke folk, der må betales
godt. Fire mand behøves for at presse en balle, som er så hård som et

46

Peder Jensen

brædt og indeholder i 75/s alen lærred 18 til 20 lispd. uld«. Om
pakningen skrev Bech, at denne altid blev påbegyndt »i den sædvan
lige arbejdstid fra kl. 5 om morgenen og uafbrudt fortsat, en time
om middagen undtaget, til kl. 7 om eftermiddagen, og det både
vinter og sommer, i hvilken tid bemeldte 4 mand dog kun har været
1 stand til at presse 6 baller, hvorefter de har erholdt i betaling 3 mk.
pr. balle eller 3 rdl. for 6 baller. Siden det nu er befalet, at en be
tjent skal være tilstede, havde de kun presset 5 baller, fordi be
tjenten ikke tør møde før kl. 7 til 12 om formiddagen og fra kl.
2 til 7 om eftermiddagen, undertiden når betjenten først kom kl. 7%,
havde de kun været i stand til at presse 4 baller. Nu da dagen både
morgen og aften aftager, vil han ej komme, før det bliver lyst (med
mindre jeg betaler ham derfor), nemlig kl. 8 om morgenen og vil gå
kl. 4 om eftermiddagen«100).
Alt dette ville bevirke mindre arbejde og større omkostninger,
ligesom det rent praktisk ville være umuligt at forsegle de store
baller, da forseglingen straks ville briste.
Toldkammeret og Bech indgik et kompromis i sagen, og 18. fe
bruar 1832 fik Bech lov til at undlade forsegling af uldballerne,
imod at de pakkede baller opbevaredes under toldvæsenets kontrol.
Toldbetjenten skulle være tilstede ved pakningen hver dag fra kl.
6 til 12 og igen fra kl. 1 til 7101).
Efterhånden foregik al kradsuldsproduktionen i møllerne i Mar
selisborg skov, og i 1834 blev hestemøllen i Borgporten nedlagt. I
1836-37 anlagde Bech et vandreservoir i Lyseng, og i 1838 udvidede
han dæmninger og sluseværker ved møllerne, således at han kunne
bevare »den betydelige del vand, som for- og efterår i stor mængde
strømme til, uden at det synderlig kunne benyttes«192).
Mens Bech i 1836 byggede Nymølle, havde han mod på endnu
flere kraftkilder til sine maskiner, og af et brev til cand. jur. C. Dahl
i Århus mølle kan det ses, at Bech havde været i forhandling med
ham om at få overladt vandkraft ved møllen i tiden fra november
til maj. Bech skrev: »Er det nu virkelig Deres og familiens alvor, at
De vil entrerere med mig herom på vilkår, hvormed vi gensidig
kan være tjent, og hvilke jeg overlader til Dem at fastsætte, så har
jeg nu både lyst og kraft at indlade mig i denne entreprise«103).
Planen blev dog ikke til noget.
Fragten af klude til Strandmøllen og kradsuld til England gav
beskæftigelse til mange skibe, og en overgang var Bech selv ejer af
flere skibe, bl. a. paketten »Prinsesse Caroline« af Århus. Bech havde
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Købmand og kradsuldsfabrikant Marcus G. Bech (1787-1863).
Fotograferet af A. Fritz. Billedet tilhører Den gamle By.

sin egen udskibningshavn, idet han i 1834 fik anvist en grund ved
Grønland, »lige uden for Ridehuset fra havet af og opefter«. Grun
den var på ialt 2400 kvadratalen, og han fik tilladelse til at bygge
en bro ud i vandet, »så han kan losse og lade derfra«104).
I 1837 ramte en økonomisk krise flere af de århusianske handels
huse, og en del købmænd gik fallit195) ; også Marcus Bech ramtes.
Den 7. august udnævntes en kommission til behandling af hans
bo196). Fallitten var beklagelig, skrev Arhus Stiftstidende, såvel »for
de mange fattiges skyld, der nu drive arbejds- og brødløse omkring,
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som for den driftige mand selv«197). Bech klarede imidlertid kri
sen og fik igen sit bo ekstraderet til fri rådighed198), hvorefter
han med fornyet kraft fortsatte kradsuldproduktionen.
Det kneb dog på flere tidspunkter med at skaffe folk nok til
fabrikken, og i 1839 tog han »af mangel på arbejdere på min uld
fabrik« fat på at raspe farvetræ199) ; i 1845 havde han så mange
klude til forarbejdning, at han »foruden de ikke få fattige«, der ar
bejdede i uldfabrikken, gerne ville have »100 mennesker af hvilkensomhelst alder eller køn«200).
Det engelske marked var dog i slutningen af 1840-erne ikke så
stabilt, som det havde været. En krise i England ramte også Marcus
Bech, og i 1847 gik han for anden gang fallit og måtte sætte sit
bo under behandling. Der gik 3 år, inden han igen kom igang; i
foråret 1850 fik han atter rådighed over sit bo201).
Fabriksvirksomheden fortsatte da som forhen. Ustandselig søgte
Bech folk til kludesamling202), og »flittige, flinke og gifte arbejdere
kunne . . . erholde husværelse og arbejde ved møllerne i Marselisborg
skov«, men de skulle møde med fine anbefalinger for »troskab, flid
og ædruelighed«203).
Bech forsøgte i 1853 at afhænde sin butikshandel for udelukkende
at arbejde med fabrikken, hvilket dog ikke lykkedes.
Den il. juni 1863 døde Marcus Bech. I en nekrolog over ham
fremhævedes hans virksomhed i skovmøllerne, der havde givet mange
fattige »et, om end tarveligt underhold«204).
Hans forretning blev overtaget af 2 sønner, Oluf Bech (18301905) °g Marcus Galthen Bech (1840-1918). De meddelte, at de
førte firmaet videre under navnet Marcus G. Bechs sønner205). Et
par år efter Bechs død afstod sønnerne butikshandelen og drev nu
kun kradsuldsfabrikken200).
Brødrene Bech gik med megen interesse op i fabriksvirksomhe
den. Oluf Bech havde været i England for at uddanne sig, og Mar
cus Bech havde fået en grundig uddannelse hos faderen. Den gamle
Marcus Bech havde iøvrigt selv i 1840-erne været helt i Amerika
for at studere kradsuldsfabrikation207).
Kradsulden havde nu vundet indpas i den danske klædeindu
stri, hvor en fabrikant hævdede, at indtil 15 % kradsuld ikke kunne
opdages208), og kradsulden anvendtes »til tilvirkning af varme og
bløde, men noget løse, tøjer og tæpper«209). Brdr. Bech leverede
meget uld til den i 1846 oprettede Stampes klædefabrik i Fiskergade.
Leveringen af uld til fabrikant Stampe bevirkede, at nogle folk
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troede, at det var derfor, møllerne i skoven hed s tampemøller210).
Skovmøllerne kaldtes iøvrigt også i Bechs tid pjaltemøllerne211).
Vandkraften havde imidlertid udspillet sin rolle som drivkraft.
Det var ikke hver dag, at der var vand nok, og møllerne måtte ofte
stå stille. Mændene måtte imens tage arbejde i skoven, og kvinderne
arbejdede i planteskolerne212). I 1877 besluttede brødrene Bech at
nedlægge fabrikationen i møllerne, og de flyttede hele virksomheden
til deres gård i Borgporten, hvor der blev installeret dampmaskiner.
Her var fabrikken i drift, til den blev ophævet i 1915.
Oluf Bech udtrådte af firmaet i begyndelsen af 1880-erne213),
og Marcus Bech var eneejer resten af tiden.
Mens Marcus Bech d. æ. var i skovmøllerne, havde han tillige
lejet gården Frederiksminde (nu Hestehavegård) i udkanten af Kirke
skoven. Han havde gården fra 1835214), og efter hans død havde
sønnen af samme navn, Marcus Bech, gården til sin død i 1918. Den
sidstnævnte benyttede den til sommerbolig.

Silistria mølle.

Noget syd for Varnabækken løber endnu en bæk omtrent i samme
retning gennem skoven. Bækken har sit udspring ved Emiliedal tegl
værk og ender gennem en dyb kløft i Århusbugten. Tæt ved udløbet,
højt hævet på skrænten over havet, har i flere århundreder ligget en
vandmølle.
Da Gabriel Marselis i 1661 købte Havreballegård, var denne mølle
den ene af de 2 stampemøller, der fulgte med i handelen, og fæster
af møllen var dengang feldbereder Thomas Iversen i Århus. Han
boede Ved Åen215), hvor han ejede en bod. Sammen med ham
havde en Karen Sørensdatter fæste på møllen, der i 1662 omtaltes
som »ganske øde«, og som der ikke dengang betaltes afgift af216).
Også i 1664 var Thomas Iversen sammen med Karen Sørensdatter
om møllen217).
Thomas Iversen døde i 1678, og kort tid efter giftede hans enke,
Anne Pedersdatter, sig med feldbereder Peder Michelsen, der fæstede
stampemøllen.
Den 8. maj 1679 underskrev han på Stadsgård (Constantinsborg)
følgende kontrakt: »Jeg Constantin von Marselis til Havreballegård
og Stadsgård etc. kendes at have stedet og fæstet og hermed steder
og fæster Peder Michelsen Feldbereder udi Århus den stampemølle
udi Skåde skov beliggende, som salig Thomas Iversen tilforn havde,
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skal give deraf årligt i stedet for landgilde eller afgift fire rigsdaler,
og i stedet for alle skatter fire rigsdaler årligt, og holder møllen selv
vedlige, hvilken fornævnte mølle fornævnte Peder Michelsen skal
have, nyde og bruge sin livstid med så skel, han klarerer fornævnte
afgifter i rette tid og holder møllen vedlige, som det sig bør, og sig
ellers efter recessen forholder; giver til stedsmål tolv rigsdaler«218).
I Peder Michelsens tid bestod møllen (1688) af et 7 fags hus.
Stampeværket havde 1 vandhjul, der drev 2 hamre. Mølledammen
var 23 favne bred og 9 favne lang, og der var »af naturen et højt
fald«210).
Efter Peder Michelsen var feldbereder Christen Danielsen fæster
af møllen. Han efterfulgtes i 1729 af Søren Knudsen (Thørslef),
der 28. maj fæstede stampemøllen, som da bestod af 5 fag hus med
stampeværk. Den årlige afgift var 4 rdl., der skulle betales til hver
kyndelmisse. Møllen skulle vedligeholdes af fæsteren, og for at have
sat møllen i stand efter Christen Danielsen modtog Søren Knudsen
50 sletdlr. af Danielsens arvinger. Indfæstningen var 30 rdl.220).
Søren Knudsen kunne ikke overholde sine fæstebetingelser. I 1749
var han indstævnet for birketinget for 2 års restance for årene 1748
og 1749. Inden retsmødet betalte han afgiften for 1749221) og har
vel senere fået resten betalt, thi der gik 2 år, før det var galt igen.
Den 18. maj 1751 var han atter stævnet til birketinget, denne
gang både for 2 års restance og for møllens brøstfældighed. Søren
Knudsen kunne ikke klare for sig, og han sagde: »At nu kunne ved
kommende tage møllen og gøre ved den, hvad de ville, thi han
kunne nu intet besidde den længere«222).
Synsmænd takserede 24. maj møllen og fandt, at »bemeldte
stampemølles bygning bestod af 5 bindinger eller fag hus med et
lidet udskud for den ene ende, hvoraf hverken ege- eller fyrretømmer,
tag, loft, vinduer eller døre kunne tjene at stå længere, såsom samme
med hinanden ved tidens længde og forsømmelse med behøvende
reparation var aldeles forrådnet. . . desårsag vi ikke kunne anse det
af nogen værdi«223).
Det var nødvendigt at bygge en ny mølle, hvilket ville koste 42
rdl. i mk. 9 sk. - Om selve mølleværket fandt synsmændene, at
»såvel hjul som aksel var i nogenlunde passabel stand, men begge
dæmningerne var ganske forfaldne og uduelige, hvortil behøvedes
2 tylter fjæl à 8 mk., er 2 rdl. 8 mk., ungefæhr 30 pæle à 12 sk., er
3 rdl. 4 mk. 8 sk. Renden igennem den underste dæmning var og
oprådnet og vil koste 1 rdl., arbejdsløn for begge dele 3 rdl. Kum-
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men var iligemåde udi meget slet stand og vil af nyt omgøres, hvilket
i det mindste vil koste io rdl., er 20 rdl. 2 mk. 8 sk.«224). Sammen
med udgifterne til huset blev det ialt 61 rdl. 4 mk. 1 sk.
Tirsdag 8. juni 1751 fik Søren Knudsen sin dom, der lød på, at
han skulle have »sit fæste forbrudt og betale den pådragne restance
8 rdl. og den beviste brøstfældighed med 61 rdl. 4 mk., samt denne
årsagende doms bekostning 2% rdl.«, alt inden 15 dage225).
Søren Knudsen slap dog for at betale, thi han døde »i yderste
armod få dage efter, at dommen var faldet, så der hos eller efter
ham ikke kunne fås nogen erstatning«226).
Det blev derfor hans efterfølger, der kom til at betale hans re
stance og sagsomkostninger og som kom til at genopbygge møllen.
Efterfølgeren var »velfornemme borger og feldbereder« i Århus,
Christen Rasmussen Hasle, der 27. juli 1751 fik møllen i fæste mod
en årlig afgift af 4 rdl. og en indfæstning på 30 rdl.227).
Christen Rasmussen havde tidligere haft indpas i møllen og mu
ligvis benyttet den sammen med Søren Knudsen. Han havde dog
ikke dengang opført sig som en »velfornemme borger«, idet han i
1741 stod tiltalt for den 10. maj ulovligt at have fældet »trende
friske risbøge«, kløvet og lagt dem ved »Daniels mølle«, som møllen
da kaldtes, og hvor skovrideren fandt dem. Christen Rasmussen
kunne for retten »ej modsige noget af, hvad vidnerne mod ham ud
sagt har«, men håbede, at retten »noget lemfældig ville anse og ej
ham alt for stor straf pålægge, da han forsikrede sig aldrig mere i
så fald skulle forbryde . . ,«228).
Christen Rasmussen var ikke længe i møllen. I 1752 døde
han229). Hans enke, Berete Andersdatter, giftede sig med feldbereder
Ludvig Weiss, som 19. december 1752 fæstede stampemøllen, og som
på grund af de store omkostninger, hans formand havde haft til
møllens genopbyggelse, måtte slippe med at betale 12 rdl. i ind
fæstning230) .
Ludvis Weiss tog borgerskab i Århus 19. februar 1753231). Han
ejede en ejendom Ved Åen232) og virkede her og i stampemøllen i
mange år. Måske har Weiss også indført valkning af tøj i møllen,
hvad en oplysning fra 1803 kunne tyde på. Der meddeltes da, at
der i møllen havde ligget 30 alen nyt vadmel, som »nogle skarns
mennesker« havde stjålet233).
Ludvig Weiss døde i 1809234). Han havde da haft møllen i 57
år. Hans enke fortsatte håndværket med 2 sønners hjælp, og efter
hendes død i 182 1235), tog sønnerne selv borgerskab som feldbere-
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dere, Johan Frederik Weiss 5. februar 1822236), og Peder Weiss 29.
oktober 1827237). Peder Weiss boede i Fiskergade no. 221, og han
meddelte, at han modtog vadmel til stampning238).
Sammen drev de 2 brødre stampe- og feldberedermøllen, der nu
havde fået navnet Silistria, til 1832, da den ved kontrakt af 17.
december blev udlejet til købmand J. C. Tarliong i Århus230).
Jens Carl Tarliong havde taget borgerskab 22. maj 1815240) og
etablerede sig samme år som købmand. Han boede hos »Scheiby på
det Store Torv«241) og senere på Vestergade. Tarliong havde
lært »farveriet og en del af kemien«242), og hans interesse herfor
prægede hans forretning. Han drev en udstrakt handel med far
vervarer, »gav bestemt underretning« om farvning243) og begyndte
tidligt med fabrikation af sort blæk, som han leverede til »kgl. og
private kontorer her i byen«244). En overgang drev han Asmussens
farveri på Vestergade245).
Tarliong omdannede Silistria fra feldberedermølle til stampe
mølle for klæde. Han indrettede et nyt stampeværk, og en »stampemand« fik bolig i møllen248).
Det blev dog ikke ved tøjstampning alene. Som et led i Tarliongs
omfattende farvehandel anlagde han i 1838 et raspeværk i Silistria.
Værket bestod af et »skærehjul«, 3 alen i diameter, og et drev, begge
af egetræ. På en 3 alen lang jernaksel sad en valse, hvori var 54
raspejem af stål. Værket var opstillet på et svært egetræsfunda
ment, og der var bygget en 15 alen lang vandkarm247).
I begyndelsen af forrige århundrede tog dyrkningen af olie
holdige planter og bearbejdningen af disse et stort opsving. Olie an
vendtes efterhånden til flere formål, også til brug i farvefremstillin
gen, og i tråd med Tarliongs interesser i denne branche, var det na
turligt, at den initiativrige mand anlagde en oliemølle i Silistria,
hvilket skete i 1841. Silistria kaldtes da en olie- og raspemølle, og
stampeværket til klæde nævntes ikke mere og var antageligt nedlagt.
Silistria mølle bestod dengang af et 9 fags hus, 11 % alen bredt,
bygget af blandingsundertømmer af eg og fyr og overtømmer af fyr.
Huset var med murede vægge, undtagen den østre gavl, som var
beklædt med fyrrefjæl. Stråtaget var forsynet med »2 rader teglsten«.
På bygningen var en kvist på 2 fag. Huset var delvist indrettet til
beboelse. Raspeværket var indrettet i bygningens østre del og blev
drevet af et vandhjul på 6% alen i diameter248).
Olieværket blev indrettet i samme bygning og bestod af et bøgestampetrug med 7 stampehamre. I stampetruget var en kilepresse,
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en 6 alen lang aksel med tilhørende skærehjul og ophæverter. Til
værket hørte en kobberdampkedel på »2 tdr. rum med maskineri«.
Tarliong byggede samtidig med anlæggelsen af olieværket et 6 fags
hus vest for møllen. Det var med 2 porte og indrettet til foderlo
og materialhus249).
Tarliong lod nu opkøbe store mængder hørfrø til oliemøllen og
betalte »for denne artikel den højeste pris, den er værd i forhold
til varens godhed«250). Han drev olie- og raspemøllen til i begyn
delsen af 1850-erne, da hans søn, N. C. Tarliong, overtog forretnin
gen og Silistria mølle.
I 1840 var lejemålet på møllen blevet forlænget for 25 år. Den
årlige leje var 50 rdl. og heri var medregnet græsning til 1 ko, eng
slet af 2 læs hø og 10 læs kvas251).
J. C. Tarliong døde 27. marts 1856, og det blev kun få år, at
hans søn havde møllen. I 1855 begyndte sønnen igen med stampning
af vadmel252), men 2 år senere overlod han Silistria til møllebygger
Jørgen Pedersen fra Sjelle. Året efter, 4. august 1858, døde N. C.
Tarliong.
Silistria var nu igen udelukkende stampemølle for klæde. Ved
kontrakt af 8. juni i860 blev møllen lejet ud til James Barret253).
Den årlige leje var steget fra 50 rdl. i Tarliongs tid til 220 rdl.
I 1862 overtog skovfoged Jens Sørensen fra Frydenlund møllen254),
og fra i. november 1863 havde Hans Chr. Jensen forpagtningen af
Silistria mod en årlig leje af 240 rdl. Til møllen var nu henlagt 6
tdr. land jord255).
Den 9. august 1865 nedbrændte Silistria totalt. Ilden opstod i
en skorsten, mens der blev brygget256), og med denne brand var
møllens saga som industrimølle uigenkaldelig forbi.
I 1865 ophørte Århus mølles privilegier. Kornmaling for omeg
nens bønder blev igen et frit erhverv for alle, og den nye Silistria
mølle, der blev opført, blev indrettet til melmølle for bønderne i
Skåde og nærmeste omegn.
Den 30. november 1870 lejede Hans Mortensen Silistria for
en årlig leje af 300 rdl.257). Ved denne lejlighed blev der ned
skrevet en beskrivelse af den nye mølle, som er den bygning, der
står endnu. Det var skovrider Pries på Marselisborg og teglværks
ejer Rasmus Pedersen fra Skåde, der synede møllen, som bestod af
et møllehus af 22 alens længde og 11% alens bredde. Den østlige
del af huset var indrettet til beboelse, mens møllen lå i den vestre del,
som var 2 etager høj. Huset var grundmuret og med tegltag. I un-
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derste etage i møllen var murstensgulv, »som ligger på fladen«.
Foruden en række vinduer i huset var dette forsynet med 16 træ
lemme med en rude i hver.
En omhyggelig beskrivelse af mølleværket, der bestod af i jern
turbine, i skalkværn og 2 malekværne, var vedlagt synsforretningen
og indeholdt alle de nøjagtige mål på maskineriet. Møllen og dens
inventar var i god og brugbar stand.
Ved møllen lå et 8 fags stråtækt udhus, indrettet til heste- og
kostald, lo og korngulve. Endvidere et mindre hus til bage- og vaske
hus258).
Hans Mortensen døde i 1873. I 1875, I0- november, fik hans enke,
Johanne Mikkelsen, kontrakt på møllen, som hun agtede at drive
videre. Hun lejede den for 5 år, og hun måtte forpligte sig til at
lade en ny turbine og en knusemaskine indlægge i møllen, ligesom
hun skulle bygge en ny vandrende fra mølledammen og en ny bro
over omløbet. Hun fik, ligesom det tidligere havde været tilfældet,
lov til at disponere over det vandløb, der løb til Hørhavens grund,

Silistria mølle med det i 1865 opførte møllehus i midten. Til venstre ligger
stalden og til højre et lille materialhus. I gården ses møllegæsternes
hestekøretøjer.
Foto fra 1880’erne. Tilhører Den gamle By.
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»forsåvidt dette afgiver mere vand, end Hørhavens beboere bruger«.
Marselisborg udviste hende pæle og gærdsel til vedligeholdelse af
møllebækken neden for møllen259).
Johanne Mikkelsen drev møllen ved hjælp af sine sønner, Mikkel,
der var møllebestyrer, og Anton, der var møllekusk, men det kneb
for hende at svare sine forpligtelser, 600 kr. i årlig leje, og 13. fe
bruar 1878 måtte hun på grund af resterende afgifter og skatter til
et beløb af 554 kr. 90 øre skrive under på, at hun ville fraflytte
møllen 1. maj samme år200).
Hun må imidlertid have opnået en ordning, måske ved hjælp af
hendes bror, gårdejer Eskild Mikkelsen i Ravnholt, som var kau
tionist for hende, thi endnu ved folketællingen i februar 1880 var
hun i møllen som forpagterske201). Hendes kontrakt udløb imidler
tid dette år, og hun efterfulgtes nu af den sidste møller i Silistria.
Det var skovfoged Anders Jensen i Hørhavegården, som i for
ening med denne gård også lejede Silistria. Møllen blev ved hans
tiltrædelse hovedrepareret. Omløbet blev, på nær nogle få pæle,
bygget om af nyt, det fik nye stigborde og en ny bro. Turbineind
løbet af træ blev erstattet med et af glasserede rør, og der blev sat
nye sidefløje og rist foran indløbet.
Selve møllen fik en oppudsning, og en del af taget blev belagt
med nyt tagpap. Også mølleværket gennemgik en fornyelse, og en
ny turbine blev indsat. Kværnene var sigtekværne, gruttekværne og
skalkværne, og et nyt valseværk kom til202).
Anders Jensen blev selv boende i Hørhavegården, mens hans søn,
Jens Andersen, der var slagter, i en årrække, fra ca. 1890 til 1902,
boede i møllen. Til at betjene kunderne sendte Anders Jensen mølle
vogne til Skidenpyt, Skåde og Holme, og der var ret god søgning
til Silistria på denne tid203).
Anders Jensen havde Silistria i en lang årrække, men i 1910
hændte en begivenhed, der afgjorde møllens skæbne. Natten mellem
10. og li. november, da en kraftig storm gik over Århusegnen, ind
traf en stor oversvømmelse ved en dæmning omkring en eng på
Skåde mark. Vandet herfra fossede ned gennem skoven, ødelagde
delvis dæmningen ved Silistrias mølledam og førte både jord og sand
ind i møllen og i mølleværket, som led stor skade204).
Det ville blive meget bekosteligt at istandsætte mølleværket, og
da tiden iøvrigt var løbet fra de gamle vandmøller, indstillede Århus
bys skovudvalg, hvorunder Silistria nu hørte, i byrådets lukkede
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møde 2. februar 1911, at man nedlagde møllen, hvilket blev be
sluttet265) .
Møllebygningen blev dog ikke brudt ned, men derimod indrettet
til traktørsted. Fra Anders Jensen kom til møllen i 1880 og i årene
derefter, havde han beværtet skovgæsterne med vand på kande,
smørrebrød og hvidtøl - om man da ikke var så heldig at få en øl,
hvor etiketten var »faldet af« - og Silistria var i mange år et meget
yndet udflugtssted for århusianerne. — Nu er også restauranten ned
lagt; den ophørte i 1956208), og bygningen bruges nu af Dansk
Vandrelaug.
Silistria var den af de århundredgamle møller i Marselisborg
skov, der holdt længst ud som mølle, og den eneste, hvor vandhju
lene har snurret også i vort århundrede.
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Den holstenske greve på Store Hovedgård.
i
Af St. Ertbøll.
Det er velkendt, at vort land i den historiske tid ofte er blevet hjem
søgt af udenlandske adelsmænd og andre lykkeriddere, der selvbuden
eller indkaldt af kongen her har søgt sig et levebrød eller søgt skjul
og glemsel for hjemlige forsyndelser. I årene lige omkring det 19.
århundredes begyndelse var denne invasion særlig mærkbar, og ikke
få jydske godser fik da ejermand af fremmed, hyppigst holstensk,
herkomst. Holstenerne havde i konsekvens af deres tilhørsforhold
til det danske monarki ved den 15. januar 1776 lovfæstede fælles
indfødsret for Danmark, Norge og Slesvig-Holstens befolkning og
som følge af Danmarks vanskelige pengeforhold og landbrugskrise,
især i de større landbrug, let adgang til køb af dansk, mest jydsk,
større landbrug. Indfødsretloven blev, da den udkom, besynderlig
nok, straks hilst med glæde i Danmark-Norge, hvorimod man i
hertugdømmerne ikke var særlig tilfreds med den, men eftersom
årene gik, og man konstaterede strømretningen, blev utilfredsheden
vel nok størst i Danmark, der som monarkiets hovedland absolut
måtte tage den største tilflytning.
Mest kendte holstenere i Århus amt var vel grev H. Reventlow på
Åkjær og Georges Schmidt på Gyllingnæs, begge historisk belyste i
artikler i Århus stifts årbøger1). Men som helhed var det frem
mede fugle, hvis forudsætninger for at forstå dansk mentalitet var
meget små, hvorfor deres rolle her i landet også var udspillet på
forholdsvis kort tid. Hertil kom vor egen nationale opvågnen, der
samtidig med det gærende oprør i Slesvig-Holsten ret hurtigt gjorde
holstenerne til ildesete gæster, der almindeligvis hverken evnede eller
ønskede at skjule deres sympatier for oprørerne. Vel beholdt de
fremmede i nogle år deres jydske besiddelser uanset bortflytning,
men den stigende politiske dansk-tyske spænding fremtvang dog til
sidst salg til danske.
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Ikke alene de større godser blev købt af holstenerne, men også
det mindre hartkorn kunne for en tid få fremmed ejer, og vor egns
historie kan berette om en kortvarig, holstensk besiddelse af gården
»Store Hovedgård« i Ørridslev sogn, Voer herred. På et Berliner
forlag udkom i 1897 en bog, »Erinnerungen aus meinem Leben«,
skrevet af en da omkring 80 år gammel dame, fru Asta Heiberg,
Slesvig. Bogen synes ikke særlig kendt her i landet, ses kun - udover
en enkelt anmeldelse ved dens fremkomst - omtalt et par gange2).
I en livlig stil fortæller den iøvrigt meget tysksindede dame sine
livserindringer fra årene 1820-1890. Bogens 1. og 2. kapitel om
handler hendes barndom henholdsvis på St. Hovedgård og i Hor
sens i årene 1820-1830, hvor hendes forældre da boede nævnte ste
der. Forfatterinden og hendes slægt skal i det efterfølgende blive
gjort til genstand for nærmere omtale, men da hendes beretning er
ret ukendt her i landet, synes en gengivelse (oversat) naturlig, hvor
efter nærmere kommentarer og oplysninger vil blive tilføjede.
Det første kapitel handler om barndomsårene og indledes med for
fatterindens beretning om forældrenes liv og oplevelser i Sachsen
indtil 1816, da de flyttede til Greifswald, hvor hun blev født 7.
maj 1817, og hvorfra de atter flyttede, da hun var 6 uger gammel . . .
»Så gik det hjemad til Rendsborg til min moders forældre, hvor
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vi var gæster. Min fader længtes efter en bestilling og valgte land
brug. Jeg var blevet syg på rejsen, og i 20 uger var mit livslys sin
udslukning nær. Min fader sagde atter og atter til lægen: »De må
redde barnet for mig«. Som følge af den lange sygdom blev jeg et
svageligt barn og havde næsten daglig hovedsmerter, der ved enhver
anstrengelse steg til det uudholdelige. Denne plage generede mig,
indtil jeg blev 70 år, da den ganske forsvandt.
Min fader købte en gård i Jylland, mellem Horsens og Århus.
»Hovedgård« havde oprindelig været en bondegård og kro, men
senere ejere gjorde ved tilkøb af skov og mindre ejendomme gården
til et herresæde i mindre stil.
Gården havde en ond fortid, som efter folketroen skulle sones ved,
at en stor brand fortærede hus og gård. Dette stod fast og blev
betonet med en sådan overbevisning, at bygningerne var højere
brandforsikrede end ellers almindeligt. Den sidste ejer af kroen havde
været en snu skurk og havde sammen med sine fæller behersket
landevejen, der førte gennem en nærliggende skov. Værdifulde vogn
læs blev overfaldne og udplyndrede, rige rejsende, der bedede hos
ham, plyndret og ihjelslagne. Sagnet fortæller, at en ung mand ved
et barns ytring fattede mistanke og sent på aftenen flygtede med
sine ejendele. Flugten skete ikke ubemærket, og man forfulgte ham.
Han havde et forspring, var ung, og angsten gav ham vinger. Så
nåede han den nære bys lille kirke. Der blev netop på den tid ar
bejdet med kirketårnet. Denne omstændighed kunne han takke sit
livs redning. Han klatrede op, trak ved anvendelse af alle sine kræf
ter stigen så højt op, at hans forfølgere ikke kunne komme op til
ham, ringede med stormklokkerne og vækkede landsbyens beboere.
Dette tilfælde og den nærmeste omegns usikkerhed foranledigede
en undersøgelse, som bragte mange mord for lyset. Overalt i de om
liggende marker blev fundet menneskeskeletter, hvilket også senere
skete, mens min fader var ejer.
Vi børn hørte om den dystre fortid og glædede os over den lyse
nutid. Stuehuset var hyggeligt. I den højre sidefløj boede forvalte
ren, en klog, livlig mand. Husholdersken beherskede den venstre
fløj med mælke- og smørkælder. Haven var smukt anlagt med en
dam med et svanepar og henrivende skjulesteder. Jeg tænker ofte
på et smukt sted i den nære omegn. Vi gik gennem mørk granskov
op ad en stejl bakke. Nået til dennes top blændede solen, der skyfri
og varm beskinnede en smuk kornmark, os. Denne hurtige forandring
forekom mig som et eventyr, og drømmende gik jeg videre med
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mine små søskende, videre ned ad bakken gennem den bølgende
kornmark. I dalen lå en bondegård, et langt, stråtækt hus, foran
hvilket stod en række store træer, der gjorde det mørkt inde i hu
set. Gårdspladsen var indrammet af staldbygninger, ved siden af
så man møddingen, landmandens rigdom, hvorpå flokkedes utallige
skrabende høns. Her vraltede ænderne rundt, og majestætisk span
kulerede en påfugl med kvindeligt følge omkring, udfoldende sit
strålende hjul, når vi ankom, og lod sin ildelydende stemme høre.
Gårdejeren var meget forekommende og modtog os som kære gæ
ster. Jens Olafsen var en god nabo, der delte vore glæder og sorger
med os. Min fader gav han råd vedrørende landbrug, og vi fik smukt
belagt hvedebrød, mælk, æbler og påfuglefjer. Det generede dog altid
mig, at dette traktement blev serveret i den »fine« stue. Denne var,
som alle »fine« stuer, kold og ugæstfri, stolene stod ensomme og
kedelige langs væggen, og inde bag ved kakkelovnen var stukket
knipper af brogede fjer, der blev plyndrede til os. Alt var rent, ikke
et støvgran, men uden præg af liv, et tavst, næsten uhyggeligt rum,
der altid afskrækkede mig, så jeg gyste. Dette indtryk har fæstnet
sig sådan hos mig, at jeg endnu idag afskyr enhver »fin« stue og
undgår den, hvor jeg kan. Den anden nære nabo, hr. Selman, var
et modstykke til Jens Olafsen. Denne var rolig og behersket, Selman
hoppede som en gal gennem sin kro og fortalte de utroligste og
løgnagtigste historier. Vi børn fandt alt meget smukt og morsomt,
særligt en lystigt fortalt hændelse. Hr. Selman burde ikke gå hurtigt
eller løbe, fordi han i så fald mistede herredømmet over sine lange
ben. Hans kone var engang kørt til Horsens, og han glædede sig
så stærkt over hendes tilbagekomst, at han først med lange skridt
gik og senere løb hende i møde, men løb en fjerdingvej forbi hende,
inden det lykkedes ham at stå stille.
Ellers havde vi ingen bekendtskaber. Børn, vi havde kunnet lege
med, fandtes ikke i nærheden. Vi savnede det ikke, thi vi var alle
rede 9 søskende. Vi måtte stå tidlig op og gå tidlig i seng, øvede
os i ledige stunder i legemlig bevægelse, om sommeren ved løb,
klatring og spring, spillede bold og løb væddeløb på høje stylter.
Mine brødre havde forskellige huslærere. Den sidste, Hr. Olier,
glemmer jeg aldrig. Han var meget forfængelig. Et håndspejl og
en stor tekop, hvoraf han drak hele dagen, lå og stod altid ved si
den af ham. Han blev let vred og tilbad fuld af begejstring Sokrates
og vor barnepige Abelone. Hun var stor og statelig og ragede langt
op over sin tilbeder. I hendes sunde, blomstrende ansigt spejdede
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to lystige og listige øjne. Hendes mand sad på grund af gentagne
tyverier i tugthuset. Hun hørte også egentlig hjemme der, thi hun
måtte stjæle. Det stjålne skjulte hun i en stor, broget klædekiste. Når
der var forsvundet mange genstande, blev Abelone anmodet om at
åbne sit skatkammer, og enhver tog sin ejendom ud af samme, ikke
med bebrejdelser og skældsord, men det modsatte. Det hele forløb
ganske harmløst, som en lystig scene på teatret. Denne plumpe skøn
hed bragte hr. Olier serenader, dybt følte kærlighedssange, ledsagede
af musik på guitar, som han spillede. Min fader holdt til tider af
en grov spøg, til hvilken læreren ofte gav anledning. Engang blev
det aftalt med forvalteren at drikke Olier fuld og derpå angribe
Sokrates. Resultatet var strålende. Den stakkels fulde blev først vred,
så græd han over sine modstanderes forhånelser. Da bragte Abelone
noget ind i stuen, pludselig styrtede han sig over hende og spurgte:
»Var Sokrates ikke en herlig mand«? Hun stødte ham fra sig og
ville ikke vide af Sokrates. Dette var staklen for meget, han ilede
ud af værelset, gennem huset og over gårdspladsen ud i det fri. Efter
passende tid lod min fader ham eftersøge med lygte og bringe ind
på sit værelse. Kort tid efter havde han mishandlet en af sine elever
og bogstavelig talt kastet ham ud ad døren. Min moder sagde, at
dette vilde greven ikke lade passere upåtalt. Da han selv var klar
herover, gik han, for at afværge den første storm, i kroen til hr.
Selman. Kort efter hørte han en rytter komme sprængende, genkendte
i denne min fader, troede sig forfulgt og skjulte sig i et hjørneskab,
i hvilket der blev opbevaret glas og flasker. Værten og min fader
trådte ind i stuen i samtale med hinanden, han lyttede, om de talte
om ham, lænede sig forover, skabet hældede forover med ham, og
pludselig lå han, omgivet af knuste flasker og disses indhold, på gul
vet. Med dette uheld endte hans tjeneste hos os. Det forlød senere,
at han var blevet anbragt på et sindssygehospital. Jeg havde allerede
længe i forvejen anset ham for forrykt.
løvrigt tillod datiden løjer, der nu ville blive misbilliget. Min
fader, forvalteren og en huslærer gik indhyllet i hvide lagner på
høje stylter ind i den nærliggende skov, gennem hvilken førte en
landevej, og spadserede rundt i måneskin. Forbipasserende så dem
og fortalte hårrejsende historier om kæmpestore spøgelser, der havde
vist sig for dem. På en nærliggende landejendom havde ejeren ind
rettet sit gæsteværelse således, at dets lette vægge kunne forskydes.
Gæsten sov alene i et lille værelse og vågnede i et stort, omgivet
af flere senge med sovende - eller omvendt. Eller han savnede sit
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tøj, en fremmed lå ved siden af ham. Det blev harmløst arrangeret
og lystigt fortalt. Skønt vi børn aldrig måtte være tilstede, når vore
forældre havde besøg, blev de morsomme begivenheder dog ikke
skjulte for os, de blev i vor nærværelse omtalt uden tilbageholdenhed.
Samlivet med mine søskende har i sin enkelthed ikke efterladt
noget indtryk hos mig. Jeg ved kun, at ingen var stridslystne overfor
mig, således som det kunne forekomme mellem drengene. Jeg var et
svageligt barn, havde rødt hår og var meget grim. Denne uskønhed
vakte den inderligste medlidenhed hos min fader, og han betvang
sin modvilje mod det røde hår. Det var ikke moderne dengang, så
heller ikke ud »som spundet guld, når sollyset falder på det«, som
det nu hedder i romantiske noveller. Min fader beskyttede mig og
sagde mig til trøst — som jeg dog ikke særligt skattede, fordi mange
len på skønhed var mig ligegyldig - »Du er grim, men dog min
perle.« Det vidste og forstod jeg også, og min kærlighed gav mig mod
til at optræde mod min faders opfarende hidsighed. Min fader led
i hin tid uge-, ja månedsvis af tungsind. Han trak sig da tilbage til
sin stue. Barnestøj var ham til sådanne tider utålelig. Jeg måtte stadig
gå ind til ham, han tog mig på skødet, glemte jeg var et barn, og
talte med mig om sine sorger. Han havde mange børn og formåede
kun at gøre lidet for dem. Dette forhold vedblev til hans sidste stund.
Jeg var hans fortrolige, hans gode kammerat, af hvem han, der el
lers ikke tålte nogen modsigelse, påhørte en berigtigelse af sin me
ning, en irettesættelse uden vrede eller ømfindtlighed. Han fordrede
ubetinget sandhed af sine sønner. »Sig aldrig andet, end hvad du
tænker,« har han ofte sagt til mig. Jeg fulgte dette råd og vandt
derved mod til at være sand, og fordi jeg var det, elskede han mig
og stolede på mig. Dette fortrin gjorde mig på en vis måde til fa
miliens midtpunkt, jeg afværgede mange ubehageligheder, forhin
drede mange straffe, og når mine søskende havde ønsker, var det
mig, der fremsatte dem. Min fader var stor og statelig. Det smukke
hoved med de store, lynende øjne afslørede en livlig ånd. Han var
idealist, ærede ydmygt Guds almagt, elskede naturen, fulgte stjer
nernes gang, kendte hver træart og botaniserede med forkærlighed.
Omgangen med ham bragte daglig, ja hver time belæring. I sin
tidligste barndom havde han den tro, at kun han levede og var
menneske, forældre og søskende og alle hans omgivelser var ånder,
der havde antaget sig menneskelige skikkelser for at tjene ham. Når
de forlod stuen, åbnede han døren for at se, hvordan de forsvandt
i luften. Ubevidst følte barnet, at ethvert menneske med sine følel-
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ser og tanker tilpasser sig sin egen verden, d. v. s. er så selvstændig,
at det vel kan tilpasse sig efter et andet menneske, men ikke gå op
i dette, ej heller forståes helt af dette, fordi den anden udgør et af
vigende hele. Hans ejendommelige synspunkter såvel som hans ide
elle livsanskuelse stillede krav til enhver, som han opdrog efter sin
viden og sine ædle egenskaber, og gjorde ham streng. Dette har jeg
ofte sagt til ham, også at det var vanskeligt, ja næsten umuligt at
leve sammen med ham. Han sagde mig ikke imod, thi han kendte
sin karakters skyggesider, omtalte ofte misgreb og fejl, som han
havde begået, og han anstrengte sig i ord og gerning med at gøre
det godt igen, han havde fejlet. Heri var han stor, og jeg har foruden
ham næppe kendt andre, der formåede dette i samme målestok.
Min moder var ikke alene smuk, men hun besad en åndelig
ynde og en gratie, som ingen kunne stå imod. Hun havde mere
karakter end min fader, megen forstand, viden og intelligens. Hun
var musikalsk, havde en vidunderskøn altstemme og talent for teg
ning. Tillige var hun en dygtig, sparsommelig husmoder, meget flit
tig og en opofrende moder for de små børn. Men da der stadig var
et spædbarn, der skulle passes og plejes, blev der ingen tid tilovers
til de større. Vi ældste døtre måtte hjælpe moder i huset, vi måtte
sy og strikke, gøre rent i stuerne, med andre ord hjælpe til således,
at alt i den store husholdning var ordentligt og rent og var færdigt til
den fastsatte tid.
Vi boede 8 år på Hovedgård. Mine brødres uddannelse på et
gymnasium påbød da en flytning til Horsens. I maj 1825 skulle
flytningen finde sted. Alt hertil blev forberedt, og ubevidst forsvandt
den bange følelse, at bohavet skulle blive ødelagt af ild. Mine
forældre, i øvrigt uden overtro, forblev ikke fordomsfri. Ofte kom
sent om aftenen en vogn kørende i hurtig bevægelse op foran stue
husets yderdør, man gik ud - og der var intet. En morgen var
stenbroen brækket op. Engang rakte tjeneren min moder en tal
lerken af stentøj, og da hun greb efter den, strømmede der ild
gnister fra den. Ikke desto mindre lo mine forældre over den spåede
ildebrand. Brandforsikringen blev nedsat som bevis for, at man ikke
delte naboernes mening, disse derimod dadlede ringeagten for en
kommende ulykke, der øjensynligt bekræftedes ved disse forvarsler.
Til at begynde med talte man halvt i spøg om dette punkt, men
samtalen endte hyppigt i misstemning, thi det var forgæves at kalde
den advarende ven overtroisk.
Forpagteren, hr. Hardt, var flyttet ind. Han sad i samtale med
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min fader ved tebordet og fik oplysning om landbruget. Min fader
hævede glasset, lykønskede ham med hans nye arbejdsplads og slut
tede sin skål med disse ord: »Gid den ulykke, som skal true dette
hus, ligeså lidt må indtræffe hos Dem, som det har været tilfældet hos
mig!«
Den næste morgen kl. 4 står forvalteren op og går hen til vin
duet for at foretage et overblik, da hans blik falder på midterbyg
ningen, ser han flammer slå ud af taget. Han iler ud, banker på
husdøren, og det lykkes ham at vække min fader. Så henter begge
mænd børnene ud af sengene og lægger dem nødtørftigt tildækkede
på græsplænen foran huset. Vi bliver så pakket ned i en vogn og
kørt til nabo Jens Olafsen. Mennesker og tyendets ejendele blev
reddet, ellers intet. Snart faldt det brændende tag ned i huset. Ilden
var opstået foroven. Der var blevet fyret stærkt i et pigeværelse, et
skorstensrør gik derfra gennem et rum, hvori blev opbevaret frugt,
indpakket i halm. Et spjæld var sprunget op og herfra udspringende
gnister havde antændt halmen. Således og ikke anderledes lader il
dens opståen sig forklare. Min moder blev savnet, og min fader
fandt den ængsteligt eftersøgte i kostalden, siddende på en bænk
med en skuffe med korender i skødet i stedet for sølvtøjet, som hun
havde villet redde. Det er altid siden forblevet mig uforklarligt, at
en så viljestærk, betænksom natur så fuldstændig svigtede overfor
den uventede skræk. Da faren var afværget, råbte min fader på
tørt undertøj som engang Richardt III på en hest. Husholdersken
havde noget til reparation i sin stue i sidefløjen og kunne således
afhjælpe det påtrængende krav. Ellers blev intet reddet. Jeg gik i
drengetøj i 8 dage. Da jeg den niende dag viste mig i pigetøj, stillede
en netop ankommen pige sig op foran mig og sagde på sit brede
dansk: »Gud bevares! Som dreng var hun hæslig, som pige afskye
lig!« Denne udtalelse gjorde mig dog ikke noget. Var bare ikke
min moppe, den tykke Semiramis, som jeg elskede så inderligt, indebrændt. Ilden havde fortæret alt bohave, brandforsikringen dæk
kede ikke nybyggeriet, det blev altså et stort pekuniært tab for min
fader. Yderligere medførte branden mange vidtløftigheder og for
hør, som var meget ærgerlige, fordi det gav den opfattelse, at myn
dighederne troede på brandstiftelse. Min fader omtalte altid senere
disse omstændigheder med den største vrede.
Det sørgelige og oprørende mærkede vi børn ikke. De flinke
Olafsens var så gode og deltagende mod os, det nye bød under
holdning, og vi blev helt hjemme i det velholdte hus. Kun vænnede
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jeg mig ikke til »den pæne stue«. Da 14 dage var gået, blev vi
forsynede med linned og klæder.
Mine søstre, Bella og Clothilde, og jeg blev sendt til Åkjær. I min
erindring er dette en mørk, stor stenbygning, prydet med tårn. Da vi
ankom til gården, blev vi hilste med hanegal, thi den yngste søn,
Traugott, sad på taget og galede i ungdommelig overmod. Tante
Sophie, min faders smukke søster, var god og venlig. Onkel, grev
Heinrich Reventlow, behagede os mindre. Han var alvorlig og streng,
og hele husholdningen bar præg heraf, f. eks. når der blev ringet til
spisning. Var nogen forsinket, blev hans stol drejet om som tegn
på, at han ikke kunne deltage. En gammel guvernante fik nådsens
brød i huset. Hun var tunghør og viste sig engang så sent, at også
hendes stol var drejet om. Jeg harmedes hver gang over denne skik.
Dengang fandt jeg onkel med sit strenge, hårde ansigt ganske af
skyelig. Hans dårlige finanser undskylder ham noget. Den danske
statsbankerot ødelagde mange erhverv og værdiforringede de fleste
landejendomme, hvorfor godsejere og bønder standsede deres beta
linger. Onkel Heinrich havde, kort sagt, oplevet dette, han mistede
sine godser i hertugdømmerne og levede nu meget sparsomt med sin
familie på Åkjær. Maden var rigelig, men meget tarvelig. I stedet
for boller fik vi terninger af kold boghvedegrød i suppen. Ingen
mennesker kunne lide det, men vi skulle spise det. Min søster Clo
thilde vægrede sig hver gang og blev regelmæssigt sat uden for
døren. Disse optrin var tydeligt pinlige for min tante. Hun var altid
så god mod os. I skumringen sad hun i en dyb vinduesniche og
fortalte os eventyr, som vi hørte på med stor fornøjelse. I modsæt
ning til min onkels hårde væsen står disse timer behageligt for mig.
Seks uger senere var vi i Horsens. Det var dengang en lille smuk,
ren by. På den brede Søndergade havde min fader lejet et hus. En
stor have med grøntsager og frugtbuske lå bag den rummelige gårds
plads. I den have har vi alene og med vore forældre tilbragt mange
varme sommeraftener. De klimatiske forhold var i hine tider, fore
kommer det mig, anderledes og bedre end nu. Vinteren bragte mere
kulde, foråret begyndte tidligere, og om sommeren var det varmere
til sent på aftenen.
Vi havde aspargesbede i haven og kunne altid sætte rigeligt på
bordet af denne dejlige grøntret på min fødselsdag d. 7. maj. Jeg
stak asparges, plukkede jordbær og husker tydeligt, at dette lang
sommelige arbejde var mig meget ubehageligt i den store varme.
Min broder gik i den lærde skole. Jeg lærte det nødvendigste
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hos min fader, når han var oplagt til det. Mine søstre gik i skole
hos en enkefru von Fischer. Hendes mand havde været intendant
ved et regiment og havde haft kasseunderslæb. Hun tilbød sine
smykker, deres møbler og deres betydelige formue til dækning af
kassemangelen, men fik som svar den nedslående meddelelse, at det
altsammen ikke mere tilhørte dem, idet det allerede i flere år havde
været pantsat. Intendanten blev arresteret og indsat i fæstningen i
Rendsborg. Adskillelsen fra sin højtelskede hustru og begge sine
døtre og den skam, han havde bragt over dem, kunne han ikke
bære - han tog sit eget liv.
Hele Horsens viste deltagelse mod den smukke, blide frue, og
da hun åbnede en døtreskole, sendte de mest ansete familier med
glæde deres små og store børn til hende, da hun som forbillede på
kvindelig dyd måtte have en gunstig indvirkning på dem. En varm
beskytter af hende var og blev Kong Christian VIH’s fraskilte ge
malinde.
Denne, en prinsesse af Mecklenburg-Schwerin, skal i overstadigt
lune have sagt om sig selv, at hun havde en engels hoved, en kro
kodilles krop og en djævels sjæl. Kongen så - som han sagde til
min fader under et besøg på Knoop - kun engelen og ventede sig
et ægteskab fuld af salighed. Han lod sig modstræbende overbevise
om hendes uværdighed og indvilligede først i skilsmissen, da han
personlig havde været vidne til hendes utroskab. Hun besøgte os
hyppigt og på alle tider af dagen, var som alle ubeskæftigede men
nesker meget nysgerrig og spurgte ud om de mest ubetydelige ting
i huset. Når hun hørte, at det ene eller det andet skulle koges, eller
der skulle syltes frugt, bad hun om et forklæde og om tilladelse til
at vise sin kunnen. Jeg husker endnu hendes smukke ansigtstræk med
den påfaldende lille mund, rosenfarven og de listige øjne. Skikkelsen
var lille og firskåren, men ikke grim nok til sammenligning med en
krokodilles. Bedømmelsen af hendes karakter var vel også overdre
ven, men hendes ødselhed og hendes intime forhold, der ofte skif
tede, var uværdige.
Mens vi endnu boede på Hovedgård, kørte hendes ekvipage en
dag op i gården. Min fader skyndte sig ud for at byde hende vel
kommen, men opdagede ved siden af hende en løjtnant, der havde
snøret og sminket sig. Min fader svarede hende, at han betragtede
det som en ære at se hendes kongelige højhed hos sig, men kun uden
ledsager. Straks gav hun kusken ordre til at vende vognen og køre
tilbage til Horsens. Hun havde tit lignende ydmygelser, men var så
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klog at lade som intet. Et bevis herpå var hendes fortsatte hyppige
besøg hos os. Hendes forvisning til den lille by, hvor kun militæret
frembød en afveksling, fremkaldte i hende en forbitrelse mod den
danske regering, som grænsede til had. Hun kaldte samme ynkelig
og småligt gerrig og mente, at det var uværdigt for hende at have
så små pengemidler og så lille et hof. Lille var det i hvert fald: en
tjenstgørende kammerherre med gemalinde samt søn og datter, en
hofdame og det nødvendigste personale i stald og husholdning var
det hele. Hendes indkomster var ikke tilstrækkelige til de ekstra
vagancer, der var blevet livsnødvendige for hende. Egentlig var der
altid ebbe i hendes kasse, og hun lånte, efter hvad der fortaltes, selv
af håndværkere små beløb. Deres bønner og fordringer til regeringen
gav intet resultat, fordi man vidste, at større indkomster ikke ville
afhjælpe uføret, og at større midler kun ville føre til større dårskaber.
Da hendes søn, den senere kong Frederik VII, blev formælet
med Frederik VI’s datter, prinsesse Wilhelmine, havde hun indtræn
gende bedt om, at man ville sende hende en sum penge, således
at hun kunne fejre dette ægteskabs indgåelse. Nogle dage i forvejen
havde hun meldt sig til te hos os. Hun talte først en del om lige
gyldige ting, som dog alle stilede mod den kommende begivenhed,
hvorom alle vidste at fortælle, og så løsnedes hendes vrede. Hun for
talte, at man havde sendt hende lumpne 1000 rigsdaler, hvilke hun
som gave havde kastet for fødderne af sin kammerfrue, Øllegaard,
hvad naturligvis intet menneske troede. Der viste det sig nu igen,
hvor tarveligt regeringen og den kongelige familie tænkte og hand
lede. Denne forbindelse kunne ikke bringe hendes søn nogen lykke,
hun ønskede det heller ikke, håbede tværtimod, at ægteskabet
måtte blive ulykkeligt, og at de mulige børn måtte blive veder
styggelige misfostre. Min fader forsøgte forgæves at afbryde hende.
Men da hun til sidst ønskede sin eneste søn ulykke, skam og skænd
sel, sprang han harmfuld op og frabad sig denne uværdige tale i
sin kones og sine døtres nærværelse, overfor hvilke hun ikke så ublu
skulle fornægte en hustrus og moders værdi. Jeg ser endnu min fader
for mig, hans øjne lyste af vrede, og hans stemme klang truende
myndig. Prinsessen og alle vi andre stirrede stumme og blege på
ham. Men denne kedelige episode afbrød ikke vor selskabelige for
bindelse, og vi børn besøgte hende tit, ved hvilke lejligheder hun
trakterede os med slikkerier og legede med os.
Hendes ønske om at forlade Horsens blev stadig mere og mere
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inderligt. Sygdom og lammelse lod det synes nødvendigt. Ved sine
selskaber nød hun intet, thi hendes hænder blev stive af gigt, så hun
ikke kunne spise ved egen hjælp. Dertil kom, at hun ikke fik søvn
og ingen appetit havde — hun var meget syg. Kammerfruen, Øllegaard, sagde ganske vist det modsatte. Til sidst blev hun sindssyg
og pryglede en dag fru kammerherreinden med en ildtang. Kammer
herren var bortrejst den dag.
Om opholdet i Horsens erindrer jeg straks mere allerede af den
grund, at der skete forandringer, der berørte mig personlig. Tante
Julchen, min faders søster, havde i sit ægteskab med Wolf Baudissin
ingen børn. De bad mine forældre om en datter og ønskede vel
mig. Men fader ville ikke skilles fra mig, og derfor rejste den ældste,
Bella, der gjorde sit navn ære, til Dresden. Nogle år senere gentog
tante Julchen sin bøn: Bella har brug for en skolekammerat. Denne
gang blev afgørelsen overladt til mig, dog ikke helt, thi Papa sagde
nu til mig: jeg ser helst, at du bliver hos os. Hvad jeg svarede, ved
jeg ikke, men Clothilde, yngre end jeg, blev bragt til Dresden. Min
ældste søster Thekla kom til Knoop til farmor. Vi søskende savnede
ikke Thekla, hun var meget alvorlig og følte allerede som barn for
pligtelse til at forbedre sine medmennesker, gøre dem opmærksom
på deres fejl, hun har herved skaffet sig selv og andre mange ærgrel
ser senere i livet. Os var det naturligvis meget ubehageligt. Da hun
rejste fra os, blev jeg som ældste datter hovedstøtten for min moder,
mine søskende og husholdningen. Dagen var knap lang nok til de
forskellige arbejder, og dette blev årsagen til, at jeg ikke kom i skole,
skønt jeg inderligt ønskede belæring. Jeg benyttede hvert øjeblik til
med ulvehunger at sluge en bog. Beckers verdenshistorie og Walter
Scott var min mest genlæste lekture. Derfor blev mine meninger
meget barnlige, det erkendte jeg senere i skolen i Rendsborg, hvor
jeg hørte meget, som man ikke bør omtale i en ung, uskyldig piges
nærværelse. Måske lærer den ene forsigtighed ved kendskab til de
farer, der kan true, medens en anden er beskyttet ved den uskylds
dragt, hun ubevidst har iklædt sig. Min broder Julius sagde engang
til mig: en mand ved efter det første blik, hvormeget han tør til
lade sig, og - må jeg tilføje - hvad der bliver forlangt af ham.
Gårdspladsen og den smukke, store have med de mange frugt
træer benyttede vi til leg og kampe på vore høje stylter. På stald
loftet byggede vi stuer og forrådskamre til den nedfaldne, noget
umodne frugt, i høet. Om aftenen var vi alle samlede, så hørte vi
på Adelberts gyselige røverhistorier og Ulrichs genfortælling af en
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bog, han lige havde læst. Han indlevede sig så helt i det læste, at
han gav svar som helten. Ulrich var en drømmer, han levede efter
skolearbejdet med Walter Scott og med sine tegninger, meget om
hyggeligt udarbejdede landskaber. Dette talent havde han arvet fra
sin morfar, Kunniger. Det var en verden, som hans tanke for det
meste modstræbende forlod. Thekla ærgrede sig over denne ejendom
melighed, ellers kunde hun godt lide den altid sobre dreng, som vi
(på dansk) kaldte »den lille greve«. Denne renlighed beholdt han
selv i sine seneste år. Jeg oplevede i Wiesbaden, at han vaskede sine
hænder, fordi han havde mødt et menneske på gaden, hvis urenlig
hed i den grad havde fyldt ham med væmmelse, at han troede at
være legemlig berørt deraf. Adelbert tegnede også, men det var altid
karikaturer. Et smukt pigeansigt blev til en gås, en mand viste sig
som en abe. Dette svarede til hans naturlige anlæg for det komiske,
hans tilbøjelighed til ondskabsfulde drillerier, så vi følte mere frygt
for end kærlighed til ham. Wolf, den alvorlige, flittige ældste foran
ledigede en gang en kedelig historie. En bekendt, hvis karakter mis
hagede min fader, var på vej til vor bolig. Så sagde fader: »Der
kommer den harefod«. Han kom og fortalte historier, som ikke eet
menneske troede. Wolf var trådt hen til ham og følte på hans lom
mer. »Hvad søger Du?« »Din harefod!« »Jeg har ingen.« »Jo, far
sagde - der kommer den harefod.« Derpå fulgte et heftigt ordskifte,
der kunne have haft en duel til følge. Men kammerjunkeren vidste,
at hans modstander ville afslå en anmodning herom og fandt det
klogest ikke at bekendtgøre for omverdenen, at man havde kaldt
ham for en harefod. Et andet optrin endte langt alvorligere. En jagt
kammerat, hr. von Reppstock, fortalte, at hans hønsehund ved sin
kejtede adfærd havde jaget en flok høns ud af skudvidde, og da
havde han i sin retfærdige harme bundet hunden til et træ og truk
ket huden af den i levende live. Næppe havde han fortalt dette, før
han mærkede min faders hånd på sig, og at den greb ham og rystede
ham. Værgeløs måtte han høre, hvorledes en ædel mands vrede op
fattede denne afskyelige grusomhed. Så åbnede min fader døren
med den ene hånd og kastede med den anden manden ud. Han kom
aldrig mere igen.
Min fader sagde, at en duel kun var tilladt, når en mand er
ugift. Pligten som familiefader forbød ham tvekamp efter en strid.
På Hovedgård har jeg set et lignende tilfælde. En staldkarl havde
bundet 2 unge heste så fast i et reb om halsen, at de dårligt kunne
bevæge hovedet, fordi de ved deres uro forstyrrede hans søvn. Ved
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de spildte forsøg på at befri sig for rebet, skar dette et dybt sår. Min
fader fandt dyrene i denne tilstand og blev så heftigt vred over det,
at han jog staldkarlen bort. Min moder beroligede hans vrede, hvad
hun i øvrigt tit gjorde. Oprørthed over grusomhed og uretfærdighed
har jeg arvet efter min fader. Jeg kan ikke uden følelse læse beskrivel
ser af alt det forfærdelige, menneskeheden i religiøs fanatisme, ved
herskesyge og begær har forvoldt, det gør mig syg. Lige så lidt kan
jeg tåle at se på en mishandling, jeg skal søge at forhindre den, jeg
tænker ikke på forhånd på faren for mig selv, men vil, selv når jeg
er klar over faren, beskytte andre. Denne følelse kender ingen om
tanke, det er noget, der behersker en.
Om aftenen læste brødrene op, det skulle være en nødvendig
øvelse i at tale. En tid lang blev Don Quijote læst og leet over.
Jeg kunne ikke stemme i med denne latter, satiren over ridderskabet
forstod jeg naturligvis ikke, fandt det yderligere ubegribeligt, at en
voksen kunne angribe en vejrmølle, det var efter mit begreb tosseri.
Denne opfattelse fandt Papa meget ensidig og forlangte, at jeg
skulle finde Don Quijote komisk. Den tvang, jeg dengang var under
kastet, har fremkaldt antipati hos mig mod en bestemt slags komik.
Jeg læser nu helst en bog, der rører min forstand eller min fantasi,
og hører også gerne en god anekdote. En bog som Reuters »Land
mandsliv« læser jeg atter og atter. Deri er ved siden af en karakteri
stik af gode, dygtige mennesker en naturlig, harmløs komik så dyg
tigt fremstillet, at man tror at se Onkel Bræsig og Frits. Børn hører
også gerne morsomme historier, sådanne fortalte general Severin
d’Aqueria. Han havde med sine kære familie måttet forlade la belle
France og levede på en lille ejendom i nærheden af Horsens med
2 døtre og 3 sønner. Den ældste datter, Marquerite, var en alvorlig,
fornem skikkelse, hun spillede mesterligt på harpe, den yngre søster,
Henriette, sang de franske chansons dertil. Severin’ernes smukke, blå
øjne var verdensberømte og havde stiftet mange ulykker. Vi omgik
kes meget hyppigt familien, måske fordi mine forældre talte et me
get godt fransk. Den yngre Severin’ske generation lærte lidt efter lidt
at tale tysk. Generalen talte det med sædvanlig accent. Af hans
mange lystige historier vil jeg fortælle, hvad endnu sidder fast i min
hukommelse. Münchhausen leverede dem ikke bedre.
På sin franske besiddelse jagede generalen som lidenskabelig jæ
ger. Ikke des mindre manglede man undertiden vildt i husholdnin
gen, så drev jagthunden efter befaling forskelligt vildt sammen på
en åben plads, hvorefter dens herre ganske mageligt udvalgte og
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skød, hvad man ønskede, thi dyrene blev fastholdt af hunden, de
gjorde ikke engang flugtforsøg.
I den (franske) provins, hvor han havde boet, var de små heste
ondskabsfulde og bidske. Hestepassere havde som følge heraf ofte
måttet bøde med et ben eller, hvad hyppigere forekom, en arm.
Hestene snappede med forkærlighed efter menneskelige lemmer, og
inden den angrebne mærkede det, var han en krøbling. Men det
forstyrrede imidlertid ikke de pågældende, der allerede ved den
nødvendige forsigtighed var vænnet til at springe på hestene med en
afskudt pils hurtighed for at tæmme de vilde dyr.
I samme egn plagedes menneskene af et insekt, der om natten
bed sig fast i den sovendes bug, hvorved denne voksede i højden. Når
den sovende vågnede, svævede sengetæppet over hans krop, men
generalen kendte et middel mod slige tilfælde, så de forløb uden al
vorlige følger.
Severin d’Aqueria var så god en svømmer, at han altid tog pro
viant med sig i en blikdåse, fordi han ikke altid kom til en beboet
egn. Engang var han svømmet ud fra København, langt ud i det
uendelige hav. Noget udmattet søgte han efter land og betrådte den
russiske jord.
Min fader gad tit ikke høre på hans løgnehistorier, han forlod
stuen. Den rare, egentlig meget elskværdige mand bemærkede det
næppe. Hans fantasi var blevet vækket og rev ham med sig. Jeg ved
ikke, hvordan familiens forhold senere har ordnet sig, om de blev
lykkelige, de rare mennesker: Marquerite, Henriette, Victor, Oscar
og Prosper.
Et modstykke til denne elskværdige familie var vor huslæge Mün
sters familie. Han havde forlovet sig, mens han gik i latinskolen, som
fattig student tog han til København, gav timer og modtog under
støttelse fra sin forlovede, som lavede fine håndarbejder for betaling.
Da han kom tilbage til Horsens, var hun afblomstret, og han utilfreds
med, at hun ikke mere opfyldte hans kvindeideal. Han kunne ikke
forstå, at han nogensinde havde begæret hende til livsledsagerske.
Efter hårde, indre kampe bestemte han sig til at erklære, at han ikke
elskede hende og bad hende give ham sit ord tilbage, han ville for
sørge hende, sørge for hende som en ven, men gifte hende kunne
han ikke.
Bruden såvel som hendes familie afviste med harme hans an
modning, hun ville erklære ham for æreløs, hvis han brød sit ord.
Han bøjede sig for tvangen. Ægteskabet blev, som man kunne for-
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udse, ulykkeligt og tit meget stormende. Fruen var skinsyg på den
smukke mand, der behagede alle, hvorimod hun, den uskønne,
uelskværdige livsledsagerske, ikke havde nogen venner. De havde en
søn og en datter med hvilke mine søskende skulle, men ikke ville
lege. Børnene var trættekære, ondskabsfulde og slog og kradsede
som vilde katte. Stakkels børn. Deres arv var den bitterhed, de vok
sede op med, i huset manglede den levende, alt ud jævnende kær
lighed, og de fandt den heller ikke hos andre mennesker, thi ingen
havde sympati for dem.
Efter min mening må en forlovelse ikke være bindende, når en
mand eller pige erkender, at den forudsætning, hvorunder de fandt
hinanden, ikke mere er til stede. Når karakterforskelle ikke lover lyk
keligt ægteskab, så er det en pligt at ophæve forbindelsen. Vilje og
pligtfølelse kan overvinde meget, men ikke fremtvinge kærlighed.
Denne, den gode naturs gudelige gave, hviler på nogle os uforklar
lige love, vi bør kun være taknemmelige, når den er os givet.
I vor have stod et smukt æbletræ, i hvis krone fandtes en mage
lig siddeplads. Denne plads elskede jeg højt, der kunne jeg læse
uforstyrret og kikke i de nærmeste haver. I den til venstre så jeg en
mand gå hvileløs frem og tilbage med korslagte arme og bøjet
hoved. Ritmester von Astrøm havde i vrede pryglet en soldat med
sablen, manden fik blodstyrtning og døde af svindsot. Denne ulykke
lige gerning kunne han ikke komme over, den berøvede ham hans
sjælefred.
I haven til højre så jeg et højst uensartet, gammelt ægtepar.
Ejerinden af huset og galanterihandelen ægtede som enke sin for
retningsfører, en ung, smuk italiener. Ægteskabet var tilsyneladende
lykkeligt. Hr. Beraskoni førte den gamle, svagelige frue i haven med
en kærlighedsfuld søns omhyggelighed, opsøgte en skyggefuld plads
og pakkede hende ind i et tæppe. Hun så taknemmelig og kærlig
på ham, og han gengældte hendes blik. Så forlod han hende, vel
for at passe sin forretning, men kom hyppigt tilbage, plukkede en
rose og rakte hende den. Jeg så altid på dem begge fuld af rørelse.
I en større afdeling af haven til venstre legede major Lillienskjolds børn, vore kære, gode kammerater. Jeg blev en gang indbudt
til børnebal af dem. Min moder havde pyntet mig, jeg var veltil
freds med mit spejlbillede og dansede med den lystige flok, ikke
helt efter kunstens regler, men med iver. Da hørte jeg fru majoren sige
til sin mand: »Hvor trist, at barnet er så grimt«. Ordene har jeg
beholdt, men ved ikke, om de har berørt mig pinligt. Jeg vidste,
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at jeg var lang, mager og kantet, den hvide teint skæmmet af fregner,
at næsen trådte for kraftigt frem i det magre ansigt, at også mun
den var for stor og frem for alt, det ræverøde hår, altså det hele
måtte synes mennesker hæsligt. Men min uskønhed generede mig
ikke, thi alle mennesker, små og store, var venlige mod mig. Det
var dog hovedsagen. Jeg var et kærlighedssøgende barn, behøvede
altså intet derudover, mit hjerte var let, havde ikke tanke for mis
undelse og ingen ønsker om at være smuk, som mine forældre og
mine sunde, blomstrende mere eller mindre smukke søstre. Jeg ser
altid gerne smukke kvinder, kun må de ikke samtidig være åndløse
og dumme, så er de mig ubehagelige. Jeg har tit forelsket mig i en
smuk pige, kan det endnu, når blot hun er yndig, thi for mig ligger
skønheden netop i udtrykket. Det grimmeste ansigt bliver smukt, når
det oplives af forstand og godhed.
Vor huslige kreds blev anderledes, da Thekla, Bella og Clothilde
havde forladt os, men mindre blev den ikke, thi der blev stadig født
et barn. Min broder Julius kom nogle måneder for tidligt til verden.
Lægen sagde, at barnet var ufuldbåren, altså ikke levedygtigt, selv
den bedste pleje kunne ikke opretholde dets liv. Min moder tænkte
anderledes. Hun lagde barnet i en æske med vat og gav ham fly
dende æggeblomme i munden gennem en pennepose. Patte kunne
det lille menneske ikke. Der blev holdt liv i ham, legemligt trivedes
han, men åndeligt var han tilbage i barndommen. Åndsevnerne ud
viklede sig først senere.
Så fødtes en dreng, der døde af krampe. Det lille lig beholdt
sine røde kinder. Mine forældre tøvede derfor trods lægens for
sikring, at den lille var død, med begravelsen. Atter og atter under
søgte mine forældre og vi børn med tårer i øjnene den lille skab
ning. Men barnet var dog dødt.
Derefter fødtes tvillinger. Den ene var bleg, den anden rød.
Papa havde altid søgt at finde smukke navne til sine børn, her
hjalp de selv, Blanka og Rosa, som farverne angav, skulle de hedde.
I de to første leveår forårsagede de meget arbejde og megen pleje.
De foretog alt i fællesskab, når den ene skreg, blev den om muligt
overstemt af den anden. Samtidig havde de slim på lungerne med
kvælningsanfald, der ofte var livsfarlige. Min moder ammede og plej
ede selv dem begge, som hun havde gjort det med alle sine børn.
Tvillingerne udviklede sig legemligt ganske fortrinligt, de så ud som
levende engle, rødmossede, friske, blåøjede og med det smukke ho-
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ved indrammet af blonde krøller. Deres lighed var så stor, at de fra
ganske små hver måtte have et kendetegn. Blanka, den ældste, var
alvorlig, Rosa kælen, kærlig og altid glad. De sang med en sød
barnestemme og dansede til. De små fødder i de hvide halvstrømper
og smukke sko bevægede sig så fast og sikkert, man kunne ikke se
noget kønnere. De blev klædt enkelt, men smukt. Om vinteren bar
de en sort atlask-frakke og rosa silkehatte. Når jeg på gaden så den
beundring, de vakte, var jeg både stolt og lykkelig. Jeg elskede bør
nene højt. Da de var fyldt 2 år, blev min søster Lolo født. Mama
var sygelig og overlod mig tvillingerne. Vi tre beboede to stuer, i
hvilke jeg passede og opdrog dem med en moders kærlighed. Det
varede 2V2 år, så drog de bort med dem - min lykke - for en lang
tid. Jeg kunne ikke sove de første nætter efter deres bortrejse, havde
ingen appetit, længselen beherskede mig fuldstændigt, det var min
første, store smerte, det var mine børn, enhver moder vil forstå de
følelser, der beherskede mig ved tabet. Mine forældre havde vel
større besvær med adskillelsen, men de kunne på grund af den store
børnerigdom ikke hensigtsmæssigt nok sørge for de enkeltes opdra
gelse og fremtid og kunne derfor ikke afslå familietilbud om hjælp.
I Østrig boede en af faders fætre, Heinrich Baudissin, med sin frue
og sine tre drenge på det smukke gods, Wasserburg. Ægteparrets
ønske afgjorde sagen, og min fader bragte Rosa og Blanka til Was
serburg.
Børn vænner sig hurtigt til noget nyt og glemmer det gode, de
har haft. Til min store glæde berettede tanten i de første år, at
det var hende påfaldende at høre børnene hyppigt sige: »Det har
Asta givet lov til! - det har Asta forbudt!« Tanten vidste jo ikke,
at der var lagt så meget beslag på min moders tid, at hun kun kunne
tage sig af de mindste. Omfanget af min deltagelse i familiens ve
og vel viser et udsagn af min moder. Hun havde hørt mig bede:
»Kære Gud, giv os ikke flere små børn«. Denne bøn bliver forståelig,
når jeg oplyser, at jeg ikke som andre børn gik i skole, hvortil kom,
at jeg kunne både se og høre, at indtægterne ikke svarede til ud
gifterne, og at der skulle bringes ofre, selv om det gjorde ondt i hjer
tet.
Ulrich, dengang min bedste broder og ven, forlod os også og
rejste til København. Onkel Otto, den senere i vor landshistorie
bekendte general Baudissin, optog Ulrich som søn i sin ungkarlehus
holdning. Jeg savnede ham smerteligt og oplevede i barndommen,
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hvad andre mennesker erfarer i senere leveår. Naturligvis blev jeg
derved tidligt moden, blev også bevidst, at mennesket har pligter
og må rette sig herefter for at blive tilfredse.
2 år efter Lolo’s fødsel kom Felix, den yngste og sidste, til verden,
vi var nu 7 børn hjemme, Wolf og jeg som de ældste. Vort huslige
liv var meget regelmæssigt. Kl. 6 stod vi op. Papa drak aldrig kaffe
senere. Jeg har ofte søvndrukken serveret den for ham. Vi gik også
tidligt i seng, det ansås dengang for nødvendigt for børnenes sund
hed og nerver. Vor ernæring var rigelig, men simpel. Vi spiste
hjemmebagt rugbrød og drak hjemmebrygget øl, også lysene blev
støbt hjemme, dertil benyttede man blikforme. De tykke, som brændte
klarere end nutidens stearinlys, hang i spisekammeret, de tynde blev
pakket i kasser.
Sukker var en luksusartikel, som vi ikke savnede, fordi vi ikke
fik den til daglig. Bonbons og de nu så almindelige slikkerier er først
meget senere kommet i handelen, ligesom også de lukseriøse dukker
og legetøj var ukendte. Vi tænkte på juleaften med samme spænding
som nutidens børn, skønt juletræet kun stod os i udsigt med nødder
og æbler. Som gaver brugtes kun nyttegenstande. De små søskende
fik en kæphest, en bold og vel også et musikalsk marter-instrument.
Jeg husker endnu, hvor overrasket og lykkelig jeg blev ved en fløjls
hue og en garnvinde. Så meget havde jeg aldrig før fået.
Lørdag fik vi øllebrød med saltede sild til middag. På fødsels
dage måtte hvert barn bestemme sin livret. Kongens fødselsdag (Fr.
VI, 28. jan.) fejrede vi med pillekartofler og sukat om aftenen.
Dette overdådige aftensmåltid havde vort fulde bifald. Papa spillede
ofte L’hombre. Hans gæster, nogle herrer fra militæret, drak megen
punch og roste en vinsort, »Langkork«, som fortræffelig. De talte,
som den blinde om farver, mente Papa, og lod hælde billig vin i de
langhalsede flasker og morede sig, når også denne vin blev betegnet
som udsøgt.
Den danske kvinde var dengang og er vel også idag en meget
dygtig husmoder, renlig, smagfuld og velbevandret i den ædle koge
kunst. Syltetøj er meget yndet, også herrerne spiser det med for
kærlighed, hvorfor husmoderen anvender den største omhu på dets
fremstilling. Mangfoldighed hæver hendes ry. Det var dengang skik
at servere mange forskellige slags syltetøj på en stor tebakke. Den,
som ville nyde noget af det, spiste med en teske og lagde så denne
i en skål med vand. En meget nærig dame lod tjeneren vise sig
med de dejlige sager, han skulle imidlertid ikke byde om, før hun
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sagde til. Hun så hver kvindelig gæst an og sagde bydende: »Ni
vous?« og da ingen i hele rækken havde mod eller blev så forbløffet,
at de ikke kunne samle sig sammen til et svar, hed det: »Så bær
det ud igen!«
Vi var også i teatret og lo over Heibergs »Kong Salomon og
Jørgen Hattemager« og over »Den politiske Kandestøber«. Direktør
Becher gjorde sig ligeledes gældende med sin tyske turné. Hans søn,
Karl, sluttede venskab med min broder Adelbert. Jeg overraskede
en gang dem begge i færd med at fortære indholdet af en krukke
syltede kirsebær. Karl Becher gav mig på min fødselsdag 6 billetter,
hvilket jeg vidste var af taknemmelighed, fordi jeg ikke havde af
sløret tyveriet. Jeg kunne imidlertid ikke lide at bruge dem, fordi
jeg mente, enhver kunne se på mig, at jeg havde fået dem foræret.
Til sidst gik jeg der dog, jeg gik fra da af altid gerne i teater.
Fastelavnsmandag opførtes et meget yndet skuespil på gaden. En
stor båd kørte rundt på 4 hjul, ved roret sad Neptun omgivet af
mytologiske skikkelser. Ved siden af båden løb og sprang »Mohrer«
og Harlekin’er med små piske, som de hyppigt brugte. Optoget kørte
langsomt gennem den tætte tilskuerskare og vakte stor begejstring.
Vi kørte også en gang hver sommer en tur til Himmelbjerget
og spiste stegte ål med grønærter og derefter jordbær og blåbær
med fløde hos mølleværten, hvilket rigtigt smagte os alle.
Vinteren var kold, i havnen var der en prægtig isflade, som blev
benyttet af Papa og mine brødre, der i skøjteløb kunne lave mester
lige figurer. Lange ture gjorde vi ikke, det skulle de forskellige hus
dyr nok forhindre.
Semiramis, min elskede moppe, på hvis sorte kinder tårene løb,
når hun fik skænd, fordi hun bar små sko og støvler hen i sin kurv
og plejede dem i stedet for de druknede unger. Mopper var ellers
sjældne. I Horsens havde kun fru major Balle en, der ofte viste sig
på gaden om morgenen, førend den havde lagt sin natdragt, en
blomstret slåbrok. Dens sorte hoved så forgræmmet ud og passede
slet ikke til den brogede frakke. Vi havde også en tam, blid rå,
der søgte vort selskab.
Fjerkræ fandtes i store mængder. Vraltende ænder, kalkuner og
høns havde en gård for sig selv. Adelbert og jeg havde overtaget
opsynet med og fodringen af dyrene og forsømte dem ikke, da de
bragte fortjeneste. Vi solgte æg og unge haner til Mama og frem
mede, men betalte også selv foderet, der dengang var så billigt, at
vi kunne få et lille overskud. Min barndoms glæder og sorger kan
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jeg ikke beskrive, de har heller ingen interesse for voksne, da kun
på den måde, at de vækker tanker om egen barndom. Alle børn har
i sig et krav efter frihed. Legemet kræver ernæring, sjælen søger
med en tørstendes iver efter opklaring af det nye, det ukendte.
Men for det meste kræver barnets indre liv, sjælen, lys og varme.
Sult, kulde og dårlig beklædning overvindes og glemmes, men man
gel på kærlighed og omhu sidder som en brod i hukommelsen og
virker som en langsom gift, ødelægger naturligt anlæg til mildere
følelser, gør trodsig, hård og ofte grusom.
Vi havde alle disse betingelser for god åndelig og legemlig ud
vikling. Omhyggelig forældrekærlighed hilste den nyankomne og vå
gede over hans trivsel. Der blev taget hensyn til hvert enkelt barns
ejendommelighed, der ikke blev generet af ydre dressur. Vi deltog
i begge vore forældres åndelige liv, vi blev ikke forviste til barne
værelset, skønt betjening ikke savnedes her. Man krævede lydighed,
sandhed og omtanke. Fader sagde til os, at det tillærte skulle gennemtænkes og forståes for at fæstne sig i forstanden, skete dette
ikke, var det kun en ufordøjelig føde. Frygt blev systematisk trykket
ned. Vi blev tit om aftenen beordret i kælderen eller i en sidebygning
for at hente et eller andet, der var anbragt der, netop i den hen
sigt. Vi oplevede meget tit tordenvejr i det fri, og min fader elskede
storm. Vi børn har tit holdt os fast ved hinanden under en spadsere
tur for ikke at være fader underlegen.
Byen Horsens ser jeg endnu for mig, jeg husker også forskellige
personligheder. Jeg tænker ofte på den gamle provstinde von Sikker,
med hvem jeg på hendes ønske spillede piquet, ved også, at der blev
vist mig megen kærlighed og kan ikke huske, at jeg nogensinde er
blevet behandlet uvenligt eller hårdt.«

Så vidt forfatterinden. Smukt og ofte rørende fortæller hun sine
erindringer fra sin barndoms land og tid. Det hele synes egentligt
så romantisk rosenrødt, så kønt, lidt i eventyrstil med ædle personer,
men hist og her også een eller flere fæle skurke. For sin fader, der
så absolut er barndommens centrale figur, nærer hun, selv i sin høje
alder, en absolut og rørende beundring. Også moderen gøres til gen
stand for barnets lyse minder. Hvorvidt de varme ord er oprigtige
barneminder eller den voksnes forstillelse overfor børn og voksne i
den nære familie, hvem bogen synes oprindelig skrevet for, lader
sig vanskeligt afgøre. Man får næsten til fulde indtryk af et roligt,
harmonifuldt hjem, hvis medlemmer stort set lever et yderst for-
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drageligt familieliv, selvfølgelig dog ikke uden små fortrædeligheder,
der dog ikke ødelægger den indre idyl i det patriarkalske hus. Slanger
findes dog i ethvert paradis, og i skildringen af de danske, barn
dommen lader forfatterinden møde, mærker man glimtvis en foragt,
hun i næste øjeblik fornægter. Stærk i sine følelser, sympati som
antipati, gør forfatterinden sine erindringer til en læseværdig bog,
varmhjertet for sine venner og kold, ja undertiden hadefuld overfor
sine eller rettere faderens reelle eller mere eller mindre indbildte
fjender. Alle fru Asta’s barndomserindringer er viet hendes ærbødige
hengivenhed for faderen.
Hertil kommer, at erindringerne indeholder et væld af skikkelser
fra datidens Horsens og fra Ørridslev-Vedslet sogne. En del af disse
personer er, som det vil fremgå af nærværende, allerede omtalte i
lokalhistoriske tidsskrifter o. 1., andre har haft en livsskæbne, hvorom
adskilligt kunne berettes. Alt ialt er bogen af så megen personal
og kulturhistorisk værdi, som vel først nutiden forstår uden at for
arges over dens unøjagtigheder.
Men underkastes fru Asta’s erindringer en nøjere undersøgelse i
foreliggende fakta fra litteratur og arkiver, tegner billederne sig noget
anderledes, ikke fuldt så smukke og tiltalende, i hvert fald set fra et
dansk synspunkt, hverken af hendes forældre, hendes hjem eller
hende selv og søskende. Kun få år efter barndommens ophør tvinges
familien af forholdene og af tilbøjelighed på grund af reelle og ind
bildte forurettelser ind i de slesvig-holstenske lejre, hvor hadet til
og foragten for alt dansk var størst, ind i de oprørsk sindede
kredse i Slesvig-Holsten, sikkert egentligt mere fast end oprindeligt
tænkt. Fruen siger selv i sine erindringer: »Vi levede uden sorg og
nød. Forskellen mellem den danske og den tyske nationalitet følte
jeg ikke, thi hverken hos os eller i Jylland mærkede jeg i omgangen
med andre mennesker misstemning eller mistro. Politik var mig et
uklart begreb, skønt jeg hørte tale derom.« Og midt i alt det kunstigt
opelskede danskerhad skimtes tit og ofte en lønlig kærlighed til
barndommens land. Egentlig er familien en ganske ordinær, harmløs
familie, der af skæbnen tvinges ind i leveforhold, hvortil den hverken
havde evner eller sindelag.
Som foran anført er hovedpersonen i erindringernes i. & 2. kapitel
så afgjort fru Asta’s fader, den tyske rigsgreve Carl Christian von
Baudissin, en mand, der i sin herkomst var dybt forankret i det
holstenske ridderskab samtidigt med, at han ved personlige og fami
liære bånd var stærkt knyttet til de tysktalende kredse, der omkring
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århundredskiftet 1800 var toneangivende i dansk økonomisk og
politisk liv, ja i nogen grad også i vort åndelige liv.
Grev C. C. v. Baudissin var født den 4. marts 1790 på det hol
stenske gods Knoop, beliggende ca. 7 km nord for Kiel ved den i
1793 åbnede Ejderkanal. Godset, der siden 1750 havde tilhørt med
lemmer af den tyske, rigsgrevelige familie von Baudissin, havde på
den tid en overordentlig smuk beliggenhed med sin hvide 2-etages
hovedbygning liggende ved en lille sø omgivet af en stor park med
mange, gamle ege- og bøgetræer, hvorfor det gjorde et yderst til
talende indtryk på dets mange gæster og blev berømmet af såvel
digtere fra samtiden som senere memoireforfattere. Den imponerende,
flotte hovedbygning, som enhver dansk Kielrejsende ikke kan undgå
at se på rejse fra nord over Kielerkanalen, er opført af den fynskfødte
arkitekt Axel Bundsen, skaberen af det bekendte kapel på Flensborg
gamle kirkegård og flere andre »hvide herregårde« i Slesvig-Holsten.
Fundet og anbefalet af grev H. G. v. Schimmelmann skulle den
danskfødte arkitekt blive den slesvig-holstenske adels foretrukne byg
mester. Idag rummer det skønne slot med sine 32 værelser den
slesvig-holstenske landsregerings kontorer for bevarelse af fortids
minder med tilhørende bibliotek og foto-arkiv. Beliggenheden er
stadig skøn - omend på en noget anden rummeligere måde end
fortidens lille idyl, skaber den nærliggende Kielerfjord et udsyn og en
storhed af overordentlig skønhed3).
Familien von Baudissin er en endnu levende tysk adelslægt, der
stammer fra Schlesien, og har haft mange kendte medlemmer i Tysk
land indenfor såvel administration som kunst (især litteratur). Selv
i vore dages Tyskland er et medlem af slægten en meget virksom
general indenfor genopbygningen af den tyske hær, og har forøvrigt
udadtil gjort sig noget berygtet ved en udtalelse om det formast
lige for en officer at gifte sig med en slagterdatter. Slægten kom i
det 17. århundrede til Danmark med Wolf Heinrich von Baudissin,
der som en dygtig hærfører tjente Christian IV under dennes del
tagelse i trediveårskrigen, men senere svigtede kongens tillid under
dannelsen af en ny hær og måtte flygte til Sverige, idet han ikke
kunne gøre fyldestgørende regnskab for betroede penge. W. H. v.
Baudissin blev stamfader til den danske slægt v. Bauditz, hvis talrige
medlemmer for størstedelen blev den danske sag tro under tre
årskrigen og har været det siden. Dens nu mest kendte medlem var
forfatteren, skoledirektør Sophus Bauditz4).
Slægtens tyske stamme beholdt navnet von Baudissin og kom ved
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Knoop. Efter Adelbert Baudissin: Schleswig-Holstein Meerumschlungen. 1865.

samme tid (omkr. 1630) til Holsten, hvorfra nogle af dens medlem
mer kom til at spille rolle i Danmarks historie, dels som officerer
og dels indenfor diplomatiet. Da forholdene gjorde det nødvendigt
for familiens medlemmer at tage nationalpolitisk standpunkt, valgte
de med en enkelt blakket og een rent dansksindet undtagelse at
slutte sig til oprørerne, ligesom flere andre førende personligheder i
hertugdømmerne på grund af personlig fornærmelse over formentlig
manglende hensyntagen fra den danske konges eller regerings side.
Tilslutningen var oprindelig kun tænkt som en støtte for prinsen af
Nør og hertugen af Augustenborg, men af udviklingen og mod deres
vilje blev v. Baudissin’erne tvunget til at antage sig absolutte tyske
sympatier.
Slægtens valgsprog er : Opinio extabescit, virtus permanent, d. v. s. :
mening forsvinder, mod vedvarer. Dens våbenskjold viser 3 sølv
jagt- eller drikkehorn, anbragt stjerneformet på blå bund. I skjoldets
overkant en hjelm, kronet med 3 strudsfjer, en blå (i midten) og
en hvid på hver side af denne5).
Grev Carl Christian v. Baudissins fader var Heinrich Friederich
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rigsgreve von Baudissin til Rixdorf, Trane, Knoop, Preinsentorff og
Neu Nordsee, alle beliggende i Holsten (1753-1818), dansk kammer
herre 1775, følgende år deputeret i det tyske kancelli og dansk geheimekonferensråd, dansk gesandt ved det kgl. preussiske hof i Berlin,
1785-89, på hvilket tidspunkt han trak sig tilbage fra sin tjeneste
hos den danske regering og blev storkorsridder af Dannebrog, hvor
efter han helligede sig sin familie og driften af sine godser6). Familien
v. Baudissin var ikke særlig rig, men hans ægteskab i 1776 med
Caroline Adelaide Cornelia komtesse von Schimmelmann, datter af
fornævnte, danske skatmester Heinrich Carl greve von Schimmel
mann til Lindenborg, Ålborg amt, (1724-1782), og søster til den
velkendte statsmand, finansminister, filantrop og mæcen, Heinrich
Ernst von Schimmelmann (1747-1831) satte ham i stand til at blive
holstensk godsbesidder i større stil og bl. a. bygge ny hovedbygning
på Knoop7).
Om geheimekonferensråden meddeler samtiden meget lidt ud
over biografiske data, bl. a. en enkelt udtalelse, der viser hans kongeog rigstro livsanskuelse, idet han i 1807 anser vore datidige krigs
modstandere, englændernes heste og ryttere for lidet skikkede til
kamp efter transport i de snævre engelske krigsskibe8).
Betydeligt mere righoldige er kilderne til belysning af hans ge
malinde Caroline Adelaide (undertiden kaldt Adelheit) Cornelia
von Schimmelmann. Fra sin tidligste ungdom indenfor hovedstadens
førende kredse til længe efter sin død er hun gjort til genstand for
omtale, mest af højst smigrende art. Da hun vinteren 1777 sammen
med sin yngre søster Julia får religionsundervisning hos anden
præsten ved den tyske St. Petri kirke i København, Balthasar Münter
(1735“1793) y sjælesørgeren for de betydende, tysktalende familier i
datidens København, bliver hun beskrevet: skøn som en fedronning,
høj, smuk skabt og åndrig, hendes skønhed og grandiose elegance
blænder, hendes elskelige venlighed tiltrækker. Og efter datidens
sværmeriske smag bliver hun og søsteren kaldt »de to gratier«9).
Året efter sønnen Carl Christians fødsel (1791) foretager hun en
rejse til Tyskland og møder i Karlsbad den tyske digter, Herder, der
i et smukt og inderligt lille digt priser hendes hjertensgodhed, uskyld
og ånd, beklager, at de er skilt så langt fra hinanden og fremsætter
håb om gensyn10). Om dette sker, får stå hen. Både før og efter
denne rejse var hun forfatterinde i mindre stil og gjorde sig kendt
for samtiden med flere små publikationer, bl. a. en belærende læse
bog, særligt beregnet for godset Knoop’s bønder11). Ægteskabet
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med H. F. v. Baudissin har dog bragt noget aristokratisk i hendes
sind og udviklet en vis danskerforagt i hende, som f. eks. giver
sig udtryk i følgende ord i et brev fra hende til hendes mand, da
han 1786 var dansk gesandt i Berlin: »Ärgere dich nicht über die
Dänen, sie sind Deines Zorns nicht wert. Das Unziefer läst Gott
ja leben, warum sollten wir es tödten?«12).
Det vil føre for vidt at citere de mange forskellige personer, der
i årenes løb bragte mange anerkendende og smigrende ord om grev
inden. Først over 100 år efter hendes død skulle der fremkomme
objektive synspunkter, der vel fremdrager visse mangler i hendes
karakter, men dog ingenlunde fordunkler indtrykket af en storslået
personlighed af en grænseløs godhed og velvilje forbundet med en
medfødt lyst til at være husets ledende ånd, lidt entreprenant domi
nerende overfor sin pertentlig økonomiske mand og sine børn, hvis
opdragelse efter disse kredses datidige skik væsentlig var lagt i frem
medes hænder13).
Utvivlsomt var hendes og ægtefælles samliv meget lykkeligt fra
dets begyndelse til ende, men deres seneste leveår skulle dog formør
kes en del, dels på grund af megen legemlig skrøbelighed, men mest
ved enkelte af børnenes ægteskabs- eller kærlighedsforbindelser, der
ikke alle passede ind i det aristokratiske, baudissinske hus. Den ældste
datter, Elisabeth Caroline Henriette (1777-1864) bliver ganske ung
1794 gift med den ikke særligt fornemme, men da velhavende Jens
Peter Bruun de Neergaard til Eckhof og Oevelgoenne ( 1764-1852)14),
samme dag vies den et år yngre datter Sophie Anne (1778-1853)
til Henrik greve von Reventlow til Wittenberg, Kaltenhof og Åkjær
(1763-1848 )15). En endnu yngre datter, Juliane Friederikke (17841836) er en tid forlovet med en flygtig og letsindig ødeland, grev
Sigismund v. Schulin16), får senere (1807) en »Liaison« med den
i dansk historie velkendte statsmand grev Christian Günter von
Bernstorff (1769-1835), der på en rejse bliver så betaget af hende,
at han kun ugerne og på opfordring forlader Holsten og rejser hjem
til sine udenrigsministerielle pligter i København17). Til slut (1814)
bliver hun dog gift med sin nedenfor omtalte fætter, Wolf Heinrich
Friederich Carl v. Baudissin. Hertil kommer, og vel tungest, sor
gerne over sønnen Carl Christians ægteskab, hvorom i det følgende.
Uden tvivl har grevinde Carolines milde sind og hendes pligt- og
æresfølelse kæmpet en hård kamp i hendes sidste leveår, en kamp,
der tildeler hende eftertidens dybeste respekt og medfølelse.
På samme tid som grev H. F. v. Baudissin boede på Knoop, boede
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dels i København dels i Kiel og undertiden i kortere perioder på
Knoop, dennes broder grev Carl Ludwig von Baudissin (1756—
1814)18). Denne broder, der var dansk generalløjtnant, ordens
marskal, kommandant i København, og som sådan forøvrigt op
trådte både fast og beslutsom under Christiansborgs brand i 179419),
var gift med Sophie Louise Charlotte von der Nath (Dernath).
Ægteparret havde 5 børn, deriblandt fornævnte Wolf Heinrich Frie
derich Carl (1789-1878), senere kammerherre og dr. phil.20), og
Otto Friederich Magnus (1792-1865), senere officer i den danske
hær og sidst generalmajor i den slesvig-holstenske oprørshær 184821)
samt yderligere 2 sønner og en datter. Den skønne, hvide hovedbyg
ning på Knoop havde og har 32 værelser. Det kan derfor ikke
forekomme eftertiden besynderligt, at ikke alene grev H. F. v. Bau
dissin med familie, men også grev C. L. v. Baudissin med sin familie
i perioder boede på slottet, selv om de vel boede i hver sin halvdel
af bygningen og førte hver sin husholdning. Men førstnævnte var
alene godsets ejer, hvorimod sidste ikke skrev sig til noget som helst
gods og sikkert ikke heller ejede synderlig privatformue.
Generalen havde i sit hus en ung pige, Dorothea (kaldet Thea)
Holm, hvis arbejde var en kombination af en barnepiges og en guver
nantes for husets børn, idet hun, foruden at passe dem, også skulle
lære dem at tale dansk og kun måtte tale dansk med dem. Grev
inden ønskede at børnene skulle kunne dette sprog til fuldkommen
hed. Thea Holm var en faderløs kaptajnsdatter fra Bornholm. Mo
deren levede i små kår i København og havde som hushjælp lært
generalsfamilien at kende i København, havde fået datteren i tjeneste
hos den, og da den i 1802 tog til Holsten, rejste denne med. Ved
ankomsten hertil ansatte generalen en ung, tysk teolog, Friederich
Kohlrausch, som huslærer for sine sønner. Kohlrausch blev nogen
tid efter gift med Thea Holm, gik senere ind i det hanoveranske
skolevæsen og døde som forhenværende kongelig, hanoveransk gene
ral-skoledirektør efter kort forinden at have udgivet sine erindringer.
Gennem disse erindringer gives eftertiden en ret interessant ka
rakteristik af den purunge grev Carl Christian v. Baudissin22). Erin
dringerne må dog måske, da de første udkom 1863, på hvilket tids
punkt Kohlrausch muligt ikke var uden kendskab til sin tidligere
elevs senere skæbne, læses med nogen forbehold, idet oprindelige
synspunkter kan være prægede af senere modtagne oplysninger. Vel
var Kohlrausch ansat som huslærer for C. L. v. Baudissins børn, men
da begge familier boede under samme tag, er det forståeligt, at den
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foretagsomme grevinde Caroline, da det bestemmes, at Kohlrausch
skal ledsage svogerens søn, den unge, blide, højt begavede Wolf
til Göttingens universitet, får udvirket, at også hendes søn, Carl
Christian kommer på dette universitet under Kohlrausch’s ledelse.
Det er let at se af Kohlrausch’s erindringer, at han så langt fore
trækker sin første elev Wolf fremfor den emsige grevindes søn Carl
Christian, selv om hans ulyst til også at være lærer for Carl Chri
stian bliver tæmmet ved vel anbragt fordobling af hans lærerhonorar.
I sine erindringer lovpriser han grev H. F. v. Baudissin og, ligesom
så mange andre, især grevinden, som han fastslår uden diskussion
at være familiens midtpunkt, en stor, statelig dame af fornemt og
dog menneskeligt væsen, belæst og åndrig, ligesom han nyder det
hyppige samvær på Knoop med åndens og aristokratiets stormænd
fra Kiel og den øvrige holstenske del af det danske monarki, hvilke
mænd han da også, trods sit danske ægteskab, berømmer for deres
protyske holdning i oprørstiden.
Om den unge Carl Christian, som altså sendes til universitetet
i Göttingen, skriver han:
»Han skulle erhverve sig en almindelig videnskabelig uddannelse
og derefter vælge sin livsgerning. Hans lyst stod til militæret, men
hans forældre indvilligede ikke gerne heri, og da han endnu var
så ung, skulle han først lære livet, og hvad dette giver af værdier,
at kende, inden han valgte sin fremtidsstilling. Han var en velskabt
yngling med et smukt udseende, havde en livlig fantasi, en levende
forstand og et venligt sindelag, derfor optog vi ham gerne i vort
fællesskab, selv om der visselig mellem ham og hans fætter Wolf
var en vis modsætning, thi hans (Carls) tanker var mere vendt mod
det ydre, medens Wolf næsten for meget var vendt mod det indre
og levede for sine egne indadvendte interesser. Men når begge de
forskellige naturer rettede sig efter hinanden, kunne begge have
fordel deraf.«
Og senere fortsætter han: »Det vigtigste, hvad stadig mere og
mere tydeligt viste sig, var den erkendelse, såvel hos Carl, som hos
mig selv, at det juridiske studium, der skulle give ham adgang til
en løbebane i statens (diplomatiets) tjeneste ikke skulle være det,
hvortil han var kaldet. Han manglede den vedvarende udholden
hed, hans livlige temperament fik ham til stadig at gribe efter noget
nyt, for så, når han havde det, atter at lade det falde. Hans ungdom
i det for så mange forstyrrelser udsatte hjem (på Knoop) havde
ikke ladet den forståelse for koncentrationens alvor, som Wolf var
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i naturlig besiddelse af, opstå i ham, og hvortil han burde have
været vænnet ved streng opdragelse. Derfor voksede tanken om mili
tæret atter frem i ham, og hans forældre gav efter på mine gen
tagne og sagligt begrundede anbefalinger. Det blev besluttet, at han
i foråret 1808 skulle rejse til København og indtræde i den kongelige
garde. Hans forældre ønskede, at jeg skulle bringe ham derhen, og
jeg greb denne lejlighed til at besøge min kone og vort i mellemtiden
fødte, første barn, Linda.«
Kohlrausch’s videre skildring af den besværlige rejse fra Kiel
over Femern, Lolland-Falster og Sjælland til København er i øvrigt
meget livfuld og giver et højst interessant og fortrinligt kulturbillede
fra Lolland først i det 19. årh., men hører ikke hjemme her.
Og dermed indleder den unge Carl Christian von Baudissin et
nyt livsafsnit, sin indtræden i den danske hær, et skridt, der trods
dets kortvarighed, skulle få afgørende indflydelse på hans hele efter
følgende, lange liv. Under alderbedste protektion var han dermed an
kommet til monarkiets hovedstad, rigets administrative centrum, hvor
forhen hans morfader, grev H. C. v. Schimmelmann og hans egen
far havde hørt til statens ledere, hvor nu hans morbroder grev H. E. v.
Schimmelmann, der i mange år skulle blive hans gode ånd, var
finansminister, skattet og værdsat overalt for sin humanisme og ide
alisme, hvor hans farbroder Carl Ludwig v. Baudissin var garnisons
kommandant m. m., og hvor de nære, holstenske familieforbindelser
Stolberg, Reventlow og Bernstorff havde bosiddende medlemmer.
10. april 1808, formentlig ved sin indtræden, bliver han udnævnt
til kornet i det fornemme regiment, den kongelige livgarde til hest,
i København. En månedstid tidligere var hans fætter, fornævnte
senere så velkendte oprørsgeneral Otto Friederich Magnus v. B.,
indtrådt i hæren som frikorporal ved livgarden til fods. Kort efter
Carl Christians udnævnelse til kornet, bliver Otto udnævnt til fæn
drik og får som sådan ved kong Chr. VII’s død det ærefulde hverv
sammen med en ligestillet, en søn af den mecklenborgske minister i
Danmark, at bære livgardens faner fra Chr. VII’s palæ over Ama
lienborg slotsplads til den nye konge, Fr. VI’s palæ. Det militære
skuespil overværes blandt mange andre også af den unge frikorporal,
senere løjtnant ved Prinds Ferdinands Dragoner i Arhus, Frederik
Gotthold von Müller (1795-1882), død som generalmajor på Louisenhøj og begravet på den gamle kirkegård i Århus, hvor hans grav
sten endnu findes opstillet i rådhusparken23). Det følgende år, 2.
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juni 1809, udnævnes den da 19-årige Carl Christian i henhold til
kgl. anordning til sekondløjtnant à la suite ved hestgarden.
Om Carl Christians militære forhold vides egentlig intet. Fore
tagne undersøgelser har været resultatløse. Det ses kun, at han af
skediges fra sin stilling som sekondløjtnant i 1811, men årsagen hertil
kan ikke konstateres24). Muligt har han haft vanskeligheder af
tjenstlig art, foranledigede af hans noget urolige gemyt, men helt og
alene afgørende har disse formentlig ikke været. Snarere må årsagen
søges i visse private forhold.
Ved regiment Prinds Ferdinands lette Dragoner tjener i disse år
som premierløjtnant en vis Carl Friederich Sigismund Wilhelm von
Gähler (1783-1836), søn af generalmajor, chef for Det slesvigske
Kyrassérregiment i Horsens, C. F. v. Gähler (1736-1797), en lystig,
godmodig, men meget letsindig, ung mand, hvis damebekendtskaber
er legio. Han havde en tid været forlovet med en præstedatter fra
Gjerrild-Hemmed (Randers amt), der senere bliver præstekone i
Gamborg på Fyn, men afbryder i 1807 pludselig denne forbindelse
for d. 26. august s. å. at indgå ægteskab med en ung pige, Anna
Margrethe Henriette Kunniger, født 6. januar 1788 i Slesvig by,
datter af derboende auditør, senere kongelig embedsmand i Rends
borg, Johan Jacob Herman Kunniger. I dette ægteskab fødes 13.
november s. å. i Rendsborg en søn, Christian Adolph Herman. An
tagelig har de unge mennesker tidligere stiftet bekendtskab, idet
Sigismund v. Gählers moder, der var født v. Oertzen, en tid havde
opholdt sig hos sine derboende forældre, der ejede en gård i nærheden
af Go ttorp slot, forøvrigt det idag kendte hotel »Prinzenpalais«.25).
Ægteskabet synes dog at have været mere formelt end reelt,
sansynligvis påtvunget af omstændighederne - i dobbelt forstand.
Den unge hustru synes uanset sit ægteskab til stadighed at have haft
fast ophold hos forældrene i Rendsborg, mens Sigismund v. Gähler i
sin urolige militærtjeneste under Napoleonskrigene farer land og
rige rundt, og ægteskabet ender da også af grunde, det følgende
tydeligt klarlægger, og sikkert uden fortrydelse fra nogen af siderne,
med skilsmisse. Skilsmissedatoen oplyses at være 2. september 1814,
men inden da er der allerede sket meget. Sigismund v. Gähler, der
har krævet skilsmisse, bliver atter gift 1815, men dør forholdsvis ung
1836, efterladende sig foruden fornævnte søn af 1. ægteskab sin 2.
hustru samt en søn og en datter.
Den unge, reelt forladte hustru, Anna Margrethe Henriette v.
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Gähler’s liv i årene 1807-1810 synes indhyldede i tåge. Under ukendte
omstændigheder blive hun i disse år kendt med den da omkring 20
år gamle, unge grev Carl Christian v. Baudissin, der utvivlsomt
straks er blevet meget forelsket i den et par år ældre, særdeles
smukke kvinde, en forelskelse, der da også hurtigt resulterer i en
mere fast forbindelse. Een kilde oplyser, at parret har indgået ægte
skab 5. februar 1810 i Dresden, en anden, at parret er viet 13.
november 181426). Hvad der er rigtigt, er vanskeligt at oplyse, for
ligemeget hvilken dato man anerkender, volder den parret besvær
ligheder.
Der henligger i Rigsarkivet et par pakker breve27), der vel belyser
en del omstændigheder omkring parrets ægteskabelige forbindelse,
men klaring af forholdene, giver de ikke. Parrets første år har været
præget af en ret hyppig flytning fra sted til sted i Tyskland, mest
i Sachsen, men en enkelt gang i årene 1810-1816, nemlig i foråret
1812, er den unge greve i Hellebæk (Nordsjælland), formentlig
alene. Hans morbror, grev H. E. Schimmelmann, ejede den dervæ
rende geværfabrik.
Imidlertid fødes parrets første barn, sønnen Wolf Friederich
Ottomar, den 22. januar 1812 i Tharandt ved Dresden, det næste
barn, datteren Theckla, d. 25. december s. å. i Meissen, også i Sach
sen, hvor også datteren Isabella fødes d. 8. januar 1814, hvilke
fødsler alle bekræfter den først anførte vielsesdato, som man imid
lertid senere ikke ønsker at fastholde. Senere fødes i Tyskland endnu
et par børn, 22. juni 1816 sønnen Ulrich Hunold Herman, og i
Greifswald d. 17. maj 1817 erindringernes forfatterinde, Asta Sophie
Charlotte.
Det synes sandsynligt, at forbindelsen i den første tid har været
hemmeligholdt for den grevelige familie på Knoop, idet der først
fra foråret 1812 foreligger breve fra hjemmet til den unge Carl
Christian om sagen. Men da forbindelsen synes at være en uom
stødelig kendsgerning, bryder også et sandt uvejr løs i de faderlige
breve. Gamle grev H. F. v. Baudissin, der nu snart er 60 år gammel,
er meget oprørt. Han bebrejder i voldsomme ord sin søn, at denne
har indgået ægteskab med en kvinde, der endnu ikke er skilt fra
sin første mand, en bigamist, en kvinde af et meget dårligt ry. Og
da sønnen derved bringer skam over familien, truer han med at
fratage ham hans årspenge, 600 thaler holst, cour., og gøre ham
arveløs. Ja, den gamle, stærkt rystede mand, truer endog sønnen
med sagsanlæg for bigami. »Og du skal ikke føle dig sikker, selv
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om du opholder dig i Sachsen. Såvel de himmelske, som de jordiske
love skal nok nå dig.« Grevinden, den hjertensgode »Lina« eller
»Linchen« tigger og beder og græder. Men lige meget hjælper det.
Carl Christian er ubøjelig, bunden af sin store betagelse af sin
»Geliebte«, og af sin pligtfølelse overfor hende og de børn, de da
allerede har sammen, og selvfølgeligt går det, som er at vente.
Forældrenes hjerter kan ikke ændre kendsgerningerne, og lidt efter
lidt ebber sagen ud, foreløbig, men modtaget på Knoop bliver
den »gescheidene Frau v. Gähler, geb. Fräulein Kunniger« aldrig.
Men mange år senere tager sagen en anden vending.
Som nævnt har Carl Christian en livlig brevveksling med sin
morbroder, Grev H. E. v. Schimmelmann, i København. Her hos
denne har han en vis good-will, og sikkert har denne også været
ham en god mægler i forholdet til hjemmet på Knoop. Carl Chri
stian refererer omhyggeligt alle sine besværligheder for onkelen, både
de familiære og andre. Hvad Schimmelmann svarer, ses ikke, og
det synes ikke sandsynligt, at han har støttet Carl Christian synder
ligt økonomisk.
Af et brev, dateret Hellebæk 18. januar 1812, fra Carl Christian
til Schimmelmann fremgår, at denne sidste har haft besøg af »Probiermeister W. v. Bergen28)« og »Instrumentmacher Fleron29)« fra »Cronburg Gewehrfabrik«, og at disse har forelagt statsministeren et pro
jekt til på visse vilkår - anlæg på geværfabrikkens område, stats
lån på 20,000 Rbd., toldfrihed for visse råstoffer og militærfrihed
for arbejderne m. m. - at anlægge en fabrik for bordknive, gafler,
penneknive, sakse, lysesakse, barberknive etc. Schimmelmann har
sendt projektmagerne videre til den altid arbejdsledige søstersøn,
der også synes interesseret, og anser planen for fordelagtig. Men i bre
vet henleder han morbroderens opmærksomhed på, at han intet kan
foretage sig uden sine forældres billigelse (hans ægteskab var vel da
en hemmelighed), idet han selv intet ejer, og derfor må ansøge
forældrene om kaution og tilladelse. Han vil nu selv skrive til sin
fader om sagen og beder sin onkel formå tante Charlotte sam
tidig skrive til hans moder.
Hvad der herefter passerer er ikke klart. I et senere brev und
skylder Carl Christian, at han ikke har truffet nogen aftale med
»Schultz«30), så han har vel ikke taget sig tilstrækkeligt af sagen. I
hvert fald blev han ikke knivfabrikant i Hellebæk. Muligt har hans
fader dels af personlige grunde og dels af hensyn til sine øvrige
børn ikke hverken kunnet eller villet stille den ønskede kaution.

92

St. Ertbøll

Som nævnt er der ro indenfor familien i de følgende få år fra
1814 til 1817. 9. august 1817 bliver der indenfor familien oprettet
en »Forenings- og Renunciationsact«, hvis indhold dog ikke kendes
her. Trods Carl Christians ihærdige kamp, især i hans første ægte
skabsår, bliver hans ægteskab aldrig anerkendt af familien, og først
mange år efter, da Carl Christian er blevet skilt fra fru Henriette
bliver børnene ved en forordning af Christian VIII legitimerede
1842.
Men d. 17. maj 1818, årsdagen for fru Asta Heibergs fødsel,
dør den gamle 65-årige grev H. F. v. Baudissin på Knoop, og dermed
er freden forbi, idet brødrene nu foranlediger rejst tiltale mod Carl
Christian, en tiltale, der gør ham fast i sin stædighed, men samti
dig giver ham anledning til endnu en gang at tænke over sine
ungdomshandlinger.
Denne Carl Christians trodsige kamp for anerkendelse og frygt
for følgerne, også de retslige, af den overilede og ubetænksomme
handling, gav ham et utal af spekulationer, som også fru Asta om
taler. Angeren og sorgen over uenigheden med sit hjem og sine
søskende gav ham de sjælelige sår, han aldrig senere i livet forvandt,
de sår, der gjorde hans selvrådige, men følsomme sind, bittert og
mistroisk overfor alle og hård overfor troløshed.
Og desværre må det konstateres, at grevens første - det skulle
blive til adskillige - møde i en dansk retssal skyldes hans overilede
ægteskabsindgåelse og familiens vrede herover, hvilket vil fremgå af
det følgende, der også giver nogen oplysning om, hvornår greven
og familie, hustru og 5 i Tyskland fødte børn, er kommet tilbage
til Danmark. Hvorfor han netop har bosat sig i Horsens er uklart.
Muligt har hans højtelskede søster Sophie, der var gift med grev
Heinrich v. Reventlow til Åkjær, henledt hans opmærksomhed på,
at der i de år var en del større og mindre gårde til fals på Horsensegnen. Grevens hu stod da til landvæsenet, hvilket også fremgår af
fru Astas erindringer og af breve til morbroderen, grev H. E. v. Schim
melmann.
Sommeren 1818 indberetter det kgl. slesvig-holsten-lauenborgske kancelli til kong Frederik VI »de nærmere omstændigheder
ved det af grev Carl Baudissin i Rendsborg indgåede, lovstridige
ægteskab med Ane Henriette Margrethe født Kunniger, ritmester
Gählers fraskilte hustru«, hvorefter kongen resolverer, at greven og
hans hustru skal retslig tiltales. Gennem det danske kancelli, stift
amtmanden i Arhus, Giildencrone, og byfogden i Horsens, H. F.
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Garøe, indstævner prokurator Møller, Horsens, d. 24. august 1818,
greven og hustru til forhør på Horsens rådstue næste dag kl. 4 em.
Begge mødte efter tilsigelsen og indledte forhøret med at erklære,
at »de på grund af de greverne givne privillegier og Danske Lovs
i - 2 - 12 ikke kunne indstævnes eller tiltales uden umiddelbar for
kongens højesteret, under hvilken de indskød sig«. Imidlertid ville
de, uden at renoncere på ovennævnte dem formentlig tilkommende
ret, ikke nægte at give de oplysninger, der foreløbig måtte blive
dem afkrævet.
Anklageren, i datidens retssprog kaldet »Actor«, stiller dem der
efter følgende spørgsmål, der besvares af begge de anklagede som
vedføj et:
Spm. i. Når og hvor er de ægteviede, samt af hvilken præst?
Hertil svarer greven; i Meissen i Saxen 13. november 1814.
Præstens navn husker han ikke, og vielsesattest haves ikke.
Spm. 2. Var ægteskabet mellem fru Kunniger (fejlskrift i retsproto
kollen) og hendes forrige mand, ritmester Gähler, da ophævet, eller
er det blevet det siden, samt hvornår?
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Hvortil greven svarer: Ja, ægteskabet mellem hans frue og rit
mester Gähler var da hævet, og Gähler igen indtrådt i nyt ægte
skab, hvilket greven vidste af en derom i »Hamburger Korrespon
denz« indrykket annonce. Greven huskede endvidere, at hans frues
samtykke til ophævelse af ægteskabet mellem hende og ritmesteren
var indhentet og affordret hende af den danske gesandt i Berlin,
baron Eyben; til bevis for at ægteskabet var hævet, da han blev gift
med Gählers fraskilte hustru, fremlagde han en genpart af den her
om givne kongelige resolution.
Af resolutionen, der er dateret København 2. sept. 1814, frem
går, at Gähler og Henriette Kunniger under 23. april 1811 blev
meddelt separation, fordi »den uoverensstemmelse i deres troesmåde,
som har bevirket deres separation, endnu vedvarer, og at de derfor
ikke kan leve lykkeligt sammen.« Da ægtefællerne nu har levet
adskilte i over 3 år, har kongen, efter Gählers ansøgning, hvori
hans hustru har været enig, og efter de for kongen foredragne
omstændigheder om sagen, bevilget ægteskabet ophævet og tilladt,
at Gähler må indgå nyt lovligt ægteskab.
Spm. 3. Har hun (den fraskilte fru Gähler) siden dette ægteskabs
ophævelse erholdt kongelig tilladelse til at gifte sig påny?
Greven svarede hertil: Nej, thi troede greven og frue, at til
ladelsen for Gähler at gifte sig også medførte tilladelse for hende
at gifte sig på ny efter de danske love. Efter de saksiske love for
dredes ingen sådan tilladelse.
Spm. 4. Anså de da deres ægteskabs forbindelse for tilladelig efter
de almindelige love, eller vidste de forud, at den var lovstridig, og,
i sidste tilfælde, hvorledes kunne de da indgå ægteskab?
Hertil svarede greven: Ja, og det på grund af ovenomforklarede
omstændigheder.
Spm. 5. Har de siden bestandigt levet sammen og avlet børn, be
svares med ja.
Spm. 6. Næsten det mest interessante spørgsmål lyder:
Hvor har de opholdt sig siden den tid, og hvorlænge på hvert sted,
som greven besvarer : Han forlod Danmark i sommeren 1811 og tog
ophold og bopæl i Sachsen, dels i Meissen, dels i Dresden og Tha
randt. Mod slutningen af året 1814 flyttede greven til Pommern, hvor
han opholdt sig til 1817, da han flyttede tilbage til Rendsborg og efter
et kort ophold der, ankom han til Horsens i august følgende år ( 1818).
Til slut bemærkede greven, at han ikke forhen har været gift,
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og da han ikke havde yderligere forklaring at afgive og ikke troede
at have begået noget lovstridigt, blev han demitteret, hans hustru
blev derpå afæsket svar på anklagerens spørgsmål, men hendes svar
var ganske i overensstemmelse med de af greven afgivne forklaringer
og indeholdt intet nyt, hvorfor forhøret blev sluttet og afskrift af
givet til anklageren til viderebefordring31).
Men som nævnt kan tidspunktet for familiens ankomst til Hor
sens sommeren eller eftersommeren 1818 ikke nøje fastslåes. En i
Horsens dengang boende, meget anset mand, borger og købmand,
senere konsul, Rasmus Secher32), havde på en auktion sommeren
1818 købt gården Nørregade nr. 264 (nu nr. 12), bestående af et
8 fag stort 2-etages hus til gaden, 12 fag 1-etages »Fløihus« i gården
samt 4 fag baghus, alt egebindingsværk. Antagelig kort efter dette
køb er greven, til hvem Rasmus Secher har næret overordentlig til
lid, flyttet ind i ejendommen, som han efter skøde, dateret 12. de
cember s. a. køber for 6400 rbd. sølv. Som et vidnesbyrd om gre
vens økonomiske forhold kan anføres, at der udstedes panteobligation på hele købesummen, som greven senere betaler ved hjælp
(arveforskud) fra moderen, enkegrevinden på Knoop, der hensidder
i uskiftet bo33).
Formodentlig har greven altså da allerede boet nogen tid i går
den, thi torsdag d. 10. oktober 1818 døbes i St. Ivers kirke datteren
Clothilde Annette, født d. 8. (el. 10.) september s. a., formentlig i
Horsens34). Kirkebogen oplyser, at barnets forældre er grev C. C.
v. B. og fru Henriette Margretha Anna, f. Kunniger, altså en lidt
forkert rækkefølge for moderens navne. Greven har ret hurtigt eta
bleret sig en omgangskreds i Horsens, selvfølgeligt kun blandt byens
adelige og militære standspersoner eller omegnens proprietærer.
Nogen livlig forbindelse med søsteren og svogeren på Åkjær synes
ikke at have fundet sted, thi kirkebogen anfører ikke disse som fad
dere, men derimod fru obristinde Leunbach og fru majorinde
v. Bauditz, et par damer, der i flere år skulle høre til familiens
bedste venner. Fru v. Leuenbach var gift med eskadronchef i sles
vigske rytterregiment C. H. v. Leuenbach35), og fru v. Bauditz var
dengang gift med told- og konsumtionskasserer, major Frederich
Adolph Valentin v. Bauditz36). Tilstede som faddere var endvidere fru
v. Bauditz’s fader, cand. jur., overkrigskommissær L. C. Switzer, tid
ligere regimentskvartermester og auditør i hæren, senere told- &
konsumtionssekretær i Horsens37), eskadronchef, senere major Hen-
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rich Sønnichsen, Horsens38), samt krigsråd Heinrich Møller til
Lillerup, tidligere Rantzausgave og senere ejer af Christrup (Ran
ders amt).
I vinterhalvåret 1818-19 opholder grev Carl Christian sig så på
sin bopæl Nørregaden 264 i Horsens, formentlig optaget af en smule
selskabelighed, men især optaget af spekulationer over sin uenighed
med familien og over, hvad han kan få at bestille, hans hu står jo
til landbrug. Fra disse måneder foreligger en ret righoldig korres
pondance mellem ham og hans pårørende, mest morbroderen, grev
H. E. v. Schimmelmann. Det er ganske interessant at se, hvor velskrevne alle parters breve er, hvor smukt de hver især forstår at give
udtryk for deres tanker i et yderst flydende sprog, ortografisk uan
gribelige, ligemeget i hvilket sprog, de skrives. Familiebrevene er så
godt som alle skrevet på tysk, det er jo modersmålet, undertiden på
fransk, men aldrig på dansk. Dette sprog bruger man kun, hvor det
er nødvendigt, d. v. s. til danske myndigheder etc., men også dette
klarer i alle tilfælde grev Carl Christian upåklageligt i enhver hen
seende. Den eneste, der er lidt usikker, er grev H. E. v. Schimmel
mann, der har lidt besvær med at holde sine danske skrivelser fri
for tyske småord.
Fra 5. august til ca. 20. september 1818 opholder grev H. E.
v. Schimmelmann sig på Lindenborg39), hvor Grev Carl Christian
v. Baudissin aflægger ham et besøg. Man har her drøftet mange
ting, men mest familiekontraversen og Carl Christians planer om
gårdkøb. Omkring 2 måneder, 16. november 1818, efter dette besøg
på Lindenborg tilskriver Carl Christian onkelen således:
»De vil sikkert undskylde, ærede onkel, når utålmodigheden for
at se Dem og tale med Dem, og det håb, jeg bygger på Deres ind
flydelse og Deres fortale hos min moder, ikke længere lader mig
rolig; og at jeg hos Dem søger at skaffe mig overbevisning om, om
jeg snart skal være så lykkelig at træffe sammen med Dem på Byg
holm40). På min tilbagerejse fra Lindenborg talte jeg med geheime
råd Güldencrone i Århus, som lovede mig at suspendere retter
gangen i sagen mod mig i 4 uger. Imidlertid synes også alt at være
at frygte for mig, hvis ikke der indenfor denne tid findes middel til
at beskytte mine forhold mod retslig forfølgelse. Halvdelen af denne
tilstående henstand er nu forløbet, og De kan derfor forstå, ærede
onkel, med hvilken længsel, jeg imødeser efterretninger fra Dem,
idet mine forventninger om en gunstigere afslutning, end der synes
at true mig, ene og alene knytter sig til Deres forbøn og Deres vel-
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vilje. Jeg erkender vel, hvor lidt krav jeg som slægtning har på
denne Deres velvilje, men som fader til seks børn, som ægtemand,
og som en mand, der overvældet af uheld ikke formår at modstå
så mange genvordigheders fremtrængen alene, håber jeg, De ikke
vil svigte mig Deres del (Hjælp). De af mine slægtninge, der hidtil
har vist sig som formidlere i mine sager, er nu, selv om jeg også
forudsætter den bedste vilje, for meget hildet i betragtninger, men
af Deres uendelige hjertensgodhed, kære onkel, af Deres sjæls op
højelse, der foragter de ubetydeligheder med hvilke vi mennesker ved
at forbitre os livet, tør jeg love mig det glædeligste, når De vil
interessere Dem for mig. Næst efter dette hovedpunkt, en overens
komst med min familie, hvilken beskytter mine forhold mod alle
angreb, optages jeg hovedsagelig af tanken om min etablering på
landet, en tanke, som også De, kære onkel, var så godsindet at til
træde. Intet vil være min situation, mine indtægter, mine tilbøjelig
heder og min sundhed mere passende end driften af et landgods.
De ytrede, at stiftamtmand Tyggesen41) var den eneste mand,
der kunne give de bedste anvisninger i så henseende, og jeg har
derfor foreløbig talt med denne, der har fundet sig meget bered
villig hertil. Også stiftamtmanden mener, at der nu er en meget
fordelagtig tid til køb, og jeg beder Dem derfor, kære onkel, rigtig
meget, at De ikke ændrer de tanker, De havde om disse sager på
Lindenborg, fordi disse ved første hensigtsmæssige lejlighed, vil bi
drage uendelig meget til min lykke.
Skulle, mod forventning, Deres vej ikke gå over Bygholm, så tilla
der jeg mig i overensstemmelse med Deres løfte, ærede onkel, at af
vente meddelelse om, hvornår De vil ankomme til Århus. Jeg vil i
hvert fald altså være så lykkelig at se Dem, og idet jeg nærer det
håb, at dette vil ske rigtig snart, er jeg med højeste højagtelse.

Deres lydige nevø
C. Baudissin«.

Det er uklart, hvorfor C. C. v. Baudissin omtaler Schimmelmanns
besøg på Bygholm eller i Århus, da det kan fastslås, at Schimmel
mann har forladt Lindenborg for ca. 2 måneder siden42).
Selv om datidens sprogbrug var noget svulstig, må man i sandhed
erkende, at floskler ikke sad C. C. v. Baudissin for fast i brystet, når
han fandt dem formålstjenlige. Se nu videre her i næste brev af 1.
december 1818. Brevet bærer ingen adresse, men må antages at
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være skrevet til stiftamtmand Thygesen, og af denne tilsendt Schim
melmann.
»I forbindelse med den sidste samtale jeg havde den ære at have
med Deres velbårenhed, hvilken, som De let kan forstå, har fyldt
mig med den inderligste taknemmelighed mod hans excellence grev
von Schimmelmann og pålagt mig sådanne forpligtelser mod denne
mand, at jeg aldrig bliver i stand til helt at betale dem, er jeg så
fri at forelægge Dem følgende:
Da jeg ikke besidder kendskab nok til landvæsen til straks ved
begyndelsen af min løbebane som landmand at overtage noget
større, hvilket under hensyn til de midler, der står til min rådighed,
let kunne blive farligt, så vil en ejendom af middelstørrelse tiltale
mig mest. Mellem godser i denne klasse, der også samtidig besidder
anselighed og passende huslig indretning, er Kalsbøl hovedgård43)
og Pedersholm44) de eneste i nærheden af Horsens, som fortjener
at blive foretrukket. Fortrinsvis synes den sidste, formedeis den lave
pris, at være den, der måske bør foretrækkes, den mest tiltalende
på grund af den ikke så lange afstand fra byen. Skønt Hovedgård45)
har en skønnere beliggenhed, er den pris, ejeren forlanger, måske
ikke overdreven. Skulle Deres højvelbårenhed være enig med mig
heri, tør jeg måske bede Dem foreslå hans excellence disse godser.
Hvis det har været hans excellences mening, hvilket jeg må slutte
af den tilsagte betalingstermin, at jeg allerede til næste forår kan
forlade byen og etablere mig på landet, så vil det sandelig være
meget vigtigt at få et skriftligt tilsagn fra grev v. Schimmelmann
om den mig af ham tilsagte sum, fordi det vil være mig umuligt at
købe noget uden dette.
Det vil tillige være mig yderst vigtigt at erfare, om det ikke vil
falde hans excellence besværlig at udbetale mig noget, endnu før
juni termin. Thi når jeg under de hidtil bestående forhold har væ
ret ude af stand til at fremskaffe, hvad der kun hører under en mid
delmådig husholdning, så vil jeg på landet mangle alt, hvad der
kræves til en større husholdning. Ved indflytning i ny bolig er for
andringer og anskaffelser altid nødvendige, og alt dette lader sig
ikke gøre, hverken på stedet eller uden penge. Deres højvelbårenhed
vil også forstå, at jeg ikke er uden gæld, der vel er meget ringe, men
derfor dog ikke mindre trykkende, og jeg nærer det håb, at, når De
forklarer min ærede onkel dette, han vil være villig til allerede til
nytår at overlade mig omkring 500 specier, hvilket forhøjer min
glæde over hans deltagelse og godhed for mig.

Den holstenske greve på Store Hovedgård

99

Idet jeg er så fri at ansøge Deres høj velbårenhed om at skrive
til hans excellence om de anførte punkter, er jeg med megen høj
agtelse
Deres højvelbårenheds ærbødigste
C. Baudissin«.
Fra de samme dage foreligger også et brev fra grev C. C. v. Bau
dissin til hans moder, enkegrevinden på Knoop. Brevet er langt,
selvfølgelig skrevet i en nogen anden tone end den i foranstående
anvendte. Man bliver ved læsningen af det fuldt ud klar over, at
uenigheden med sit hjem volder Carl Christian store spekulationer,
men ændre noget i synspunkter vil han ikke. Brevet synes en underlig
blanding af bønner og trusler, tilsat filosofiske bemærkninger. Af
dets indhold skal anføres:
»For den betydende samtale, De har tiltænkt mig, siger jeg Dem
den inderligste tak med den modtagelighed og rørelse, der hviler på
en fader til seks børn, og hvem der i sin betrængte stilling tilflyder
en understøttelse, der i det mindste beroliger ham i øjeblikket.
Da jeg på Lindenborg overfor Deres broder besværede mig over
det fuldstændige ophør af moderlig ømhed, tilråbte min onkel mig
med rørt stemme: De kender ikke, De kender ikke moderhjertet!
Ja, jeg tilstår det! Siden hin sommer, hvortil så mange andre
lidelser også kom legemlige, og hvor De nægtede mig midlet til gen
oprettelse af min sundhed, bar jeg den smertelige følelse, at en så
herlig følelse som den mellem moder og barn, måtte betragtes som
ophørt. Må jeg betragte Deres sidste brev som en gendrivelse? Fø
ler De endnu noget ved den tanke, at jeg er Deres søn, at De har
båret mig under Deres hjerte? Gud i himlen skulle kunne sønder
rive sådanne bånd, at De med ligegyldighed skulle se mig, som for
synet har betroet Dem, jeg, som naturen har overgivet Deres omhu,
gå til grunde.
Hvad den salig fader, der nu svæver i himlens klarhed, fri for
jordiske påvirkninger, hvad han nu måske mindes med vemod, det
vil De gøre til rettesnor for Deres handlinger! Hvad den opbragte
fader har udtalt, skal binde den blide moder! De tråde, der har
spundet sig i mandens oprørte bryst, skal omhyggeligt blive plejet
og viderespundet af hustruen! Hvilket i den tids oprørte, under gun
stigste forhold trykkende liv, har tiltrækning og værdi udover kær
ligheden . . .
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Men hvad nu, når De tilsidesætter naturens former og berøver
Deres søn alt det, hvormed hans fødsel har udrustet ham? Kan det
glæde Deres hjerte at se Deres ulykkelige barn svigtet, undertrykket,
fornægtet. Lover De Dem beroligelse i denne, glæde i hin verden
derved? Betænker De, hvilke forsikringer, jeg engang underskrev
overfor Dem? Jeg gjorde i håb om derved at købe mig ro, og
dog - nu fornyede angreb, rå forfølgelser. De er ikke ophavs
mand til dette, men hvorfor vil De ikke være min beskytterinde,
min rådgiverske? Kan det trøste Dem, at loven er på Deres side?
Lovenes formål er også at gøre menneskene lykkelige, vi har dem
til beskyttelse, ikke for at såre. Og De, som har læst historien og
kender verdensbegivenhedernes gang, frygter De ikke, at der i mine
sønner - min ældste viser ualmindelige anlæg og har en ærgerrighed,
af hvilken meget er at vente - vil opstå en frygtelig hævngerrighed,
selv om jeg ville gøre, hvad jeg kan for at holde den nede?
O, du almægtige Gud, opvæk min moder med kærlighedens
ånde, skriv atter mit navn i hendes hjerte og lad hende føle, at også
mine børn er af hendes blod«
Besynderlig nok, eller måske meget betegnende bærer brevet
hverken over- eller underskrift. Carl Christian selv ligesom alle i
hans familie, ynder at kalde ham »ulykkelig«. Og efterhånden som
årene går bliver den baudissinske familieanskuelse, at den træske
»gescheidene Frau v. Gähler« sammen med sin moder fru Kunninger,
har været den unge greves forfører og har holdt byttet med fast
hånd, indtil også dette greb svigtede.
Det er bemærkelsesværdigt, at Carl Christians morbroder, grev
H. E. v. Schimmelmann, foruden sit travle embede som minister,
som administrator af det schimmelmannske fideikommis og som
vært i et stort hus også kan overkomme at være søstersønnens
hjælper og rådgiver i såvel økonomiske som familiære spørgsmål.
Og det er selvfølgeligt, at Carl Christian er ham meget hengiven
og venter hurtigt at høre hans mening om alle betydende forhold.
4. december 1818 sender Carl Christian morbroderen et brev, hvori
det bl. a. hedder:
»Skønt jeg daglig imødeser efterretninger fra Dem, kære onkel,
og selv om det er meget upassende fra min side at besvære Dem
med mine breve netop nu, da De er optaget af at lette min skæbne,
hvorom jeg er blevet underrettet af stiftamtmand Thygesen, føler
jeg dog trang til af mit dybt rørte hjerte at takke Dem, fordi De
har taget Dem så faderligt af mine forhold. Tilbagestødt og forfulgt
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af samtlige mine slægtninge, behandlet med største hårdhed af mine
egne forældre, forfulgt af skæbnen, vækker Deres godhed, Deres
deltagelse mig til nyt håb og bedre tro. Det, som De, kære onkel,
nu tilsiger mig af egen drift, har jeg gennem mange år forgæves
anmodet min fader om. Det har altid været mit højeste ønske at
leve på landet, mine forhold gjorde det næsten nødvendigt, intet
tiltaler min lyst mere, men min fader har aldrig villet bidrage, selv
det allerringeste, til at gøre det muligt for mig. Da De nu som en
bedre fader har sørget for mig, så har De sikkert intet imod, at
jeg med barnlig kærlighed retter den tak til Dem, som min rigtige
fader ikke syntes at ønske. Og jeg beder Dem om tilladelse til at
måtte skrive til Dem om min lykke fra min nye ejendom, hvor alt
vil minde mig om min gode onkel. Vil De være så god at bestemme,
hvilken sikkerhed jeg skal stille for de penge, De vil stille til min
rådighed til ejendomskøb.«
Fra de nærmest følgende dage, de mørke og triste dage ind
under jul og nytår i grevens første Horsens-år haves ingen efter
retninger. Men det må lades udenfor al tvivl, at de indviklede
forhold har beskæftiget tankerne omkring højtiden både her og der,
i Horsens, i København, på Knoop og måske også lidt i Rendsborg
hos Kunnigers. En dag, lidt efter midten af januar måned 1819,
modtager Carl Christian følgende, gribende, men faste og alvor
lige brev:
»Min kære Karl! Du ønsker at tale med mig! Det vil fylde mit
hjerte med vemod og smerte, thi jeg har ikke set dig, siden du blev
faderløs. Men du synes at ønske det med hæftighed, derfor vil
jeg bevilge dig det om nogle dage. (Hvor, vil jeg også skrive om).
Men hvad vil du af mig? Tilgivelse? Ak, Karl, allerede længe har
jeg bekæmpet min vrede, mine følelser mod dig. Jeg tænker på
dine med ømhed, og min daglige bøn er den, en elskende moder
beder for et elsket barn. Du kan altså ikke komme til at kæmpe
med mig i ensom samtale! Du vil angerfuld med sønderknust hjerte,
takkende din fader, synke ned for mine fødder. Ak Karl! Længes du
efter et sådant øjeblik? Gensynet ville være smerteligt skønt. Men
du vil med bønner, fortvivlelse og tryglen opnå det, som ikke står i
min magt at tilstå dig. Din fader har alt for bestemt og alt for
ofte erklæret, at din Henriette aldrig skulle bære navnet grevinde
von Baudissin, dine børn heller ikke, og har selv ladet sine sønner
give sig det æresord: aldrig at handle mod hans mening. Vor egen
overbevisning og dette løfte binder os (familien) til stadighed. Altså
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kan ingen mulig magt, ingen samtale gavne det ringeste. Græde kan
vi med dig, men ændre? Intet!
Indgreb i den nu løbende retssag er ligeså umulig. Når retten
har talt, vil du stå, hvor du nu står. Jeg forstår meget godt, at det
må gøre dig meget ondt, næsten må bringe dig til fortvivlelse, at
du ikke kan tvinge loven til at kende det for ret, du så levende
ønsker. Men, min søn! Loven vil kun udtale, hvad alle mennesker
tænker og ønsker, og din og børnenes stilling forandres ikke.
Hvis det endnu efter alle disse med rørelse skrevne ord er dig
kært at få en familie-kongres (der vil optage dig meget venligt),
så vil vi det alle meget gerne. Det ville da måske være muligt at aftale
meget vedrørende børnenes opdragelse. Jeg finder, du må føle, hvor
vigtigt dette er. Børnene har ingen formue, altså må de anstrenge sig
dobbelt for at skabe sig en levevej. Du må bære svære byrder, det
føler jeg, men, mit barn, du er også kærligt nok blevet advaret. De
tunge skyer, som nu svæver over dit hoved, har jeg længe forudset.
Forsøg på at indrette dig med din slægt om børnenes uddannelse,
inden din moder hviler tavs i den stille grav. Hvem ved, hvornår
den stemme tier, der nu velsigner dig?«
Med hvilke følelser Carl Christian har læst dette brev, ved vi
ikke. Men nogen håndsrækning til hans kone, der i Horsens i hvert
fald i de første år blev benævnt grevinden, indeholdt det ikke.
Snarere bar brevet ved til det bål, der mange år senere blev antændt.
Utvivlsomt har brevets løfte om familiekongres glædet Carl Chri
stian, der dog inderst inde var søn af huset på Knoop. Og han
skriver snarest efter indbydelsen, den 26. januar 1819, til sin mor
broder i København:
»De er sikkert allerede, kære onkel, underrettet om, at min
moder har givet sit samtykke til en sammenkomst, og at jeg om
nogle dage rejser til Holsten for atter at se min moder. På forhånd
havde jeg ventet med forsigtighed på meddelelsen, og jeg indser
meget vel, hvor svært det har måttet være hende at lade mig til
kæmpe mig denne begunstigelse. De vil sikkert ikke betvivle, ærede
onkel, at jeg levende føler og anerkender, hvormeget jeg har at takke
Deres forbøn for denne gunst, og at mit hjerte er fyldt af taknemme
lighed mod Dem. Men de forhåbninger, jeg vovede at bygge på en
sammenkomst med min moder, er ved det brev, hun ved denne lej
lighed har skrevet til mig, blevet meget forringede. Hun forsikrer
forud, at jeg intet vil opnå hos hende, hun venter, at jeg synker
ned for hendes fødder og vil bede om tilgivelse, men denne mulighed :
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at få tilgivelse, er også det eneste, hvormed jeg tør smigre mig.
Hun synes endog ikke at ville, at jeg taler med hende alene. Af grev
Reventlow på Emkendorf er jeg opfordret til at høre min moders
vilje. Hvad kan jeg under sådanne omstændigheder håbe på? Jeg
føler det tunge i en sådan stilling så meget, at jeg foretager min
rejse med ængstelighed, og frygten for fortabelse er lige så stor som
håbet om at vinde. Den af mig tilbudte udvej, en renunciation (af
kald) på navn og formue, berører min moder ikke i sit brev, og
udover de af Dem, ærede onkel, anførte grunde, at hun - i over
ensstemmelse med det til min fader afgivne løfte - under ingen
lempelser tør indvillige i min forbindelse, hvilket dog synes mig en
meget utilfredsstillende grund, kender jeg ingen indvendinger, der
vil blive fremført fra min moders side.
Det synes mig meget vigtigt at kende de grunde, min moder
har mod denne udvej, og skulle De også synes det vigtigt for mig at
kende noget hertil inden min afrejse, kan jeg, da jeg først rejser
i næste uge, endnu få Deres svar.
Vær iøvrigt overbevist om, kære onkel, at jeg gør det til en
hellig pligt for mig kun indtrængende at henvende mig til min
moder med blid og barnlig bøn, og at hun, hvis hun desuagtet
nægter mig den fortrolige samtale, fordi hun frygter min hæftighed,
gør mig visselig megen uret.
Det drejer sig på denne rejse om min families lykke, om min
fremtid og mine børns skæbne. Med tusinde spekulationer i hjertet
forlader jeg mine (die Meinigen). Der bliver ingen trøst for dem,
hvis min moder lukker sit øre for mine bønner. Og hvad bliver
først deres lod, hvis døden måske pludselig river mig bort fra dem.
O, kære onkel, skulle Gud lade dette overgå os, da glemmer De,
der har været så mange menneskers velgører, ikke Deres ulykkelige,
Dem stadig ærende nevø
Karl Baudissin.«
En af de allersidste dage i januar rejste Carl Christian så til
Holsten til den tunge og svære familiekongres, til gensynet med
sin moder og øvrige, nære familie efter mange års adskillelse, til
en sammenkomst mellem personer, der visselig elskede hinanden højt,
men også stillede visse store krav til sig selv og til slægten. Intet
anende er greven rejst bort fra nyt forhør i den ikke afsluttede
bigamisag. Sagen har siden 4. september verseret mellem kancelli,
amt, byfoged og anklager, men nu dukker den pludselig igen op
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i Horsens. Prokurator Møller er allerede d. 15. januar 1819 blevet
anmodet om atter at rejse anklage. Hvad er nu årsagen til, at greven
først stævnes 1. februar, måske dagen efter sin bortrejse, da sagen
allerede har ligget længe i Horsens? Har man i den lille by villet
hjælpe greven til yderligere udsættelse i sagen?
Og har man tøvet med udfærdigelse af stævning, er man til
gengæld ikke sen til at fastsætte retsmøde. Allerede næste dag, 2.
februar 1819, holder byfoged og borgmester Carøe forhør i sagen.
Tilstedeværende var foruden vidnerne kun fru »Anne Henriette Mar
grethe Baudissin, fød Kunniger« samt »Actor, Procurator Møller,
her af Byen.« Sidstnævnte medbringer en del dokumenter til ind
lemmelse i akten. Blandt disse er hans sålydende »Spørgsmaal til
Hr. Grev Baudissin og Frue Anne Henriette Magre the, fød Kunniger,
Ritmester Gählers fraskilte Hustru« :
Spm. i.: Har Hr. Greven noget til Oplysning eller Beviis for,
at han er deelagtig i de Danske Grevelige Rettigheder?
Fruen forklarer, at hendes Mand er bortrejst til Holsten, hvorfra
han agtede sig til Kjøbenhavn, at hun ikke vidste, hvornaar han igjen
hjemkom. løvrigt svarede hun til Actors Spørgsmaal:
Svar i.: Dette ved Komparentinden ikke.
Spm. 2.: Har Fruen ladet indgive ansøgning om Tilladelse at
indgaae andet Ægteskab, da naar og ved hvem? osv.
Svar: Komparentinden har ved Hr. Justitsraad og Højesterets
advokat Rottbøl i Aaret 1815 indgiven en Ansøgning som omspurgt.
Spm. 3.: Er det Dem Bekjendt, at Hans Majestæt under 7de
Octbr. 1815 derpaa resolverede, at Ansøgningen ikke kunde bevilges?
Svar: Komparentinden opholdt sig omspurgte Tid i Saxen; at
Hans Majestæt nægtede allernaadigst Bevilling paa Ansøgningen,
fik Komparentinden ikke at vide, men erholdt vel heller ikke Bevil
ling paa Ansøgningen.
Spm. 4.: Har Greven senere, i Aaret 1817, ansøgt Hans Majestæt
om Anerkendelse af Ægteskabet imellem ham og Fruen og Legiti
mation af deres sammenavlede Børn, og blev denne Ansøgning ei
heller bevilget?
Svar: Herom veed Komparentinden intet.
Spm. 3.: Da Tiltalte saaledes forgjæves har ansøgt om Tilladelse
at indgaa Ægteskab og senere om Anerkj endelse deraf, saa var det
dem jo bekjendt, at dette Ægteskab var lovstridigt, og hvorfor har
de da under Forhøret af 25. August f. A. sagt, at de ansaa det for
tilladeligt?
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Svar.: Da Komparentinden indgik Ægteskab med Grev Baudis
sin, stod hun i den faste Formening, at den Resolution, der havde
hævet Ægteskabet mellem Ritmester Gähler og hende - og paa
Grund af hvilken Komparentindens iste Mand havde indladt sig
i nyt Ægteskab, ogsaa maatte give hende lige Rettighed. Senere
hørte hun, at en speciel Bevilling til ny Ægteskabs Indgaaelse var
nødvendig for hende. Hun, der som meldt var fraværende i Saxen,
henvendte sig da til Hr. Justitsraad Rottbøl og bad denne paa
hendes Vegne fremskaffe sig ommeldte Bevilling.
Spm. 6.: Begav de sig udenrigs i den Hensigt at lade sig sammen
vie?
Svar: De forlod Riget, ikke for straks at indgaae Ægteskab eller
lade sig sammenvie, hvilket de heller ikke gjorde, før de som meldt
vidste, at Ægteskabet mellem Gähler og Komparentinden var hævet,
og denne atter havde indgaaet et andet Ægteskab, men vel for at
undgaa Grev Baudissins Families forfølgende Harme.
Spm. y.: Hvor mange Børn har de avlet sammen i deres Ægteskab
og hvor mange før?
Svar: 4 i Ægteskab og 3 før Ægteskab.
Spm. 8.: Har de før været tiltalte eller dømte for nogen For
seelser?
Svar: Nej!
Spm. g.: Hvor og naar ere de fødte og af hvilke Forældre?
Svar: Komparentinden er født i Slesvig 1789, hendes Fader er
Kancellieraad Kunniger, boende i Rendsborg og Kasserer ved Kana
len, hendes Moder Elisabeth Magdalene Petersen.
Spm. 10.: Erindrer de endnu ei Præstens Navn, som viede dem?
Svar: Komparentinden erindrer ikke omspurgte Præst’s Navn.
Spm. il.: Ønsker de nogen Defencor beskikket i nærværende
Sag?
Svar: Da hendes Mand, Grev Baudissin, er fraværende, kan og
tør hun ikke bestemme, om han ønsker nogen Defencor beskikket
eller selv vil lade sig forsvare.
Derpaa blev Grevinden demitteret. Aktor forlangte forhøret udsat
indtil grevens hjemkomst, da han så ville fremstille denne til af
høring46). Dermed sluttede altså retsmødet. Først efter grev Carl
Christians tilbagekomst d. 20. februar anmoder denne skriftligt om
udsættelse, idet han henviser til sin samtidige forhandlinger med fa
milien47).
Men selvfølgelig har sagens genoptagelse bragt fru Henriette ud
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af fatning. Hun har straks underrettet sin bortrejste mand, og d.
14. februar 1819 skriver denne fra Rendsborg, hvor han opholder sig
hos sin hustrus forældre, kancelliråden, følgende brev til morbrode
ren, grev Schimmelmann, i København:
»De vil, kære onkel, tillige med dette brev også modtage brev
fra min moder, som indeholder den efterretning, at der er sluttet
en overenskomst mellem hende, mine brødre og mig (dog endnu
ikke endelig underskrevet), hvori tilsiges mig en disponibel formue
(på 20.000 s.-h. c.), såsnart jeg lover, at de børn, der er eller bliver
født i mit nuværende ægteskab, ikke gives mit familienavn, at der
ej heller senere søges kongelig resolution, der vil berettige dem til
førelse af navnet og til de dermed forbundne fordele. Min moder
vil tillige tilskrive Dem, at hun, under henvisning til de i denne
overenskomst fastsatte begrænsninger, ikke har noget at indvende
mod, at mit ægteskab og mine børn bliver legitimerede. Der er
endvidere i overenskomsten tilstået mig en frist på 3 måneder til
endelig underskrift, for at jeg kan anvende denne tid til at ansøge
om legitimation under anden form og navn, idet jeg ikke mere
må bruge hidtil anvendte.
Der er på denne måde fjernet meget betydelige besværligheder.
Der vil ikke mere finde nogen modstand sted fra min moders eller
min families side, såsnart jeg ansøger om legitimation af et andet
navn, og alle de mangfoldige betænkeligheder, som kongen og rege
ringen har haft ved at tilsikre mine børn et navn og en herkomst,
hvilket min familie betragtede som voldelige indgreb i deres rettig
heder, er nu helt forsvundne.
Tilbage bliver dog stadig den ikke ringe vanskelighed hos kans
leren at udvirke, at han tager den mod mig anlagte sag tilbage og
derimod autoriserer mit ægteskab under anden form. Min kone har
tilskrevet mig fra Horsens, at der fra underrettens side er foretaget
forskellige skridt mod hende under mit fravær, og at man ingen be
tænkeligheder har haft ved at slæbe hende i et forhør, ved hvilket
forhør hendes sorg, hendes modløshed og hendes fortvivlelse er steget
til det højeste. Jeg besværger Dem, ærede, dyrebareste onkel, at gøre
noget til, at denne retslige forfølgning standses. Et ord fra Dem til
præsident Kaas vil være tilstrækkeligt, og sådan som sagerne nu står,
nu da jeg nærmere end nogensinde er ved målet: at se mit ægteskab
begrundet (d. v. s.: anerkendt), nu, da selv min moder nærer det
ønske at vide mig lykkelig på den vej, jeg er slået ind på, tør jeg
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sikkert nære det håb, at De, dyreste onkel, vil tage hensyn til mine
bønner og ønsker.
Jeg tænker at indtræffe i København i løbet af 8-10 dage, hvor
jeg vil have den lykke mundtligt at takke Dem på det inderligste
for de mangfoldige beviser på Deres velvilje og for de skridt, De
hidtil har gjort til min skæbnes forbedring. Jeg smigrer mig med, at
De også fortsat ikke vil finde mig uværdig til Deres bistand og er
med et af taknemmelighed opfyldt hjerte Deres lydige nevø.«
Dagen efter sendes, dateret Kiel, følgende :
»Kære onkel! Du vil forbavses over at se en fremmed kvinde
hånd i disse linier og måske i første øjeblik ryste noget utålmodig på
hovedet, men, når først dette brevs indhold er blevet dig bekendt,
så ved jeg dog, at dine ædle og blide følelser vil retfærdiggøre mig,
når jeg prøver på at henvende mig til dig. Du har vel allerede af
et brev fra Mama erfaret, at Carl var her, og hvor vidt de er
kommet i deres overenskomst. Det har fra begge sider kostet dem
meget at give så meget efter, og det er vanskeligt at sige, hvem
der har bragt det største offer. Tiden var meget lidenskabelig og
stormende, og hvem, der har oplevet optrinene, må inderligt ønske,
at lignende aldrig kommer igen. Kun med den inderligste medliden
hed har jeg set min ulykkelige broder og hørt på hans lidelser.
Han synes mig at være i en sådan stilling, at enhver, der tidligere
skattede hans elskværdighed, nu skulle søge at mildne hans trøstes
løse stilling. Jeg lyver ikke, kære onkel, at høre til dem, der interesserer
sig levende for Carl, og jeg håber såvist ikke at skuffe mig selv,
når jeg søger samme følelse hos dig. Carls største ønske er nu at se
sagen endt på den måde, som den her er begyndt, og min bøn til
dig går ligeledes ud på: du må ved din forbøn, hvis det endnu er
muligt, standse den indledte retsforfølgelse, og så, hvad ganske vist
er langt sværere, søge udvirket børnenes legitimation under fremmed
navn. Han vil selv snart komme og af hjertet forelægge dig sine
sager, når du da ser ham, så behøver jeg sikkert ikke mere at være
hans fortalerinde. Thi, hvor ønskeligt ville det dog være efter så
mange kampe, endelig at se en sikker fred opnået og at vide min
stakkels Mama ikke år efter år udsat for lignende scener som den
sidste.
Endnu engang beder jeg om tilgivelse for min påtrængenhed,
kære onkel, fordi du efter min overbevisning, du alene, kan bringe
denne sag i orden og godskrive mig min varmeste deltagelse med
Carl.
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Wolf20) hilser dig på det ærbødigste og forener sin bøn med min,
du vil have os begge i bedste erindring. Din hengivne niece
Julia Baudissin.«

Det er meget vanskeligt at knytte kommentarer til foranstående
breve, at skelne ærlig og oprigtig mening og ønske fra forstillelse.
Eet synes dog givet. Alle, måske også Carl Christian, synes at betragte
den fraskilte fru Henriette som den, der har bragt Carl Christian
i ulykke. Vel har Carl Christian sikkert opfyldt af forelskelse været
hendes forsvarer på familiesammenkomsten, måske også for at trodse
familien, men man har sikkert allerede da fremelsket spiren til den
skilsmisse, der senere fulgte. Den gamle grevinde på Knoop mener
tydeligt, at straffeloven kun vil ramme fru v. Gähler, »din Henriette.«
Fra de følgende par måneder haves ingen efterretninger. Medens
morbroderen, grev Schimmelmann, arbejder på standsning af den
indledte retssag, sysler grev C. C. v. Baudissin med spekulationer ved
rørende sin fremtidige stilling, køb af en gård på landet og endelig
underskrift af familieoverenskomsten. Disse daglige spekulationer
foranlediger ham til at ændre sine oprindelige planer en lille smule,
hvorom han i et brev af 13. april 1819 underretter sin morbroder.
Carl Christian undskylder heri først sin lange tavshed med den gen
synsglæde, han fandt i sit hjem, da han vendte tilbage efter sit
lange fravær, og tilføjer, at han ikke er undgået straffen for den
lidenskab, der binder ham til hustru og børn. »Fra Holsten gør man
mig forespørgseler angående min hurtige tilbagerejse, idet man me
ner, at jeg under et længere ophold i København havde kunnet frem
skynde afgørelsen af min retssag, men skønt jeg betvivler dette og
snarere tror, at kancelliets præsident er blevet noget utålmodig og
træt af sagen, selv om han egentlig er mig velvillig stemt, så at jeg
ikke kunne opnå videre, så er det mig ubehageligt, at man nærer
den anskuelse i Holsten og videre lægger al skyld på mig, hvis
sagen ikke afsluttes, som ønsket. Min moder nærer stadig mistro
til mig, hvortil jeg visselig ikke har givet den mindste anledning, og
som derfor er mig så meget desto mere uforklarlig. En beklagende
ytring over det hårde forlig, hvis tunge følger jeg allerede mærker
og efter dets fulde opfyldelse vil føle langt mere, gav jeg udtryk i
følgende ord : Selv De vil måske engang angre at have sluttet
forliget, hvormed jeg nemlig ville sige, at min moder måske engang
i fremtiden ville angre at have faret så hårdt frem mod sin søn,
er blevet ganske forkert forstået og optaget på den allerdårligste
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måde. Under disse omstændigheder har min moder ikke villet lade
sig bevæge til at være mig behjælpelig med køb af godset Serritslevgård, der imorgen bliver bortauktioneret. Den besværlighed, at
det er nødvendig straks at have en stor kapital, bliver tildels hævet,
dels derved, at general Dahl, der har den første, betydende prioritet
i godset, skal være villig til at lade den største del heraf blive
stående, og dels derved, at det mod passende sikkerhed ikke vil være
vanskeligt at låne penge. Jeg bad derfor til en begyndelse min moder
om kun at yde skriftlig kaution, fordi jeg uden denne slet ikke kunne
handle. Godset indbringer med bonde- og kirketiender over 2000
specier årlig, og dog mener man, at det kan fås for 25-30.000
specier. Lægger man til denne prisbillighed den smukke beliggen
hed, bygningerne, stuehusets bekvemme indretning og den nære be
liggenhed af byen, hvilken er så vigtig for børnenes uddannelse og
produkternes afsætning, så er det ikke at fortænke mig, at jeg, såvel
for min egen som for børnenes skyld, for hvem enhver tilvækst til
min allodialformue er vigtig, intet ønsker mere ivrigt end at kunne
købe dette gods. Jeg har derfor besluttet at vise mig på auktionen
imorgen og, hvis godset virkelig bliver solgt så billigt, at byde på det.
Hvis det så bliver tilslået mig, ratificerer jeg øjeblikkelig (auf der
Stelle) forliget for dog at nyde fordelene ved min konvention, af
hvilken jeg hidtil kun har lært det ubehagelige at kende. Jeg vil
derefter sørge for, at min moder ikke behøver at skulle skaffe hele
summen, men jeg mener at være mine børn skyldig ikke at lade en
så klar fordel smutte ud af hånden. Det eneste, som jeg frygter ved
denne hastige beslutning, hvortil dog kun nøden tvinger mig, er, at
De, kære onkel, vil bebrejde mig, at jeg kun ser på egen fordel af
forliget, at jeg tillige ratificerer, at min moder ikke har forpligtiget
sig til at udbetale kapitalen, hvis hun ikke anser det for tilrådeligt.
Jeg er overbevist om, at jeg ikke behøver halvdelen af summen,
således at jeg ikke bringer hende i forlegenhed.«
Med løfte om snarest at give onkelen nærmere besked om køb
af Serritslevgård og med de sædvanlige ydmyge taksigelser og hil
sener slutter Carl Christian sit ungdommelige brev, der ikke tager
særligt hensyn til de sider, han måske mest burde. Hans ungdomme
lige utålmodighed til trods går det nu ikke altsammen så hurtigt og
aldeles, som han ønsker det. I et brev af 4. maj 1819 takker han
onkelen for dennes brev af 1. maj. I dette brev har onkelen gjort
ham opmærksom på den fare, han (Carl Christian) løber ved ikke
snarest at ratificere overenskomsten og ved at afvente en afgørelse
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af den løbende retssag forinden ratificeringen. Efter moden over
vejelse har Carl Christian dog dagen før sendt familiens sagfører i
Kiel en underskrevet, beseglet erklæring, hvori han ratificerer sin
underskrift på overenskomsten. Han indser i brevet, at han ikke kan
vente nogen afslutning på retssagen, før ratificeringen foreligger, men
herefter venter han den også og beder nu onkelen foranledige, at med
delelse om sagens bortfald ikke gives ad retslig vej, idet den herved
vil blive offentligheden bekendt, noget, der dog ganske vist ikke i
længden kan skjules, og som han dog lidt efter lidt vil vænne sig til.
Han beder om, at afgørelsen må blive ham tilsendt direkte fra
kancelliet udenom myndighederne, og mener, at præsidenten, »von
Kaas«, sikkert vil forstå hans smerte og heraf følgende bøn. Til slut
omtaler han atter et eventuelt køb af Serritslevgård, der kommer til
en ny auktion med ændrede konditioner, og vedlægger derfor afskrift
af jordebog og en af Heinrich Erichsen på Hovedgård og Michel
Roedsted på Borupgård i november 1818 foretagen taksation, hvori
godsets værdi opgøres til 94.410 rbdl. Efter at have bemærket, at
han påtænker at opsige kapitalen hos sin moder kort før »Johanny«
(St. Hansdag, 24. juni), udtrykker han håbet om at se onkelen, når
denne kommende sommer foretager en påtænkt rejse til Lindenborg.
Men onkelens rejse blev nu ikke til noget. Og det gjorde grevens
påtænkte køb af Serritslevgård heller ikke. Årsagerne er ukendte, men
må sikkert søges i modstand mod købet hos enkegrevinden på
Knoop forbunden med, at også grev H. E. v. Schimmelmann har haft
betænkeligheder. Serritslevgård ejedes på dette tidspunkt af det fal
lerede handelshus Muusmann & Schwedler i Århus og blev forøvrigt
ikke solgt ved denne lejlighed48).
Derimod fik grev Carl Christian mere held af sine bestræbelser
for at undgå rettergang og tiltale for bigami. Efter at han havde
underskrevet og ratificeret familieoverenskomsten, fik greven d. 21.
maj meddelelse om, at sagen indtil videre var stillet i bero. Og dermed
var en stor sten takket være grevens indflydelsesrige morbroder
væltet fra hans hjerte. Tilbage har han nu sine spekulationer om
gårdkøb og forholdet til sin familie.
Som foran berørt har greven også haft planer om køb af Hoved
gård straks efter sin ankomst til Horsens, og under sine undersøgelser
med henblik på køb af Serritslevgård har han stiftet bekendtskab
med Hovedgårds ejer, Heinrich Erichsen, så det kan ikke undre, at
resultatet af grevens overvejelser bliver, at greven i sommeren 1819
køber gården. I købekontrakten, der er dateret 7. juli, såvel som i det
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Hovedgård som C. C. von Baudissin genopførte den efter branden.
Foto på gården.

senere udstedte skøde kaldes gården kun »Hovedgård« og ikke som nu
»St. Hovedgård«. Køberen skulle ifølge kontraktens bestemmelser
foranledige denne behørigt tinglæst inden 14 dage, men hvad nu
årsagen kan være, sker dette først 3. september49).
Nogen egentlig opgivelse af gårdens areal findes ikke, hverken
i købekontrakt eller skøde, men det anføres, at gården er »stående
for Hartkorn Ager og Eng 9 Tdr. og Skovskyld i3/s Album«, ligesom
købet også omfatter et ved landevejen imellem Hovedgård og Hoved
Kro beliggende hus, der sikkert har været bolig for en af gårdens
mest faste folk eller arbejdere, vistnok en gartner til pasning af
gårdens også dengang ret store have. Man må her erindre sig, at
den datidige »Hovedkroe« ikke er den nuværende i stationsbyen
beliggende kro, men derimod den nuværende ejendom »Peterslund«,
der ligger øst for landevejen, lidt nærmere ved Grumstrup by.
Om gårdens areal oplyses få år efter købet, endnu mens greven
er dens ejer50).
»Ørridslev Sogn, Hovedgaard, Matr. nr. 1. uprvlg. Hartk. 9 Tdr.
Ager og Eng, i3/s Alb. Skovskyld. Een omkring Gaarden beliggende
samlet Lod midt i Marken mod Aaes Byes Markskiel. I den østlige
Side af Lodden er en Skougrund under bestemte Grændser, som
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Eieren har erklæret som Fredsskou. Men da denne Fredning ikke
existerer, saa er Grunden taxeret og beregnet til Skyldskatning.«
løvrigt er arealberegningen sammensat af 47 markarealer, an
førte skov, landevejen Horsens - Aarhus, vejen fra landevejen til
Kattrup og markvejen fra denne vej til lodden, matr. nr. 9, ialt
2.442.130 kvadratalen = 176 tdr. land51).
100 år senere52) angives arealet at være 80,8 ha, deraf 69,3
ager, 1 eng, 9 skov og 1,5 have og gårdsplads. Hartk. 10 tdr.,
7 skp., o fdk., V4 alb. Af jorderne er ca. 553 ha god, mild lermuld
på lerunderlag, resten stærk lerjord, terrænet er højtliggende, men
jævnt faldende mod syd fra gården, engen er hårdbundseng og
skoven er storskov af god bonitet, bevoksningen: eg, ask, bøg og
gran. Til sammenligning med senere, heri anførte tal tilføjes, at
jorden da dyrkes i 7 marks drift, og kvægbesætningen udgør 58 malke
køer, 2 tyre, 25 ungkreaturer af rød race, 8 arbejdsheste, 12 tillægs
søer, 200 slagtesvin og 100 høns.
Men greven overtager altså »Hovedgård« fra Mikaels eller 29.
september 1819 og fraflytter sin bopæl i Nørregade no. 264 i Horsens,
der udlejes og forøvrigt fra 1822 i flere år beboes af den velkendte
præst, konsistorialråd, ridder Ulrik Frederik Rosing, tidligere præst
ved den danske kirke i London, hvor han havde virket blandt Napo
leonskrigenes danske krigsfanger i »prisonen« og indlagt sig stor
fortjeneste som disses store ven og hjælper. Da præsten lejede gården
på Nørregade af greven, var han netop blevet forflyttet til Horsens
fra Jyllinge-Gudsømagle på Sjælland. Også i Horsens har han efter
ladt sig et godt minde, hvor en af ham oprettet søndagsskole endnu
bærer hans navn53).
Fru Asta synes i sine erindringer ukendt med det forhold, at
hendes forældre en kort tid i 1818-19 har boet i Horsens, men dette
er såre naturligt, da hun ingen personlige erindringer kan have
fra disse år, da hun kun var 1-2 år gammel. I købet af Hovedgård
medfølger en del rørlige ting, hvoriblandt 10 malkekøer, 6 heste,
4 får og i vædder, 2 søer, 12 grise og noget fjerkræ samt nogle
vogne, redskaber, folkesenge m. m. Købesummen var fastsat til
17.600 rbd. rede sølv eller 8800 specier grov courant. Betalingsvil
kårene synes hårde for grevens små midler, foranomhandlede 20.000
s.-h. c., som dog først ville blive stillet til grevens frie rådighed efter
moderens død, hvorfor han da også straks og flere gange må stifte
lån hos moderen og andet steds, således at skøde på gården først
kan tinglæses 18. juni 1823. Af købesummen skulle 3200 rbd. betales
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til Kieler omslags termin 1820 og resten, 14.400 rbd., inden udgangen
af januar måned 1821. Gården har ved overtagelsen sikkert været
meget forsømt. Der skulde indsættes mere besætning, og bygningerne
forbedres, så inden ret længe har greven en pantegæld til moderen
på 17.066 rbd, til Rasmus Secher i Horsens på 4000 rbd. og til en
fru Hviid i Århus 3000 rbd54). Af et kort51), udfærdiget i 1817,
fremgår det, at bygningernes beliggenhed da ikke var synderligt af
vigende fra beliggenheden idag. Laden indtil 1958 synes dog trukket
noget mod vest, ligesom også vejen fra landevejen til gården er flyttet
15-20 m mod vest, hvorved er opnået en smukkere indkørsel til
gården. I grevens tid har gården været et firkantet, dog ikke lukket,
kompleks, med hovedbygning og sidefløje beliggende omtrent som nu,
men med indkørsel i gårdens sydøstlige hjørne, således at tilkørsels
vejen var skjult fra hovedbygningens vinduer.
Fru Astas oplysning om gårdens dystre fortid må vist læses med
en smule forbehold. Gården hørte i sin tid til Skanderborg rytter
distrikt, men fra dettes ophævelse i 1767 og indtil 1800, da gården
(9 td. hartk.) købtes af kapt. C. H. Secher, senere Nebbegård, var den
i flere ejeres besiddelse. I 1803 blev gården af kapt. Secher solgt
til en broder, J. M. Secher til Vilhelmsborg, der i 1810 solgte den til
Heinrich Erichsen, grevens formand som gårdens ejer55). Hoved Kro
er antagelig skilt fra gården i årene før 1810, idet den på grevens
tid ejedes af en vis Frands Richter, gift med Maren Secher, for
mentlig en datter af J. M. Secher. Det er dog en notorisk kendsger
ning, at slagsmål og røveriske overfald i og omkring den smukt, men
ensomt beliggende kro også der, så lidt som andre steder, hvor kro og
brændevin var nære naboer til skov og skjul, ikke var ukendte begre
ber i det 18. århundrede56).
Skønt er og skønt var landskabet omkring Hovedgård, især mod
nord. Intet under, at fru Asta endnu i sin høje alderdom mindes sit
barndoms drømmeland med følsomhed, og husker landskabet i højt
solskin med sommersolen bag sin ryg, husker den storslåede, vide
udsigt fra højderne nord for Hovedgård over Grumstrup, Vedslet og
Ringklosterådalen, over Skanderborg sø til Skanderborg by med
Stilling og Blegind kirkers konturer skarpt tegnede mod den fjerne,
blå himmel. Udsigten mod syd, imod solen, var ikke så skøn. Der
var langt, langt længere vej til kirken i Ørridslev, hvortil gården
hørte, end til Grumstrup og Vedslet. Selv om disse byer ikke så let
kunne ses fra Hovedgårds bygninger, kunne de dög ses fra visse af
gårdens marker, og den skønhedssøgende familie har sikkert følt sig
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nærmere knyttet til, mere fortrolig med, disse byer. Det virker derfor
også interessant at se fru Asta fortælle sagnet om den i Hoved Kro
overfaldne mand, der flygter til den nære bys lille kirke (Vedslet).
Dette sagn berettes også andet steds i en lidt ændret form, ligesom
det også der siges at have været røvere ved Lillerupholm og Bleid
samt på Serritslevgårds mark ved Horsens-Århus landevejen57).
I det følgende mindes fru Asta Jens Olafsen og kromanden, hr.
Selman. Fru Asta husker ikke altid lige tydeligt, og mange af hendes
navne er absolut forkerte eller fejltrykte af den tyske bogtrykker. Det
kan konstateres, at en af Hovedgårds nærmeste naboer var gårdmand
Jens Olesen i Grumstrup by, hvis marker mod syd stødte op til
grevens nordligste agre. Jens Olesen var en mand på grevens alder,
der havde kone og 2-3 små børn. Som ovenfor anført hed kromanden
dengang Frands Richter. Såvel han som hustruen hørte til to vel
kendte slægter i Horsens og omegn. Omkring 1825
denne mand
imidlertid forlade kroen, der overtages af exam. jur. Gotthold Jacob
Seidelin, en apotekersøn fra Skanderborg, gift med Frederikke Elisa
beth Winkel, men da greven netop dette år flytter fra Hovedgård,
kan det ikke være ham, fru Asta mindes med så dårlige følelser.
Hvorvidt erindringerne vedrører Richter, må også betvivles, selv om
naboskabet, som det vil fremgå af følgende, vel ikke altid var
allerbedst. Derimod var der på kroen en kort tid omkring 1824 en
karl, der også assisterede ved serveringen, ved navn Selman, som se
nere blev arresteret i Horsens i en tyverisag. Muligt kan kromandens
store folkehold, i Seidelins tid en lærerinde, en stuepige, en kokke
pige, en barnepige, en avlskarl og en opvartningskarl, have vakt
jalousi hos grevefamilien, hvis tyendeantal absolut ikke var væsentligt
større. Som foran anført var grevens forhold til Richter i hans første
år på Hovedgård ikke godt, og at han syntes så godt om Jens Olesen,
kan måske skyldes den omstændighed, at denne netop i de år blev
sagsøgt af kromanden for nogle løsgående kreaturer på kroens jor
der58).
Også huslærerens navn, hr. Olier, må være en fejlhuskning. Om
familien overhovedet har haft andre huslærere end denne Olier, må
betvivles. Da grevefamilien i 1825 forlader Hovedgård, hedder dens
huslærer Eggers, en mand, hvis navn man møder i et par officielle
dokumenter vedrørende grevens ejendom59), og som man i året
1834 under navnet Ludvig Ferdinand Eggers, 35 år, ugift, musik
lærer og fungerende stadsmusikant, finder logerende hos farver Ja
cobsen, Søndergade 116 i Horsens60). Det er utvivlsomt ham, erin-
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dringerne omhandler. Om han alene kan tillægges alle de anførte
ejendommeligheder, som årene sikkert ikke har formindsket i fru
Astas erindringer, eller om også andre lærere er indblandede i beret
ningen, kan ikke ses, ligesom den formodede indlæggelse på sindsygehospital formentlig ikke vedrører L. F. Eggers. Om barnepigen
Abelone vil senere blive berettet.
På nabogården »Neder Hovedgård« boede et ældre ægtepar,
gårdmand Niels Lund og dennes jævnaldrende hustru med to ugifte
børn, en 30-årig datter og den 25-årige søn, Erich Nielsen Lund,
samt nogle tjenestefolk. Grevens forbindelse med denne familie har
været ret ringe, og når fru Asta slet ikke omtaler denne deres
nærmeste nabo i sine erindringer, skyldes det sikkert, at der ikke
var små, jævnaldrende børn i gården, og at familien har skøttet sig
selv. Naboskabet må sikkert have været godt nok. Niels Lund var en
svagelig mand, der døde omkring 1825, hvorefter enken og senere
sønnen overtog gården, i hvilken forøvrigt Rasmus Secher i Horsens
havde pant. Erich Lunds grav kan nu findes på Vedslet kirkegård.
Der er noget smukt over fru Astas beretning om faderens tungsind
og hidsighed med påfølgende fortrydelse, og den må vist også anses
for rigtig. I hvert fald er grevens færden på Hovedgård og senere i
Horsens præget af megen uklog opfarenhed og tankeløs voldsomhed,
der påførte ham et utal af processer og søgsmål såvel rejst af som
mod ham. Nu var processer vel nok en af datidens skødesynder.
Visse personer, f. eks. ejeren af Grumstrupgård, exam, juris. Muhle,
figurerer gang på gang i Voer-Nim herreders retsprotokoller fra
disse år, men vel ingen så ofte som grev v. Baudissin. Årsagen hertil
må vist søges i hans strenge krav om retsindighed, der gjorde ham
til kværulant. Hertil kom, at han under sin opvækst synes at have
erhvervet sig despotiske livsanskuelser, specielt med hensyn til sine
nærmeste familiemedlemmer og sit tyende, hans mangel på forståelse
af disses krav og ønsker og hans holstenske disciplin i forbindelse med
hans militære uddannelse har sikkert ikke rigtigt kunnet passe til de
Voer-Nim herreders bønder. Også hans selvovervurdering, jfr. fru
Astas beretning, og de stramme, økonomiske bånd, forbundet med en
vis flabethed, gjorde ham noget uomgængelig. Om de ægteskabelige
forhold er det vanskeligt at dømme. Ubestrideligt har han som adels
mand absolut villet tage konsekvensen af sit noget overilet indledte
bekendtskab med den fraskilte fru Henriette v. Gähler, men i sit
inderste har han vel kunnet indse, at forbindelsen ikke udelukkende
ville bringe ham lykke, og at den borgerligt fødte embedsmands-
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datter vel ikke altid helt forstod ham på rette måde. Skuffelsen og
græmmelsen over hans ødelagte fremtid har voldt ham store speku
lationer.
For fru Henriette synes ægteskabet vel ikke oprindelig nogen
skuffelse, men det synes ikke usandsynligt, at årene har drevet en kile
ind mellem hende og greven. En familietradition, som dog ingen
steder ses bekræftet af dokumenter e. 1., vil vide, at grevindens moder,
fru Elisabeth Magdalena Kunniger, født Petersen, fra Slesvig, næsten
altid opholdt sig i grevens hus. Er denne tradition rigtig, skal man
nok heri søge årsagen til grevens mismod, idet man i mange af hans
handlinger aner den viljestærke kvinde bag den svage mand. Der
kommer mange børn i ægteskabet, men et og andet, måske flere
omstændigheder, skiller dog ægteparret, så at grevinden efter mange
års ægteskab må forlade mand og børn og hjem.
Til grevens fordel taler dog, at han var i besiddelse af megen
pligtfølelse og ansvarsbevidsthed og kunne forene et dannet, belevent
væsen med en naturlig, charmerende optræden. Smuk og statelig
var han tillige.
Kort efter sin overtagelse af Hovedgård, d. 11. oktober 1819, kom
mer greven i strid med sin fra H. Erichsen overtagne staldkarl og
kusk Søren Andersen, der ikke havde striglet grevens heste »til
dennes fornøielse«. Det ender med, at greven giver karlen een på
øret og viser ham bort med besked om at forlade gården, hvilket
karlen ikke lader sig sige to gange, men kort efter vender han til
bage, ledsaget af sognefoged Thomas Jensen og gårdmand Jens
Jensen af Tvingstrup. Sognefogden går først ind til greven, der
nægter at have bortvist karlen og erklærer intet at have mod hans
förbliven som karl, men ikke som kusk. Kostpenge og løn kunne
karlen ikke få, hvis han forlod tjenesten i utide. Da sognefogden
fra grevens stue kom ud i køkkenet, hvor kusken afventede resul
tatet af henvendelsen til greven, blev kusken utilfreds med Thomas
Jensens optræden hos greven, idet han mente sognefogden overtalt
af greven, hvorfor Thomas Jensen atter gik ind til greven, som bad
ham betyde klageren at forsvinde. Karlen syntes imidlertid ikke at
ville efterkomme sognefogdens besked herom, hvorfor greven selv
kom ud i køkkenet, befalede Søren Andersen at forføje sig bort, hvor
til karlen svarede sig villig, når han havde fået, hvad han mente at
kunne tilkomme. Ophidset slog greven nu Søren Andersen sin knyt
tede næve i ansigtet, så at Søren Andersen faldt bagover på gulvet,
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og hans næse blødte. Han kommer dog straks på benene og bliver
derefter af greven - med højt hævet stok - drevet ud af gården.
Karlen klager til politiet, og det kommer til retsmøde i Horsens d.
15. oktober, hvor greven erkender at have beskyldt Søren Andersen
først for forsømmelse i sin tjeneste, dernæst for uartig opførsel. Han
(greven) havde iøvrigt forholdt sig efter loven, hvorfor han benæg
tede at have bortvist karlen, men derimod tilladt ham på hans
forespørgsel at fortsætte tjenesten. Greven tilbød nu endog, at Søren
Andersen straks måtte genindtræde i sin tjeneste indtil akkorderet
ophør d. i. november, han måtte også straks forlade sin tjeneste og
dog få løn indtil 1. november, ja, han måtte endog forblive på
gården efter 1. november, dog kun som almindelig karl, hvilke tilbud
Søren Andersen alle afslog. I et følgende retsmøde kræver han til
ladelse til straks at forlade tjenesten samt, at greven skulle give ham
en »Dusør« på 5 rbd. Endvidere vil han have lov til straks at hente
sit tøj og 2 ham tilhørende får på gården. Dommeren mente ikke,
at greven var utilbøjelig til at antage dette forligsgrundlag, hvorfor
sagen atter udsattes, for at greven, der ikke var tilstede, kunne blive
adspurgt.
Søren Andersen fortryder sit tilbud og kræver i næste retsmøde
vidneafhøring af forskellige medtjenere og sognefogden Thomas Jen
sen. Da vidneafhøringen ikke absolut bliver i Søren Andersens favør
han synes ikke hverken hos disse eller hos dommer at finde sympati,
vidnerne havde for størstedelen intet hørt eller set, da de var optaget
af aftenspisning eller arbejde under episoden - slutter sagen i et
retsmøde d. 9. november med, at klagerens fader, skovfoged Anders
Jensen i Kollerup skovhus, på sin søns vegne frafalder sagen og
erklærer ingen tiltale at have mod greven i nogen henseende.
Hvordan parterne til sidst ordner deres mellemværende vides ikke.
Denne grevens første sag endte altså absolut med sejr. Man mærker,
at han er ny på egnen og i retssalen og nyder gavn af datidens
respekt for adelsmanden, en ærbødighed, han i senere sager må se
svinde mere og mere på grund af sin selvbevidste og noget hovne
optræden61).
25. februar 1825 føder grevinden en søn, der ved dåben d. 19.
april i Ørridslev kirke af den 60-årige pastor Brandt bliver døbt Adel
bert Hendrik. Pastorens kendskab til grevefamilien må ikke have
været ret stort, eller også har den noget berygtede præst ikke været
nogen nøjagtig bogholder, i kirkebogen noteres barnets fader som
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gårdejer, greve Carl Baudissin, ejer af Hovedgård, hvorimod mode
rens navn ikke er anført62). Greven har sikkert ikke haft megen
gang i den fjerntliggende Ørridslev kirke eller Kattrup by, når præ
sten end ikke kender grevindens navn. Og stillingsbetegnelsen gård
ejer er formelt absolut rigtig, men synes at forråde en ikke særlig
hjertelig velvilje. Som faddere var indskrevet: fru Horn, hofdame
på palæet i Horsens, en preussisk husarofficers fraskilte hustru, prin
sesse Charlotte Frederikkes veninde. Fru Horn var en 40-årig, smuk,
meget livlig og insinuant, lille dame, der tidligere havde været »figurantinde« - statist eller korpige ville vor tid vel sige - ved et tysk
teater63). Endvidere var førnævnte fru majorinde v. Bauditz tilstede
sammen med sin mand, toldkontrollør v. Bauditz, kammerjunker
Voss fra Rodstenseie64) og endelig løjtnant Amsinck fra Slesvigske
Kyrassérregiment, den mand, fru Asta skildrer vandrende hvileløs
rundt i haven ved hans bopæl, Søndergade 15 i Horsens. Rigtig
heden af denne skildring eller de omstændigheder, der foranledigede
hvileløsheden, kan ikke bevises. Herman Amsinck var født i Holsten
1795, blev 1822 premierløjtnant og 1829 ritmester og døde i 1875 i
København som afskediget oberstløjtnant, altså som en meget gam
mel mand05).
Pastor Brandt66) noterer meget omhyggeligt, at grevinden blev
introduceret samme dag. Denne grevens første i Danmark fødte
søn skulle senere blive en af vort lands bitreste modstandere såvel
under treårskrigen som før og i 1864, hvilket vel ikke var at forudse
ved hans dåb.
Ved nytårstid 1820 havde Voer-Nim herreder fået en ny her
redsfoged, idet den da 25-årige exam, juris. Jens Palle Christian
Holst, søn af herredsfogden for Tyrsting-Vrads herreder, C. M. C.
G. Holst i Brædstrup, da blev konstitueret i embedet (indtil 1823)67).
I sin embedstid fik Holst så grundigt kendskab til grevens livsan
skuelser og livsførelse, at det synes at have fået følger for greve
familiens selskabelige forbindelse med fru v. Bauditz, hvorom senere.
Kort efter sønnen Adelberts fødsel har greven sin næste proces,
også denne gang foranlediget af en klage fra et af hans tyender,
tjenestekarlen Peder Nielsen Nørrebye, der besværer sig over, at han,
der ved den i Horsens fast ansatte fæstemand Hendrik Hiernøe var
fæstet til at tjene som avlskarl på Hovedgård fra 1. maj til 1.
november 1820, nu af greven var sat i arbejde som hakkelseskærer.
Han beklager sig skriftligt til herredsfogden og hævder, at greven
har misligholdt fæsteakkorden. Det kommer til retsmøde d. 18. maj,
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hvor greven påstår citanten ude af stand til at bestride avlskarls
arbejde, hvorfor greven havde tilbudt ham stilling som staldkarl.
Dette arbejde nægtede P. N. Nørrebye at udføre, men forlangte i
stedet øjeblikkelig afsked samt løn, i mark daglig, for den forløbne
tid, ialt 2 rbd. for 12 dages arbejde, hvilket beløb greven også havde
betalt ham, hvorpå han d. 13. maj forlod tjenesten og - efter be
gæring - tillige med sit tøj af greven befordredes til Horsens. P. N.
Nørrebye erklærede herefter, at grunden til hans sagsanlæg alene
skulle søges i den omstændighed, at greven ved lønudbetalingen havde
fradraget 1 rbd., der var betalt ham (Nørrebye) i fæstepenge ved
fæstemålets indgåelse. Sagen går til doms, hvor greven frikendes for
Nørrebye’s tiltale. I domspræmisserne hedder det bl. a., at fæstepenge
vel egentlig er en gave, men givet under forudsætning, at modtageren
opfylder fæstemålets krav. Altså en ny sejr for greven68).
For en kort tid har greven nu fred. Han synes at være inde i
en kort, lykkelig periode og skriver derfor også d. 21. maj 1821 til
sin onkel, grev Schimmelmann, og takker ham »als der Ordner dieser
Verwirrung und dem Schöpfner meiner neuen und glücklicheren
Existens«, og han håber, at Schimmelmann denne sommer efter vel
overstået sygdom vil besøge ham på hans lille besiddelse, skriver om,
hvordan han for 1V2 år siden var opfyldt af bitterhed og mistro, men
nu daglig får mere og mere ligevægt. Kun spekulationer over bør
nenes fremtid volder ham uro, og han kan ikke rigtig forlige sig
med den tanke, at de skal bære et andet navn end han. (Han trækker
forøvrigt sagen herom ud, så at det aldrig bliver til noget). Og
fortsætter: »Meine Mutter, die mir überhaupt in der letzteren Zeit
viel Güte bewiesen hat, hat mir durch Uebersendung einer Menge
Straucher Gelegenheit verschafft, meine Garten zu verschönen.«
Og han fortsætter: min gård giver mig fuld beskæftigelse, og jeg
føler mig ikke landbruget helt mægtigt, da jeg har tilbragt så mange
år i byen. Høsten var ringe, og kornpriserne små, så det første år
har været lidet glædeligt. Jeg har måttet tage af min kapital, hvilket
har været så meget smerteligere, da jeg følte mig ansvarlig over for
mine børn med denne. Og det vil gøre mig ondt, om De, kære onkel,
eller min moder tror, at det skyldes uorden eller letsindighed. Jeg
kan kun påpege tidsforholdene og størrelsen af min familie.
Særlig hyppig synes brevvekslingen i disse år med morbroderen
ikke at have været. Han er jo nu kommet i et tåleligt forhold til
sin moder og har vel som følge heraf ikke så megen brug for mor
broderens hjælp i forholdet til hjemmet. 21. juni 1821 udsteder
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greven skadesløshedsbrev til sin moder, stort 17.066 rbd. r. s.69).
Som anført var hans midler jo sat temmelig fast, hans rådighed over
dem meget indskrænket, men man kan i det hele taget kun karak
terisere ham som en strengt økonomisk mand, der med største ansvars
bevidsthed forvaltede de midler, han fik i hænde. Men utvivlsomt
har hans økonomiske forhold voldt ham mange spekulationer, me
gen brevskrivning, mange forhandlinger og rejser.
Uheldigvis var greven også tirsdag d. 12. juni 1821 på rejse,
idet skovfogden i Bygholm skov, Lars Schou, ledsaget af sognefogden
Thomas Jensen fra Tvingstrup samt stævningsmændene, skræder
Mikkel Rasmussen, Tvingstrup og gårdmændene Folmer Michelsen
og Niels Jørgensen af Gangsted denne dag indfinder sig på Hoved
gård for efter deres foregivende at eftersøge 2 i Gangsted krat og Byg
holm skov stjålne ege. Uden at tage hensyn til grevens fraværelse
lader nævnte mænd gårdens lofter og huggehus oplukke, og Lars
Schou undser sig ikke for i vidners nærværelse at sige, at en i huggehuset stående plovås sandsynligvis var af den i Gangsted stjålne eg.
Da ransagningen på gården var forbi, begærede Lars Schou at se
på en plov, der blev benyttet i marken, hvorfor de 5 mand ledsaget
af forvalteren, Henrik Møller, begav sig ud i marken, hvor han
traf den pløjende karl, Erich Andersen. Skovfogden underkastede
ploven en undersøgelse og fandt i ploven indsat en ny plovhandel
eller handmide70), hvorfor Lars Schou spurgte Erich Andersen, om
den var lavet af en eg fra roden (stammen) eller af en gren. Hertil
svarede Erich Andersen, at han troede den lavet af en stamme fra
grevens egen skov. Skovfogden svarede hertil, at når han (Erich An
dersen) kun »troede«, vidste han det altså ikke bestemt. Plovhan
delen var, så vidt han (Lars Schou) kunne se, af en gren af en
gammel eg, og han troede derfor, at den var af en gren, der var
blevet stjålet i Bygholms del af Hoved skov. Dermed gik ransagerne.
Sagen bliver selvfølgelig meddelt greven, da han kommer hjem,
og uden at afvente anklage besværer han sig straks til herredsfogden
i en skriftlig klage af 15. juni. Han meddeler, at plovåsen er ophugget
fra en eg, der den forudgående vinter var blevet fældet i hans egen
skov. Plovhandelen (handmiden) omtaler greven ikke i sin første
klage, men derimod i et senere indlæg i sagen. Lars Schou’s beskyld
ning kan greven selvfølgelig ikke lade sidde på sig, og han anmoder
derfor herredsfogden om, at »Lars Schou for disse uforskammede
og ærekrænkende Udtalelser, og Thomas Jensen, der ei var kompe
tent til at giøre sådan Huusundersøgelse«, begge må blive indkaldt
for retten og straffet efter loven.
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Baudissins brev af 15. juni 1821 til herredsfoged Holst vedrørende det
påståede skovtyveri.
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I et retsmøde d. 20. juni forsøges uden held mægling. Grevens
vidner, især forvalteren Henrik Møller, der i grevens fraværelse ikke
havde syntes at kunne nægte ransagningen, men tilladt dens fremme
og personlig havde givet adgang til lofter og huggehus samt marker,
erklærede, at Lars Schou tydeligt havde sagt, at de fundne genstande
hidrørte fra de stjålne ege, hvorimod Lars Schou nu erklærede at
have sagt, at de fundne genstande var skåret af ege, der lignede
de stjålne ege, hvilket udsagn han i et nyt retsmøde d. 4. juli
søger bevist ved vidneafhøring. Det bliver nu noget uheldigt med
disse vidner, der desværre synes at have en ret dårlig hukommelse
om ransagningens forløb og de under denne faldne udtalelser, men
Lars Schou’s oprindelige udtalelse, at det stjålne fandtes i grevens
besiddelse, kunne dog ikke benægtes. Det oplystes yderligere, at skov
fogden samt sognefogden med tiltagne mænd var mødtes i Hoved
Kro. Efter at have indtaget nogle forfriskninger på kroen for bedre
at kunne gennemføre ransagningens strabadser foretoges - øjensyn
ligt på skrømt - i hvert fald uden resultat - en meget let ransagning
i kroens udhuse, hvorefter man begav sig til Hovedgård. Andre steder,
sagde vidnerne, ransagedes ikke trods Danske Lovs forskrifter herom
(6-17-15).
Man fristes til at tro, at kromanden Frands Richter har tilskyndet
den påtænkte ransagning. Mon ikke netop i de dage greven og for
valteren Henrik Møller har ageret spøgelser i Hoved skov og herved
skræmt egnens befolkning og kroens gæster lang bort. Og så, da sa
gens rette sammenhæng kommer for dagen, har begge erhvervet sig
naboernes vrede og, hvad værre var, deres mistanke om skjult skov
tyveri i forklædning? Frands Richter har sikkert ikke kunnet billige
skovuro, der kunne skade hans næring. Ransagningens lovlighed
søgtes af skovfoged Lars Schou hjemlet i en forordning af i73371)^
hvor overfor greven i et skriftligt sagsindlæg af 16. juli hævder, at
denne forordning dels kun vedrører de kongelige skove og dels er
forældet og ændret og derfor er ulovlig, et standpunkt, han mærke
ligt nok senere må frafalde. Trættekær var greven egentlig ikke. Han
for hurtigt op, men faldt snart ned igen.
Efter flere retsmøder, som ikke giver nye oplysninger, men kun
forhaling af sagen, afsiges d. 4. august sålydende dom:
»Thi kendes for Ret! De af Indstævnte Lars Schou under Ran
sagnings Forretningen den 22. (fejlskrift for d. 12.) Juni sidst brugte
fornærmelige Udladelser vorder herved mortificeret, saa at samme
som død og magtesløs ikke skal komme Grev Baudissin til For-
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kleinelse paa Stand, Ære, gode Navn og Rygte, og bør Indstævnte
derfor til Aarhus Amts Fattigkasse bøde 2 Rbd. samt erstatte Citantens Omkostninger med 8 Rbd., alt Sølv.
Det efterkommes inden 3de Solemærker efter denne Doms lovlige
Forkyndelse under Adfærd efter Loven.
I. Holst.«

Det hedder i domspræmisseme, at ransagningen må anses for
aldeles lovlig, så meget mere som den blev afholdt med grevens
(forvalterens) udtrykkelige tilladelse, men det er konstateret, at Lars
Schou har fremsat sine beskyldninger uden bevisligheder, hvormed
han har gjort sig skyldig i lovstridigt forhold. Til stede ved domsaf
sigelsen var foruden greven Lars Schou’s prokurator, der forbeholdt
sig at appellere dommen, hvilket dog ikke skete.
For nutidens uhildede iagttager synes ransagningen at have væ
ret en uforskammethed over for greven, men årsagen skal sikkert
søges i det dårlige forhold, greven efterhånden havde erhvervet sig
til sine naboer.
I sin retfærdige harme anvender greven i sit skriftlige indlæg af
16. juli et par uoverlagte udtryk, der sikkert ikke har bedret rettens
syn på hans sag. Det hedder heri bl. a. : »en hver Proprietær, der
har det Uheld at boe i Nærheden af en anden Mands endog aaben
liggende Skov, idelig skal være udsat for Chicane og en uvidende,
selvraadig Skovfogeds Wilkaarlighed og Drillerier« og senere i samme
skrivelse: »At en i Lov og Ret ukyndig Sognefoged, der ingen Slags
Jurisdirektion har, kunde være berettiget til enten at udnævne Mænd,
eller ved sin Nærværelse at autorisere en slig Randsagning, er vist
uden Hjemmel i Lovgivningen«. Med sådanne skriftlige udladelser
og en sikkert hertil svarende personlig optræden i hjemsogn, købstad
og retssal har greven sikkert haft meget vanskeligt ved at skaffe sig
venner noget steds, selv om datiden vel så mere stort på den slags
foreteelser, end nutiden forstår70).
Men grevens nerver var denne sommer stadig på højkant. Mens
tyveriprocessen står på, og grevens mening om kromand Frands
Richter ikke er bedst, tror han at kunne få lejlighed til at rette et
slag mod kromanden. En væver, Niels Andersen, rejste lørdag d. 28.
juli på et af herredsfoged, kancelliråd Lanng i Arhus udstedt pas
fra Århus til fods til Flensborg. Den følgende søndag beder han i
Solbjerg Kro, hvorfra han mandag d. 30. går videre til Hoved Kro.
Her træffer han den ham iøvrigt ganske ukendte mand, Christian
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Pedersen, der fortæller ham, at også han agtede sig til Flensborg.
Vejret er godt, humøret højt, de får en bid brød og en dram sammen
og bliver venner. Det nyetablerede venskab besegies ved flere glas
brændevin, så begge vennerne var noget påvirkede, da de noget
hen på eftermiddagen forlader kroen. De var imidlertid ikke kom
met ret langt, kun til det sted, hvor vejen til Hovedgård går fra
landevejen, inden sommervarmen overvælder dem begge, gør dem
trætte og søvnige, især væveren, og begge lægger sig til hvile i
vejkanten. Da Christian Pedersen, der var den mindst påvirkede og
sikkert har haft mere øvelse i at udholde rejselivets strabadser, tror,
at væveren er faldet i dyb søvn, finder han tidspunktet inde til at
få noget ud af visse iagttagelser, han har gjort i kroen. Han går i
væverens vestelomme for at hente sig nogle sedler af væverens tegne
bog. Men væveren sov ikke så fast endda. Han farer op og giver
sig optændt af retfærdig harme til at banke Christian Pedersen, der
hyler så voldsomt op, at grev v. Baudissin kan høre det oppe i sin
gård og skyndsomst iler ud for at komme den nødstedte til hjælp.
Og da greven kommer ned til landevejen, flyder blodet fra den
skrigende Christian Pedersens næse, mens den kendeligt spiritus
påvirkede væver slår løs på ham. Affæren synes ganske tydelig for
greven, han spørger ikke, men handler. Christian Pedersen bliver
hjulpet løs og får, trods den fulde vævers protest, anmodning om at
løbe, hvorefter greven i nøje konsekvens heraf straks arresterer væver
Niels Andersen og den næste morgen sender ham ind til herreds
fogden i Horsens, hvor et straks afholdt forhør opklarer sagens rette
sammenhæng. Da væveren intet tab har lidt, og Christian Pedersen
forlængst er over alle bjerge, ja, og herredsfogden anser endog sagen
for så ubetydelig, at den end ikke kan henregnes til slagsmål, bliver
væveren straks løsladt og sagen hævet. Hvis greven havde troet at sa
gen skulle få ubehagelige følger for kromanden i Hoved Kro, blev
dette i hvert fald en skuffelse for ham73).
August måned når ikke til ende, før greven har en ny strid
med en af sine naboer, atter en skovfoged, men denne gang Morten
Sørensen af Ludvigseie. Greven havde lejet græsningen på en eng
i Ludvigseie skov, tilhørende Serritslevgård, men en dag sidst i må
neden opdager greven, at skovfogden er i færd med at skære mønningstørv i det af ham lejede engstykke. Greven søger at stoppe skov
fogden i sit forehavende, men parterne kommer i ordstrid, og det
ender med, at greven bemægtiger sig skovfogdens heste og vogn og
kører hjem med det, hvorefter han anmelder sagen. Ved et efter-
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følgende retsmøde indgås dog forlig. Greven tilbageleverer køretøj
og heste til skovfogden, der til gengæld forpligter sig til ikke at
befatte sig med den græsning, der er overladt greven, og i øvrigt
vise ham og hans tjenestetyende anstændig omgang74).
I denne lille sag afsløres klart, hvor dårligt grevens forhold var
til naboerne. Man har haft modvilje mod alt, hvad der havde for
bindelse med den fremmede, ja, man undså sig ikke engang for at
drille og genere hans tjenestefolk, der synes ofte at have villet tage
ham i forsvar, et bevis for gode sider hos ham.
Da efteråret begynder at falde på, er greven ude i en ny, denne
gang noget alvorligere sag. Først i oktober måned 1821 modtager
herredsfogden, prokurator J. P. Holst sålydende »Ærbødigst Andrag
else!«
»Løverdagen den 29de September sidst ankom Høiwelbaarne Hr.
Grev Baudissin paa Hovedgaard tillige med 3 Jægere og 5 a 6
Jagthunde paa min Mark uden Tilladelse og ved denne Lejlighed
bortjagede mine Kreaturer tilligemed min Nabo Søren Thomasens
af vore Marker.
I min Hidsighed over denne Uorden med mine Kreaturer,
saarede jeg en af Hr. Grev Baudissins Jagthunde, hvorover han
blev saa opbragt, at han stødte min Søn for Brøstet med Kolben af
hans Bøsse og vilde ogsaa have begegnet mig ligesaadan, hvis ikke
nogle af de tilstedeværende havde giordt Indvendinger derimod, at
dette virkelig saaledes er passeret, som oven er meldt, har jeg foruden
mine egne Folk twende uvedkommende Mænd til Widne paa.
At ovenmeldte Høivelbaarne Hr. Grev Baudissin formedelst hans
slette Fremgangsmaade baade mod min Søn og mig maatte vorde
indstævnet for et Politiforhør for at erfare, om han i Mindelighed
vil afgiøre sin Handling mod mig, derom beder
Ærbødigst.
Peder Rasmussen,
med ført Pen.

Fredslund paa Wedslet Mark den 8de Oktober 1821«.
Det var jo en særdeles alvorlig anklage, der her rettedes mod
greven, og herredsfogden foranlediger derfor også straks, at der
bliver indkaldt til retsmøde d. 11. oktober, og her møder foruden
klageren vidnerne gårdmand Peder Laursen på Vedslet mark og
husmand Jørgen Mogensen af Gangsted. Indstævnte grev v. Baudis
sin var ikke mødt, men havde ved brev til retten anmeldt sygdom
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og begærede sagen udsat i 8 dage. Uanset grevens fravær indledte
retten dog vidneafhøringen, og som første vidne fremstod Peder
Laursen, der forklarede, at han lørdagen d. 29. sept, ved middags
tid agtede sig til Peder Rasmussen. Undervejs på dennes mark traf
han greven og 3 andre personer med bøsser. Greven spurgte Peder
Laursen, om Peder Rasmussen var hjemme og tilføjede, at Peder
Rasmussen havde skudt hans hund, at han (greven), hvis han
kunne træffe ham, skulle slå ham, så han skulle styrte på stedet,
thi det var en køter, der skød en hund. Derpå kom Jørgen Mogensen
til, og efter at greven havde spurgt ham, om det var ham, der
havde skudt hans hund, gentog han sin ovenanførte trussel. Straks
derefter traf vidnerne og de fire jægere Peder Rasmussens søn,
Rasmus Pedersen, og skønt Rasmus Pedersen på grevens forespørgsel
nægtede at have skudt hunden, vendte greven, der var hidsig og
opbragt, sig om imod Rasmus Pedersen. I det samme kom Peder
Rasmussen tilstede med bøsse og tilstod at have været den, der skød
efter hunden, hvorefter greven tog fat ved sin bøssepibe, løftede
bøssen i vejret for, så vidt Peder Laursen kunne skønne, at slå Peder
Rasmussen, men da i det samme en af grevens jagtkammerater trådte
til, blev dette derved forhindret.
Efter at dette var passeret, ytrede Rasmus Pedersen, at greven
ikke måtte slå sig til rette, men herover blev greven endnu mere
opbragt og stødte Rasmus Pedersen for brystet med kolben af sin
bøsse nærmest venstre skulder, hvorefter både greven og de andre gik,
idet greven, der var i høj grad overilet, råbte, at han nok skulle
hævne det passerede, hvorpå Peder Rasmussen svarede, at hvis
greven efterdags udøvede jagt på hans mark, skød han grevens
hunde.
Jørgen Mogensens forklaring var nøje i overensstemmelse hermed,
hvorefter sagen udsattes til 18. oktober, men da dagen kom, var
greven stadig syg. I et nyt retsmøde d. 25. oktober, hvor begge
parter mødte, forsøgte retten at opnå forlig, men uden held, idet
greven benægtede sigtelsens rigtighed og de førte vidners udsagn.
Han bemærkede, at han af gårdmændene Mads Michelsen, Niels
Andersen og Mads Ibsen af Vedslet havde lejet denne bys jagt
rettigheder, og han ønskede sagen yderligere udsat 14 dage for at
skaffe nye oplysninger i sagen.
I et nyt retsmøde d. 9. november forelægger greven sålydende
»Promemoria!«
»I September Maaned sidst forpagtede jeg Jagtrettigheden paa
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Wedslet Eiendomme af 3de af Byens Mænd, nemlig Mads Michel
sen, Mads Ibsen og Niels Andersen, hvorefter jeg skulde give dem
10 Rbd. for et Aar, og hvoraf jeg betalte strax 5 Rbd.
Den 29de September derefter vilde jeg afbenytte den saaledes
forpagtede Jagt, men jeg blev imod al Formodning og paa en skam
melig Maade forhindret i denne min lowlige Rets Udøwelse, i det at
Gaardmand Peder Rasmussen i Wedslet først, og førend at jeg widste
det, skjød een af mine Jagthunde og siden kom og erklærede, at
han paa sin Ejendom ingen Jagt wilde have med widere, og siden
har denne Peder Rasmussen endog wæret saa dristig at saggive
mig, fordi jeg har afbenyttet den Jagt, der var min, og fordi jeg
skal have sat hans Søn, R. Pedersen, en uvedkommende Person,
der boer paa Skaarup Mark, og som kom til og wilde resonnere
om ham uvedkommende Ting, min Bøssekolbe for Brøstet, hvilket
sidste kuns er skeet af Forsigtighed for at afværge den Skade, som
det ladte Gewæhr kunde have afstedkommetDa det nu er Peder Rasmussen, der growelig har fornærmet mig og
ikke mig, der har fornærmet ham, saa maae jeg, hvor stor en Hader
Jeg end er af Trætte, hvilket og bewises deraf, at jeg, da Søren Peder
sen og Peder Hendrichsen af Wedslet nogle Dage efter det passerede
kom til mig og wilde tilbagelewere de paa Jagten modtagne 5
Rbd., fand jeg mig willig til at modtage dem under den Betingelse,
at al fremtidig Trætte skulle wære hævet, hermed bede bemeldte
Peder Rasmussen contra indkaldt for en Politieret, for at høre stævnte
og ustævnte Widners Forklaringer til Oplysning i Sagen og derefter
lide Dom for sit lowstridige Forhold efter nærmere Paastand.Som Widner bedes indstævnet forbenævnte Mads Mikkelsen,
Mads Ibsen, Niels Andersen, Søren Pedersen og Peder Hendrichsen
af Wedslet, saawelsom de forhen under Sagen afhørte 2de Widner.
Hovedgaard d. 6te Novbr. 1821.
v Baudissin«.
Foruden de stridende parter var mødt de nævnte 5 + 2 vidner.
Først forklarede de 3 mænd, der havde udlejet jagten til greven,
at denne kort efter Mikkelsdag havde truffet dem på deres marker,
og greven havde da lejet jagten mod en afgift af 10 rbd., hvorpå
Niels Andersen straks modtog de 5 rbd., idet han med Mads Ibsen
påstod, at de begge ved aftalen havde anmodet greven selv tale
med Peder Rasmussen og Søren Pedersen, da de ikke havde disses
samtykke og altså ej heller kunne afhænde disses rettigheder, dog
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havde de troet disses samtykke sikkert givet. Samtlige gårdejere,
der boede i Vedslet by, havde dog vedgået og samtykket, at jagten
udlejedes til greven. Hvorvidt udflytterne, Peder Rasmussen og en
anden gårdmand, havde givet deres samtykke, vidste vidnerne ikke.
Til slut tilføjede vidnerne, at de, da den påklagede uenighed var
opstået, og en del af gårdmændene som følge heraf fortrød jagtens
afhændelse, ved de to følgende vidner leverede de forud modtagne
5 rbd. tilbage, hvilke også blev modtagne af greven.
Nævnte 2 vidner, Søren Pedersen og Peder Hendriksen, forkla
rede, at de kort efter den mellem greven og Peder Rasmussen op
ståede tvist gik til greven for i overensstemmelse med Vedsletbøndernes ønske at meddele ham, at han nu alligevel ikke kunne leje
jagten på Vedslet bys marker samt tilbagebetale de modtagne penge.
Greven modtog også pengene, idet han samtidig anmodede dem om
at bilægge hans med Peder Rasmussen opståede strid, men dette var
dog ingen betingelse for aftalens ophævelse.
Man ser altså, at sagen har voldt greven store spekulationer,
da han vel nok har været klar over, at han var gået for vidt og
gerne har villet være ude af sagen uden at blive alt for kompromit
teret. Sikkert har greven været i besiddelse af en vis overtalelses
evne og har kunnet udfolde et charmerende væsen, som han med
held har anvendt overfor de pågældende bønder ved aftalens ind
gåelse og også i nogen grad ved dens ophævelse.
Da der imidlertid ikke fra Peder Rasmussens side blev gjort mine
til bilæggelse af striden, og greven vel ikke har villet ydmyge sig
mere end allerede gjort ved at opsøge Peder Rasmussen, måtte
greven jo bide i det sure æble, processens fortsættelse. Han får derfor
tilkaldt to af jagtdeltagerne, proprietær Møller på Havreballegård
og forvalter Møller på Hovedgård, af hvem han måske havde ventet
vidneforklaring absolut i hans favør. Men da proprietæren kort
forklarede vel at have set greven støde en af de tilstedeværende for
brystet med sin bøssekolbe - om det var Peder Rasmussen eller den
nes søn, havde han ikke bemærket - og at tvisten opstod på Peder
Rasmussens mark, hvorpå der ikke var udøvet nogen jagt, altså ud
sagn, der intet indeholdt til grevens forsvar eller undskyldning, afstod
denne fra vidneforklaring af sin forvalter. Retsmødet blev herefter
hævet, og efter et par ved grevens omsvøb udsatte møder blev afslut
tende møde afholdt d. 30. november, hvor greven afleverede følgende
skriftlige indlæg:
»Nærwærende Sag er anlagt af Peder Rasmussen paa Wedslet
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Mark, fordi jeg, som det hedder i hans Klage, uden Tilladelse
er ankommet paa hans Mark med 3 Jægere, og at mine Hunde skal
have bortjaget hans Kreaturer, og endelig at jeg skal have stødt hans
dyrebare Søn for Brystet med min Bøssekolbe. Under Sagen er
Klagerens bemeldte Søn, Rasmus Pedersen, ganske næswiis frem
kommen og erklæret, at han ogsaa er Klager og i Forening med sin
kjære Fader nedlagt Paastand i Sagen. - Hvad denne Rasmus
Pedersen angaaer, da, som han ikke har nogen Deel i den Klage,
har ladet mig kalde til Retten, saa maa han ansees for een Sagen
uwedkommende Person, som fra Samme for Eftertiden afwises, og
paa hvis Paastande, der ikke agtes. - Hwad Peder Rasmussens Klage
betræffer, da er samme, saawelsom de af ham førte Widners For
klaringer for største Deelen urigtig, hwilket jeg siden skal bewiise. Sagens Sammenhæng er følgende: Efter at hawe forpagtet Wedslet
Byes Jagt og derpaa betalt 5 Rbd. / : see Widnernes Forklaring i
Tingswidnet pag. 10 & 11 / : wilde jeg en Dag sidst i Septb.
afbenytte samme, jeg gik da ower et Stk. af Klagerens uindhegnede og
ubesaaede Mark, dog uden at udøwe nogen Jagt, og uden at mine
Hunde jagede hans Kreaturer løse, som saa urigtig og ubewiselig
foregiwes, og da var det, at Klageren og hans Søn, efter først at hawe
skudt een af mine Hunde, med al deres Dristighed kom og erklærede,
at de ingen Gang eller Jagt wilde have paa deres Ejendom! At
jeg ikke udøwede nogen Jagt paa Klagerens Ejendom, wiser Widnet
Møllers Forklaring, og at Sønnen Rasmus Pedersen, der er Gaard
mand i Skaarup, ingen Ejendom har paa Wedslet Mark og altsaa
her var en uwedkommende Person, er en afgjort Sag. — Jeg over
lader til Dommeren, om denne Klagerens og Søns Fremgangsmaade
var lowmedholdelig, ei at tale om, hvor upassende den var. - Ej er
det mig bewidst, at det er Mennesker forbudet om Efteraaret at gaae
ower en uindhegnet og ubesaaet Mark, hvorpaa en heel Byes Krea
turer utiltalt gaaer og græsser, og dog wil Klageren have, at jeg
hertil skulle have søgt hans gunstige Tilladelse! Thi i Klagen hedder
det, at jeg kom paa hans Mark uden Tilladelse. Hvad Widnerne Peder Laursen og Jørgen Mogensen deres
Forklaringer angaaer, da er samme deels usande og deels hinanden
modsigende og Sagen uwedkommende, saa at de ikke kan komme i
Betragtning som Widner mod mig i denne Sag. Første Widne siger, at jeg skal have spurgt efter Peder Rasmus
sen, sagt, at han nok havde skudt min Hund, og hvis jeg kunde træffe
ham, skulde jeg slaae ham, saa han styrtede etc., derefter siger Wid-
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net »Det andet indstæwnte Widne Jørgen Mogensen kom derpaa til,
og efterat Indstævnte havde spurgt, om det var ham / : her kan jo ikke
menes andre end Jørgen Mogensen :/ der hawde skudt hans Hund,
yttrede og gientog han samme Trudsel som omforklaret«. - Hwor
rawgal, urigtig og modsigende denne Forklaring er, behøves ei at de
monstreres, thi hworledes kunde jeg sige til Jørgen Mogensen, som
stod for mine Øjne eller til de Tilstedewærende, om det var ham /:
Jørgen Mogensen :/ der havde skudt min Hund? og om jeg kunde
træffe ham etc. - thi jeg behøvede jo ikke at søge efter en mand,
der stod for mig. Gjennemlæser eller betragter man blot andet Widne,
Jørgen Mogensens Forklaring, der for Nemheds Skyld siger, at hans
Forklaring er overeensstemmende i eet og alt med første Widnes,
bliver dette Widnesbyrd endnu galere og mere modsigende af owenanførte Grund. - Hvorfor skulle jeg wille tilføje Jørgen Mogensen,
som ikke har fornærmet mig, førend nu wed hans urigtige Forkla
ring noget ondt, og hwi behøwede jeg, som berørt, at søge efter en
Mand, der stod for mig. - Nej! jeg har hwerken truet ham eller
Klageren enten med Hug eller Slag, men om endog saa war, hvilket
herwed atter benægtes, saa war dette som upaaklaget dog denne
Sag uwedkommende. - Endelig har Widnerne, for at komplettere
deres under Widneforhøret begangne Fadæser, afgiwet Skjøn ower,
hwad jeg agtede at foretage, ligesom om de kunde udgranske mine
Tanker og forudsee tilkommende Ting. De sige nemlig / : pag. 4 :/
at jeg tog wed Piben af min Bøsse og løftede den i Weiret, for saa
widt de kunde skjønne dermed at slaae Peder Rasmussen, ret lige
som jeg ikke kunde løfte mit Gewæhr i Weiret for at lægge det
paa min Skulder og gaa bort! - Jeg paastaar, det sidste war min
Hensigt. - Widnerne siger ogsaa, at jeg, da de gik bort, skal hawe
raabt, at jeg nok skulde hæwne det Passer te, dette har jeg ikke
gjort, men jeg har sagt, jeg nok skulde søge mig Regres for den mig
tilføjede Fornærmelse, og dette agter jeg og paa lowlig Maade at
gjøre, men ogsaa dette saawelsom Widnernes Skjøn ower, hvad de
troe, jeg havde i Sinde at foretage, er, som upaaklaget Sagen uwed
kommende, hvilket jeg herwed paastaaer, saawelsom at Widnesbyrdene ere urigtige.
Hvad Peder Rasmussen har anklaget mig for, er, som berørt, at
jeg uden Tilladelse med 3 Jægere og 5 à 6 Jagthunde er kommen paa
hans Mark, bortjaget hans og hans Naboeres Kreaturer og stødt
hans Søn for Brøstet, samt at wille have slaget Klageren, og jeg
protesterer imod, at der kommer widere i Paakjendelse under Sagen,

Den holstenske greve på Store Hovedgård

131

end paaklaget er. - Jeg har rigtig nok uden Tilladelse gaaet ower
Klagerens uindhegnede og ubesaaede Mark, men, som bewiist, uden
derpaa at udøwe nogen Jagt eller foretage noget ulowligt, og da jeg,
som ogsaa er bewiist, havde forpagtet Wedslet Byes Jagt, har jeg
wed at gaae ower Klagerens Mark intet ulowligt begaaet. - Jeg
har ikke bortjaget hans Kreaturer eller tilføjet ham nogensomhelst
Skade, ikke heller har jeg slaget eller hawt i Sinde at slaae Klageren.
- Hvad hans Søn Rasmus Pedersen angaar, da, foruden at jeg ikke
har tilføjet ham nogen Skade i nawnlig Maade, hvilket han ej heller
har wowet at anføre, er han selv myndig Mand og kan selv paatale
sin Sag, om han har Grund at klage, men i denne Sag er han en
uwedkommende Person, hvilket jeg herwed gj en tagende paastaar,
hvornæst jeg, i Henhold til det anførte og under Reservation af
alt lowligt, paastaar mig for Citantens Tiltale i denne Sag aldeles
frifunden og Sagens Omkostninger mig tillagte med 20 Rbd. Sølv
og saaledes indlades Sagen under Dom.
Hovedgaard den 29. Novb 1821.
Baudissin.«
Det kan ikke undre, at Peder Rasmussen med søn overfor en
sådan portion fordrejelser og faktabenægtelser erklærer, at de »som
Almuesfolk ikke formaaede at give Svar paa Grevens Indlæg«, men
benægtede i øvrigt rigtigheden af dets indhold. Man kan heller ikke
frakende greven iver for at tale om øst, når sagen drejer sig om
vest. Samvittigheden har sikkert ikke været god. 14 dage senere forelå
dommen, idet den konstituerede herredsfoged Holst d. 14. december
afsiger sålydende dom:
»Indstævnte Grev Baudissin til Hovedgaard bør for Stavshug
bøde Tvende Sex Lod Sølv, samt til Citanten Rasmus Pedersen af
Skaarup betale denne Sags Omkostninger med Ti Rigsbankdaler
Sølv.
For Citanten Peder Rasmussens Tiltale i denne Sag bør Ind
stævnte fri at være.
At efterkomme inden 3de Solemærker efter denne Doms lovlige
Forkyndelse under Adfærd efter Loven.«
I domspræmisserne hedder det:
»Under nærværende Sag er det ved flere eenstemmige Vidner
godtgjort, at indstævnte Grev Baudissin til Hovedgaard under en
Ordstrid har stødt Citanten Rasmus Pedersen for Brystet, samt at
han derefter har brugt Trudsler og Udsigelser mod Citanten Peder
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Rasmussen, hvilket denne paa egne og Søns Vegne ved Klage af
8. Oktober 1821 for endeel har paaanket.
Indstævnte har derimod, efterat have ført Vidner, paastaaet
Frifindelse og sig Omkostninger tillagt, formenende at Rasmus Pe
dersen ved ei at have underskrevet Klagen, ej heller kan betragtes
som Klager, og at Peder Rasmussen for saa vidt forstævnt er, ei
har Grund til Klage.
Hvad Indstævntes første Indsigelse betræffer, da skiønnes samme
imidlertid ei at kunne have nogen Følge, thi ligesom Peder Rasmussen
i Klagen bestemt har opgivet de paastævn te Facta, saaledes har han
og bestemt erklæret, at Anken var saavel paa egne som Søn, Rasmus
Pedersens, Vegne, og i det, at Citanten saavel første Retsdag som
senere under Sagen have begge givet Møde og fælleds nedlagt Paa
stand, har Rasmus Pedersen herved udtrykkelig medtaget Sigtelsen,
og da Indstævnte altsaa virkelig er stævnt af begge Citanterne og ikke
har gjort Indsigelse, før han ved Vidnesbyrd, ja endog ved ContraSøgsmål, der ei blev forfulgt, indlod sig i Sagens realia, har fremsat
ommeldte Indsigelse, bliver Sigtigelsen i denne Deel at kiende lovlig.
Som en Følge heraf, og da det Rasmus Pedersen tilføiede Stød,
der blev givet med en Bøsse, maa indbefattes under Begrebet om
Stavshug, vil Indstævnte herfor være at dømme efter L. 6-7-8.
For Peder Rasmussens Sigtelse vil Indstævnte derimod blive at
frifinde, da de brugte Udladeiser ikke er paaklaget, og Widnernes
Forklaring ei mod Indstævntes Benægtelse kan ansees at indeholde
sikker Wished for, at Indstævnte har haft til Hensigt at slaae Peder
Rasmussen, hvortil bør føies, at da Ovenmeldte passerede under
en Ordstrid, der efter det oplyste maa tilregnes ligesaavel Citanten
som Indstævnte, og hvorunder Grev B. har været overilet, lader
Hensigten af den beviiste Adfærd sig vanskeligt bedømme, især
hvor samme, hvilket her er Tilfældet, kan have havt andet end
Fornærmelse til Hensigt«75).
Danske Lov 6-7-8, en bestemmelse, som greven senere atter
skulle blive tiltalt efter, lyder således: »Om Afhug og Saar. For
Stavshug og Steenshug og Beenshug og Næsehug og Haargreb og
Jordskup bødis trende sex Lod Sølv«.
Men ved siden af sine retssager havde greven sine bestandige,
økonomiske spekulationer. Ved juletid 1821 nødsages han til at
optage et lån på 4400 rbd. hos vennen konsul Rasmus Secher i Hor
sens, hvorved greven ikke alene får betalt en del løs gæld, men
også og navnlig får betalt sin gæld til fru Hviid i Aarhus fra købet
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af Hovedgård, 3200 rbd. Nogen forbedring af grevens økonomi
var det absolut ikke, men Hovedgaards værdi var blevet betydeligt
forøget76).
Roligt skrider de følgende vintermåneder hen, men med forårets
indtræden har greven ufreden igen. Denne gang er han dog uden
direkte skyld i fredsforstyrrelsen, hvis reelle resultat desuagtet bliver
tab for ham.
Det vrimler med skovfogder i grevens nabolag, og vi har allerede
stiftet bekendtskab med nogle stykker. I Tyrrestrup skovhus bor en
arm og udlevet skovfoged, Poul Kieldsen, med sin højst tvivlsomme
kone, Ane Mikkelsdatter, og sin ikke mindre fordægtige søn, Eske
Poulsen. Det har utvivlsomt ikke været noget særligt ønskværdigt
naboskab, thi 18. april 1822 sender greven følgende skrivelse til
herredsfoged Holst i Horsens:
»Natten imellem den 16de og 17de April havde jeg for første
Gang i Aar ladet tøire mine Faar i Marken, hvoraf jeg ialt havde
27 til deels Spanske, som jeg med megen Bekostning anskaffede
for 2 Aar siden. Den 17de om Formiddagen ganske tidlig blev jeg
berettet ved Rygteren, at den største Deel af de gamle Faar var
enten bidt til Døde eller til Skamme og laa trindt omkring i Grøf
terne. Han havde seet en stor hvid Hund, som han erkiendte for min
Nabo, Skovfogden Poul Kieldsens, rende ved Faarene i Marken, da
han først kom til dem for at see efter dem, da Hunden kunde spores
fra Faarene lige ind til Poul Kieldsens, saa lod jeg to af mine
Karle gaae derhen for at syne Hunden. Disse to Karle, navnlig Per
Isac Lundum og Anders Andersen, saae da Hunden ligge i Døren
ganske bestænket med Blod. De talte da til Poul Kieldsens Folk og
spurgte dem, hvorved den var bleven saa blodig, yttrende derved,
at dette nok var sket ved at bide mine Faar. Poul Kieldsens Søn,
Eske Poulsen, bad dem da at bie lidt, alting kunde blive godt endnu.
Anders Andersen vilde ikke bie, men til Per Isac, som blev noget
tilbage, sagde Eske Poulsen og Poul Kieldsens Kone: »De kunde
nok snakke dem tilrette om det, han skulde bie lidt og tie stille,
de skulde fornøje ham for det, de vilde toe Hunden af«. Kort
derefter kom jeg selv og til Gaarden og saae ligeledes, at Hunden var
ganske blodig, dog da Eske Poulsen saae mig komme, fik han Hunden
lokket i Huset og slog Døren i Laas. Imidlertid havde jeg ladet
komme to Mænd, som tækkede for min Naboe, Niels Lund, for at
syne paa Hunden, ogsaa disse kunde spore Hunden fra Marken til
Gaarden og fandt, at den var blodig baade paa Kroppen og om
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Snuden. Disse Mænd ere Jens Skoufoged og Jens Erichsen, begge
bosiddende i Grumstrup.
Da samme Hund i heele Egnen er bekiendt for meget bidsk,
saa er der aldeles ingen Tvivl paa, at det er den, der har tilføjet
mig saa stor Skade. Jeg beder derfor Poul Kieldsen samt hans Søn
Eske Poulsen indkaldte for en Politieret, for at Sagen kan under
søges og paadømmes, og mig paakiendes en Erstatning for et Tab af
il Faar tilligemed den Mulct, som Forordningerne bestemmer for
Ejeren af skadevoldende Hunde. - Poul Kieldsen hører under Sø
vind Sogn.
Som Vidner paaberaaber jeg mig, hvilke jeg beder indstævnte
under Faldsmaals Straf:
1. Per Isac Lundum paa Hovedgaard,
2. Anders Andersen paa Hovedgaard.
3. Jens Skoufoged i Grumstrup.
4. Jens Erichsen i Grumstrup.

Hovedgaard d. 19de April 1822.
Baudissin«.
Den følgende dag holdes retsmøde, hvor Poul Kieldsen ikke vil
indgå på forlig, men hævder, at den skadevoldende hund ikke til
hører ham.
Peder Isac, der først blev afhørt, oplyste, at da han sidste onsdag
morgen tidlig kom op fra sin seng og ud i gården, traf han der
en del af grevens får, som han aftenen før havde udsat tøjrede i
marken. Dette møde gav anledning til, at han straks ilede ud i
marken for at se, hvorledes fårene var kommet løse. Et stykke før
end han kom hen til fårene, kunne han se, at der mellem dem gik
en stor hvid hund med en sort plet på den ene side. Straks da hunden
så Isac, satte den ind i skoven ad Poul Kieldsens bopæl til. Da Isac
kom hen til fårene, fandt han 7 får døde og 3 får og en vædder
skambidt, hvoraf det ene får og vædderen senere er død. Hans
forklaring var herefter i overensstemmelse med det i grevens brev
til herredsfogden anførte. Om grevens besøg hos Poul Kieldsen
forklarede han mere udførligt, at han ved sit andet besøg dersteds så,
at forstuedøren blev slået i lås, og at sønnen tog nøglen til sig,
men om det var sønnen eller Poul Kieldsens kone, der stod i for
stuen, som låsede døren, vidste han ikke. På grevens anmodning ud
leverede sønnen nøglen, og da han og greven herefter kom ind i
stuehuset, hvor de traf Poul Kieldsen og hustru, den første liggende
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i sengen, fandt de ikke hunden der. Foranlediget heraf og af, at
Poul Kieldsens hustru kom fra bryggerset, hvorfra en dør fører
til haven, gik de straks fra stuen og derud, hvor de også fandt hunden,
men da ikke så blodig, som første gang Isac den morgen så den, da
alt blod og snavs da, lige efter solopgang, endnu ikke var tørt.
Anders Andersens forklaring var nøje samstemmende med Isacs.
De to andre vidner, Jens Skovfoged og Jens Erichsen, gav ind
ledende forklaring i overensstemmelse med det allerede refererede og
tilføjede, at der på drabsstedet var tydelige spor af en hund, og
dette spor kunne tydeligt kendes såvel frem som tilbage efter Poul
Kieldsens bopæl indtil 100 à 200 skridt derfra, hvor vejen bliver
græsbegroet og endelig ophører, hvorefter der kun er grønne agre til
Poul Kieldsens bopæl, hvorfor sporene herefter udvidskes.
Sagen fortsattes d. 27. april med nye vidneafhøringer. Først Eske
Poulsen, der forklarede, at hundens blodige side og snude skyldtes,
at den natten mellem mandag og tirsdag havde været med ham på
»Brokjagt«, og hunden var da blevet bidt, hvilke blodspor endnu
onsdag morgen tidligt ikke var blevet fjernede. Når han havde holdt
på grevens folk, var det kun for at erfare nærmere om, hvorledes
affæren var gået til. Da hunden ham bekendt ikke tidligere havde
bidt får, var der ingen grund til denne gang at mistænke den. Grun
den til, at han jog hunden ind i stuehuset, skyldtes ængstelse for,
at den skulde bide eller fornærme den fremmede greve.
Derefter forklarede sognefoged Thomas Jensen og stævnings
manden, Mickel Rasmussen fra Tvingstrup, kaldet Mikkel Skrædder,
hvem greven straks havde tilkaldt for at taksere skaden, at skaden
androg 19 rbd. for de 4 beskadigede og de dræbte 7 får samt 3 rbd.
for den døde vædder, ialt 22 rbd.
Den mistænkte hund, der var hvid på kroppen og havde sort
hoved og en sort plet over lænden, blev derpå forevist, uden at
dette gav noget resultat, hvorefter greven nedlagde påstand om er
statning, men på Poul Kieldsens anmodning blev sagen atter udsat.
I næste retsmøde, der holdes d. 10. maj, fremsætter Poul Kieldsen
modkrav mod greven og krav om frifindelse for grevens tiltale. Han
medbringer et par nye vidner, et par husmænd fra nabolaget, hvoraf
den ene har set greven gå på jagt ledsaget af en mand, der havde
en hvid hønsehund med en stor mørkerød plet på den ene side, det
andet vidne havde set en sådan hund løbe omkring på As mark,
men om denne hund ville bide får, vidste han ikke.
Også greven har et nyt vidne, nemlig selveste kromanden, Frands
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Richter, fra Hoved Kro, der pludselig viser sig som grevens hjælper,
hvad så årsagen end kan være, og afgiver det vidneudsagn, der
skulle få afgørende betydning i sagen. Richter oplyste, at han den
omhandlede nat omkring kl 12-1 på. hjemvej fra Horsens havde
passeret grevens mark, og han havde da bemærket, »at der paa
Hr. Grevens Mark til samme Side, hvor Faarene blev bidt, var en
Hund, der ved Giøen og Tumlen holdt Spetakkel, og da Han meget
nøie kiender Poul Kieldsens Hund, kunde han paa Rysten høre, at det
var denne.«
Og dermed går sagen til doms. Denne afsiges d. 25. og lyder
således :
»Naar Indstævnte Poul Kieldsen efter foregaaende lovlig Om
gang inden sit Wærneting med sin corporlige Eed bekræfter, at
den paa Citanten, Grev Baudissins Faar Natten mellem 16. og 17.
April 1822 forøvede Skade ikke, saa vidt han veed, af hans Hund
er forøvet, bør han for Gitantens Tiltale i denne Sag aldeles fri
at være.
Trøster han sig derimod ikke til saadan Eed at aflægge, bør
han til Citanten betale Halvdelen af den forøvede Skade med 11
Rbd. og denne Sags Omkostninger med 6 Rbd., alt Sedler.
At efterkomme inden 3de Solemærker efter denne Doms lovlige
Forkyndelse under Adfærd efter Loven«77).
Dommens grundlag er bestemmelserne i Danske Lov 6-10-6 om
skade af anden mands kvæg sammenholdt med 1-14-6 om sigtelse
og edsaflæggelse, og der lægges i domspræmisserne særlig vægt på
den omstændighed, at Poul Kieldsen med familie har søgt at skjule
Hunden og på Frands Richters vidneudsagn i Poul Kieldsens dis
favør.
Greven kan altså her i fåremordsagen notere sig en sejr, men
herudover har udbyttet sikkert været ringe. Poul Kieldsen var på
det tidspunkt en dødsmærket mand, der sikkert, selv om han måske
har kviet sig ved det, tvunget af de hjemlige forhold har aflagt eden,
så meget mere som han var yderst fattig. Få måneder efter er han
død, men hans enke og søn bliver i de følgende år velkendte gæster
i Voer-Nim herreders ret. Eske bliver indblandet i en voldsaffære
mod en i øvrigt også yderst misliebig almueskvinde fra Grumstrup
og bliver idømt straf, senere ser han sig nødsaget til at aflægge ed
i en paternitetssag, i 1834 træffes han som tjenestekarl på Hovedgård
hos grevens forpagter. Også moderen kommer i de samme år i fængsel
for betleri og tyveri.
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Med denne sag afslutter greven sit »samarbejde« med den kon
stituerede herredsfoged J. P. C. Holst, hvis konstitution nogen tid
efter ophører, hvorefter han nedsætter sig som prokurator i Horsens,
i hvilken egenskab han dog senere får nogen forbindelse med greven.
Året 1822 bringer dog også den grevelige familie en glædelig
begivenhed, idet grevinden d. 23. juni føder en søn, der ved fødselen
ikke synes særlig levedygtig, hvorfor han den følgende dag hjemmedøbes og får navnet Otto Julius. Pastor Brandt i Kattrup noterer
i kirkebogen78) denne gang »Herr Greve von Baudissin og Grevinde
de Baudis« som barnets forældre. Det er her første gang, man ser
det tyske »von« erstattet med det franske »de« i grevens navn, om
end ikke helt konsekvent. Senere, da greven bliver bosiddende i
Horsens og får selskabelig omgang med familien Serena de Aqueria, kalder han sig næsten altid »de Baudissin«, for øvrigt i overens
stemmelse med datidens mode, favorisering af fransk. Den afkortede
navneform for grevinden må måske anses for en kortvarig følge
af grevens overenskomstmæssige forpligtelse til, at »hans Henriette
aldrig skal komme til at bære navnet grevinde von Baudissin«.
Greven forlader dog atter den franske form, da han nogle år senere
kommer tilbage til Slesvig-Holsten.
Under megen festivitet aflægger Det kongelige Skuespillersel
skab i juli måned besøg i Horsens og giver en række forestillinger
i Slesvigske Kyrassér Regiments ridehus79). Der opføres mange for
skellige skuespil og operaer, af hvilke de mest kendte var »Hagbart
og Signe«, »Don Juan« og syngestykket »Figaros Giftermaal«. Th.
Overskou var en af turneens bærende kræfter, idet han foruden
at optræde i spillene også var prologforfatter. Og da kunsten i
alle dens former altid har haft familien v. Baudissins bevågenhed,
og da greven på Hovedgård vel især har efterlevet regelen »adel
forpligter«, ganske vist kun i visse retninger, kan man betragte det
som givet, at han og grevinden måske sammen med prinsesse Char
lotte Frederikke, hofdamen, fru Horn, garnisionens officerer og eg
nens adelige familier har overværet i hvert fald nogle af turnéens
forestillinger. Hertil kommer, at Slesvig by i grevindens barn- og
ungdom havde et overordentligt levende teaterliv, støttet af land
greve Carl på Gottorp og ledet af grev Frederich v. Ahlefeldt,
senere Tranekjær på Langeland80). Endvidere var grevindens farfar
en vis teaterdirektør Johann Kunniger. Kunniger-familien talte også
blandt sine medlemmer en artist Johannes Kunniger, der på et vist
tidspunkt optrådte i København81).
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Sønnen Otto Julius, der var hjemmedøbt, bliver d. 8. august
fremstillet i kirken og har som faddere: fru kammerjunkerinde de
Voss fra Rodstenseie, kammerherreinde de Juhl Rysensteen fra Julianelyst82), Løjtnant von Finn83), Horsens, og proprietær Erichsen, Kat
trup, Hovedgårds tidligere ejer. Også denne søn bliver deltager i
oprørskrigene på slesvig-holstensk side og bliver i 1851 udelukket fra
amnesti84).
I sine erindringer bemærker fru Asta, at faderen - fri for over
tro - nedsætter brandforsikringen for sin gård. Om den af hende
anførte grund til nedsættelsen er rigtig, skal være usagt, men en
kendsgerning er det, at branddirektør Krey fra Horsens d. 31. sep
tember 1822 indfinder sig på Hovedgård for sammen med ofte før
omtalte sognefoged Thomas Jensen fra Tvingstrup og brandfoged
Erich Mikkelsen at omtaksere gårdens bygninger til brandforsik
ring85). Nu var dette imidlertid ikke noget specielt for Hovedgård,
idet de forandrede pengekurser efter statsbankerotten og de dårlige,
økonomiske forhold for landbruget med små kornpriser gjorde ned
sættelse af brandforsikringssummerne almindeligt for mange, større
landbrug. Der ses netop i de år foretaget mange omvurderinger i
Voer-Nim herreder.
Taksationsforretningen, der giver et godt billede af gårdens ud
seende, lyder således:

»Ørritslev Sogn, Hoved Gaard, tilhører S. T. Greve Baudissin, forhen
Erichsen og var forsikret for 24900 Rbd.
A. Stuehuset i Nord med tvende Fløihuse, 50 Fag, 13
Alen dybt og bestaaende af Ege- under og Fyr- over
Tømmer, murede Wæge og Tegltag, indrettet til
Beboelse, som haver mahlede og gibsede Lofter, saa
og Kiøken og Bryggers, alt med Fieldgulv foruden
Winduer og Døre, var forhen forsikret for 10.000
Rbd. r. S., omtaxeret til 7500 Rbd., ansat til ....
6000 Rbd.
B. Østerhus bestaar af Stald, 33 Fag, 12 Al. dybt, bestaar af Ege- under og Fyr- over Tømmer, murede
Wæge og Straatag og Loft over 21 Fag med for
nøden Indretning, var forsikret for 3500 Rbd. Sølv,
nu taxeret for 1875 Rbd., blev reduceret til.........
1500 Rbd.
C. Fædyrhus og Faarehus i Wester, 26 Fag 10 Al. dybt,
bestaar af Ege- under og Fyr- over Tømmer, mu
rede Wæge og Straatag med fornøden Indretning,
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var forsikret for 3500 Rbd. Sølv, nu taxeret for
1875, reduceret til ...............................................
D. Ladehus i Syd med Giennemkiørsel, 22 Fag, 21 AL
dybt, best, af Ege- under og Fyr- over Tømmer, mu
rede Wæge og Straatag med fornøden Indretning,
var forsikret for 7500 Rbd. Sølv, nu taxeret for 3750
Rbd., reduceret til..................................................
E. Et Waaningshus øster for Gaarden paa Gaardens
Mark, kaldet Hoved Huset og bestaar af 8 Fag 8 Al.
dybt Ege- under og Fyr- over Tømmer, murede
Wæge og Straatag, indrettet til 2 Stuer og Kiøken
med fornødne Winduer og Døre samt fuld Loft, var
forsikret for 400 Rbd. Sølv, som blev det samme . .

3000 Rbd.

ialt:

12.400 Rbd.

1500 Rbd.

400 Rbd.

Der er her tale om en meget væsentlig - ca. 50 % nedsættelse af
brandforsikringssummen. Det fremgår iøvrigt, at ejendommen i disse
urolige pengeår har været udsat for flere, ialt 6 taksationer, hvoraf
den her gengivne blev den sidste, forinden gården delvis brændte
i 1825, hvorom nærmere senere.
Følgende år, i januar 1823, anmelder Pastor Brandt i Kattrup,
at greven til sidste flyttetid har modtaget flere tjenestefolk uden
betids at have gjort anmeldelse herom i overensstemmelse med for
ordningen af 24. juli 1822, der fastsatte pligt for såvel husbonde som
tyende under bødestraf inden 4 dage efter flytning at anmelde sådan
forandring til sognepræsten. I retsmøde under forsæde af byfoged
N. U. Schmidt86) i Horsens erkender greven sin forsømmelse, som
han undskylder med ukendskab til forordningen. Han har modtaget
7 nye tjenestefolk og idømmes for sin forseelse en mulkt til Kattrup
sogne-distrikts fattigkasse på 7 rbd. sølv, at betale inden 3de sole
mærker87).
Selv om der er faldet mere ro over greven og hans omgivelser,
skulle året dog ikke slutte, inden greven dog endnu en gang må i
politiretten, denne gang i en mindre tyendesag. Retten har nu ende
lig fået en udnævnt herredsfoged, nemlig justitsråd Bernth88). D.
10. december besværer en af grevens nye folk, tjenestepigen Ane
Andersdatter sig over greven og grevinden, som hun beskylder for
formelle injurier. I retsmødet, hvor også er mødt pigens fader, Anders
Andersen, opnåes dog forlig, hvorefter pigen straks med grevens
samtykke kvitterer sin tjeneste på Hovedgård, erholder udbetalt sin
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løn til dato og får udleveret sit tøj, hvorefter hun for at have givet
anledning til sagen må erlægge en mulkt af 1 rbd. til ovennævnte
fattigkasse. Forliget bekræftes af parterne ved deres egenhændige
underskrift i retsprotokollen89).
Næppe 2 måneder efter, d. 6. februar 1824, føder grevinden atter
en søn, der synes svagelig og derfor den følgende dag hjemmedøbes
Theodor Valdemar. Foreløbig bliver dåben dog ikke publiceret i
Ørridslev kirke90). Drengen var jo noget svagelig, og grevens øko
nomiske forhold og arbejde med gården har vel taget familiens tid.
For atter at rette på sin økonomi må greven d. 23. februar udstede
skadesløshedsbrev til moderen på 5533 rbd. sølv91).
Men i april 1824 s^er der en sørgelig begivenhed, der får greven,
hvem landvæsenet jo ikke altid falder så let, til at tænke på at få
sig en mere fast bestilling. D. 15. dør grevens gode bekendt og om
gangsfælle, major F. A. V. v. Bauditz, medlem af »Kronprindsens
Klub« i Århus, nu toldkasserer i Horsens, kun 51 år gi. Og som
altid, når det gælder en vanskelig sag, skriver han d. 30. april til
morbroderen, grev Schimmelmann, om mulig assistance.
»Idet jeg benytter mig af Deres mig forhen meddelte tilladelse
til, ærede onkel, i påkommende tilfælde at måtte tilskrive Dem om
mig og mine, håber jeg, at De i Deres godhed ikke vil tage mig disse
linier ilde op. Siden De, kære onkel, først værdigede mig Deres
bistand og opløste de mangfoldige forviklinger, lidenskaber og mis
forståelser havde frembragt, er Deres navn et æret navn i mit hus.
Meget har udglattet sig hvert år siden den gang, og forholdet til
min dyrebare moder og mine søskende er igen næsten helt blevet
det gamle. For 8 dage siden er jeg kommet tilbage fra Holsten,
hvor jeg med hensyn til min moder, som jeg tillige havde den
glæde at genfinde så livlig og munter, som da jeg så hende for flere
år siden, fandt en ømhed, der i ingen henseende savnede noget.
Hun har tilbudt mig at tage min ældste datter til sig, hvilket gør
mig uendelig glæde, og hvilket er en stor lykke for barnet, idet en
dannet opdragelse er næsten umulig med en sådan mængde børn,
jeg har nu 9. Man opdagede dog snart ved planens fremsættelse den
uoverensstemmelse, der måtte opstå ved navneforskellen, når børne
børnene bar et fremmed navn i bedstemoderens hus. Hele familien
erklærede sig derfor rede til at tilstå mine børn navnet Baudissin og
det baudissinske våben. Da min moder, mine brødre og mine fætre,
for så vidt de hedder Baudissin, har givet mig en skriftlig erklæring
herom, så tør jeg anse denne sag for afsluttet, idet det må formodes,
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at Hans Majestæt Kongen ikke vil nægte dette arrangement sin
approbation. De vil kunne begribe, kære onkel, hvor meget det
glæder mig, at kunne melde Dem, skaberen af en god familieover
enskomst, dette forhold, og med hvilken taknemmelighed jeg derved
tænker på Dem.
Hvis jeg ikke havde så stort et antal børn, så ville jeg også med
hensyn til min formue have grund til at være tilfreds. Da jeg er en
stor ven af landlivet og i min tidligere tilværelse har vænnet mig
til afsavn, så ville min lille Hovedgård være mig tilstrækkelig til
såvel mit underhold, som min lykke, hvis ikke børnenes opdragelse
var så kostbar. Men skal disse have en opdragelse, der kun middel
mådigt hæver dem over bondestanden, så rækker mine indkomster
ikke langt.
Det ville derfor være en stor lykke for mig, om jeg kunne få en
kongelig bestalling. For omkring 14 dage siden er som følge af
major von Bauditz’s død embedet som toldkasserer i Horsens blevet
ledigt. Dette embede ville passe mig mere end noget som helst andet
i hele kongeriget. Kassereren har intet at gøre med de egentlige
toldforretninger, visiteringen og undersøgelserne af varer og huse,
men hans arbejde består blot i beregning af toldindtægterne. Em
bedet skal indbringe henimod 3000 rigsbankdaler, og da jeg bor tæt
ved Horsens, vil flytningen ikke være forbundet med nogen besvær
ligheder og tilsyn med min gård være uhindret. Alle disse omstæn
digheder gør mig dette embede særlig ønskeligt. Jeg gælder dog
personlig for lidt hos Hans Majestæt til at kunne vente mig ret meget
af et direkte bønskrift eller endog af en rejse til København med
en mundlig ansøgning, hvis ikke ansete og indflydelsesrige mænd
ved denne lejlighed vil tage sig af min sag. Vil De blive vred på
mig, ærede onkel, hvis jeg beder Dem om Deres bistand? De har
allerede gjort så meget for mig, at jeg smigrer mig med, at De også
her vil tage Dem af mig. Må jeg måske tilsende Dem et bønskrift
til Kongen, og må jeg nære det håb, at De vil overrække ham det?
Eller holder De det for bedre, at jeg kommer til København, og vil
De i så fald tale til min fordel? Sagen ligger mig så meget på
hjerte, og på grund af de mange konkurrenter er jeg så bange for
at komme for sent, at jeg indtrængende beder Dem, kære onkel,
rigtig snart meddele mig Deres mening om denne sag.
Jeg anmoder Dem tilgive mig denne min frihed, og idet jeg, kære
onkel, nærer de inderligste ønsker for genvindeisen af Deres dyrebare
sundhed, er jeg med dybeste højagtelse Deres lydige
Carl Baudissin.«
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Hvad Schimmelmann har svaret på dette brev, kendes ikke, men
han har sikkert foreslået Carl Christian at rejse til hovedstaden og
søge audiens hos Kongen, for d. 7. maj får han mod betaling af
40 skilling af herredsfogden udstedt pas til en rejse til København92).
Greven afrejser dog ikke før mandag d. 17. maj, da han tager
med smakken fra Århus til Kalundborg. Hans fravær fra hjemmet
bliver dog ikke af længere varighed. Allerede tirsdag d. 25. maj,
ca. 8 dage efter udrejsen, vender han tilbage. For den tidligere
hestgardeofficer var sørejsen til Kalundborg i selskab med kancel
liråd, byfoged P. Th. Rosenstand fra Skive, den ansete og yndede
amtsprovst P. J. Kruse fra St. Mortens kirke i Randers, digteren
St. St. Blichers nærmeste foresatte, da han var sognepræst for Spentrup-Gassum menigheder, en justitsråd, endnu et par præster og flere
gemene ingen fornøjelse i sammenligning med hjemrejsen. I denne
deltog ganske vist også et par præster, men dette rejseselskabs værdi
forøgedes væsentligt ved nærværelsen af kaptajn i artilleriet C. A. L.
v. Würtzen, en ældre broder til den bekendte helt fra slaget ved
Slesvig i 1848, Fr. VII’s humørfyldte, gode ven, ritmester F. v.
Würtzen, og løjtnant N. S. v. Brock fra Prinds Frederik Ferdinands
Regiment lette dragoner i Århus, der sammen med et par krigsråder
vel har bragt greven, der yndede militær og adel, det selskab, hans
herkomst krævede, og det selskab, hans uddannelse havde gjort
ham fortrolig med93).
Det fremgår af fru Asta’s erindringer, at greven, som det sig
hørte og burde en adelsmand og officer i den danske hær, i
kongens livgarde til hest, var kongens loyale undersåt og f. eks. høj
tideligholdt kongens fødselsdag, d. 28. januar. Det må derfor anses
for ganske givet, at den grevelige familie ville være tilstede ved den
kongerevue, der afsluttede hærens manøvrer omkring Århus 7.-11. ju
ni 1824. Det slesvigske Kyrassérregiment fra Horsens var med Prinds
Ferdinands Dragoner fra Århus blandt skuespillets flotteste aktører.
Som bekendt gav dette kongebesøg anledning til navneændringen
Brobjerg-Frederiksgade i Århus.
Det er derfor ganske interessant at se denne antagelse bekræftet
af følgende brev fra greven til Schimmelmann, dateret Hovedgård
19. juni 1824:
»Længere end jeg burde, har jeg, kære onkel, udskudt at takke
Dem for Deres gode modtagelse ved min nærværelse i København
og lægge Dem min dybeste erkendtlighed for dagen for den måde,
hvorpå De også igen ved denne lejlighed har taget Dem af min
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sag og har understøttet mig i mine bestræbelser for at opnå Horsensembedet. Jeg smigrer mig med, at De, ærede onkel, i denne en gang
begyndte sag, fortsat vil tale for mig såvel hos geheimeråd Sehestedt
som hos kongen selv, når han er kommet tilbage, da det vil være
mig yderst smerteligt at måtte lade udsigten til dette embede, der
passer så godt til min stilling og bopæl, falde. Skulle De mene, at
der fra min side skal foretages et eller andet for at nå dette mine
ønskers mål, så beder jeg Dem lade mig vide, hvad jeg har at gøre.
Af ængstelse for at min udeblivelse på en eller anden måde
skulle blive mig ufordelagtigt udlagt, var jeg hos kongen under
dennes ophold i Århus, hvor kongen dog udtrykte sig ganske ube
stemt med hensyn til embedet.
Om 8 dage rejser min ældste datter (Thekla, 12 år) til Knoop
og forbliver hos min moder, der med længsel imødeser hende. Mig
glæder det ubeskriveligt, at min moder sådan længes efter dette
barn, og at hendes elskende hjerte derved har vundet sejr over enhvert
andet synspunkt og tidligere mening. Min ældste søn skal om 3
måneder begynde i Horsens latinske skole. Tilbage i huset hos mig
bliver dog endnu 7 børn, og alle mine ønsker drejer sig om at få de
nødtørftigste midler til opdragelse og uddannelse af disse små.
Med bøn om at De, kære onkel, vil hilse Deres broder på Helle
bæk, og med det ønske, at De kan glæde Dem ved det bedste
helbred, er jeg med dybeste højagtelse og inderligste taknemmelighed
Deres lydige nevø, C. Baudissin.«
Hvorfor greven så ikke blev toldkasserer i Horsens, for det blev
han ikke, er ukendt, og det er vel også mindre væsentligt. Der er
ikke tvivl om, at han i allerhøjeste måde har ønsket stillingen.
Derom vidner hans ærbødige og indtrængende breve til onklen, lige
som han også i disse viser sig som en meget kærlig fader og trofast
medlem af slægten Baudissin. Som den dannede og belevne mand,
han var, har hans optræden hos Frederik VI under dennes ophold
i Århus sikkert også været aldeles formfuldendt. Om det så har været
klogt at opsøge Kongen under dennes rejse i anden anledning, er
så en anden sag. Man kunne vel have ønsket greven anbragt i det
attråede embede. Havde han fået det, og havde han sin ustadighed
til trods beholdt det i en årrække, var han blevet Danmark en god
søn, og meget i hans og hans børns skæbner ville være blevet helt
anderledes, end det blev.
Ikke alene spekulationerne om toldkassererembedet i Horsens har
optaget greven efter hjemkomsten fra København. Man skulle også
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have den lille først i februar fødte Theodor Valdemar fremstillet i
Ørridslev kirke og have hans dåb bekræftet. Som det også fremgår
af fru Astas beretning var familiebåndene stærke i den baudissinske
familie. Rimeligvis har greven været meget glad og tilfreds med, at
forholdet til hans hjem og til hans slægt nu næsten var blevet det
gamle, kærlige efter så mange års ufred og fjendskab. Grev H. E. v.
Schimmelmanns mægling og hans søster, enkegrevinden på Knoop’s
kærlighed til sine børn og sine børnebørn har dog vundet sejr. Frem
stillingen skal derfor gøres til en fest, der yderligere befæster sammen
holdet indenfor familien, gør dem alle stærke. Greven har måske også
tænkt sig at kunne opnå en vis tilnærmelse mellem sin slægt og sin
kone, den fraskilte fru v. Gähler, den borgerligt fødte Fräulein Kun
niger. De største vanskeligheder lå vel ikke i, at hun var borgerlig
født, slet ikke, familien fik mange af den slags senere, vel heller
ikke i, at hun var fraskilt. Også den type skulle man senere møde
blandt Baudissinerne. Nej, snarere var det kendsgerningen, at hun
havde været bigamist og alt for tidlig og energisk sammen med sin
moder havde tvunget Carl Christian ind i en fast forbindelse. Og
så har hun måske ikke haft den standsmæssige optræden, som Bau
dissinerne satte pris på, selv om fru Asta mener noget andet. Carl
Christian har sikkert efter bedste evne været hendes fortaler, men
uden særlig succes.
Forinden familiefesten skulle dog børnenes informator, den lidt
underlige F. L. Eggers, hvis forhold til grevefamilien var noget be
synderligt familiært, have overstået sin sommerferie. Også andre
forhold kan have gjort en rejse til dennes hjemstavn ønskelig, thi
d. 5. august sender greven informatoren ind til herredsfogeden,
justitsråd Bernt, i Horsens med sålydende skrivelse:
»I det Herr Eggers, der conditionerer hos mig som mine Børns
Informator, agter at gjøre en Reise til Fyen, og han ikke formener
at kunne erholde et Pas hos Deres Velbaarenhed, uden at jeg derom
tilskriver Dem, saa anmoder jeg herved Deres Velbaarenhed om, at
ville tilstille Herr Eggers et Pas til denne Reise?
Hovegaard, d. 5te August 1824. Baudissin«.
Det var dengang nødvendigt med pas, når man skulle passere
bælterne, Kattegat og andre farvande. Eggers får derfor mod betaling
af fastsatte pasgebyr, 38 sk., udleveret sit pas og rejser af sted04).
Og da festdagen oprinder søndag d. 30. august 1824 rummer
den beskedne hovedbygning på Hovedgård efter den kirkelige hand-
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ling i Ørridslev kirke følgende fornemme gæster, alle nære slægtninge
af greven, nemlig føromtalte søster, grevinde Juliane Friederikke og
hendes ægtefælle, fætteren, dr. phil., kammerherre Wolf Heinrich
Friederich Carl greve Baudissin til Rantzau, søsteren Sophie Anne og
dennes ægtefælle, generalmajor Heinrich von Reventlow til Kalten
hof, Wittenberg og Åkjær, grevens ældste broder, kammerherre og
oberstløjtnant Carl Friederich greve von Baudissin til Knoop, gift
med Therese baronesse Mylius. Endvidere anfører kirkebogen for Ør
ridslev sogn »Kammerherre«, hvorefter yderligere mangler, men man
tager sikkert ikke fejl i at antage, at denne fadder har været grevens
yngste broder, kammerherre Joseph Frantz Christian greve von Bau
dissin til Borstel, gift med Julie, født komtesse von Reventlow. Alle
var de som bosiddende i Holsten og hørende til dettes førende
adelsslægter medlemmer af det holstenske ridderskab, og alle før,
under og efter oprørsdagene så afgjort på slesvig-holstensk side.
Dette er, hvad Kirkebogen for Ørridslev sogn oplyser om festens
gæster95).
Grevens søster Juliane Friederikke er omtalt et par gange i det
foranstående, hendes mand, Wolf H. F. C. v. Baudissin var fornævnte
fætter, med hvem grev Carl Christian en tid studerede ved univer
sitetet i Göttingen. Denne fætter, der var født 1789 på godset
Rantzau i Holsten, havde i sin ungdom studeret jura ved tyske
universiteter, sidst i Kiel, hvorved han fik nøje kendskab til Knoop,
til Reventlowerne og til Stolbergerne, ja, endog stiftede bekendtskab
med kronprinsen, den senere kong Frederik VI, der anså ham for
velegnet til en diplomatisk løbebane. Under sine rejser i Tyskland
oplever han Napoleons besættelse af landet, men bliver desuagtet
ivrig englænderhader, da dette folk truer hans »Heimatsland«s
skæbne (Danmark) og røver dets flåde. Heri var han da enig med
broderen Otto. Men senere skulle begge ganske ændre synspunkter,
begge blev bevidst tysksindede. Fra 1809 trådte han ind i det
danske diplomati, blev legationssekretær i Stockholm, fra 1812 til
1813 endog dansk gesandt i Sverige og møder her madame de
Ståel og den danske digter Johan Ludvig Heiberg, overfor hvilken
sidste han beklager sit ukendskab til dansk sprog og undskylder sig
med, at kun har opholdt sig 6 uger i Danmark. Ak, ja! Hvad
gavnede så Thea Holms undervisning i hans barndom20 22).
Mødet med madame de Ståel får afgørende betydning for ham.
Den skøn- og frihedselskende unge mand lærer af en rebel at hade
og foragte opkomlingen, diktatoren Napoleon. Først af alle tilråder
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han Frederik VI at bryde med Napoleon, men opnår kun, at han
selv må fratræde sin stilling, fordi hans konges instrukser er imod
hans egen overbevisning. Frederik VI havde ønsket, at han skulle
deltage i en forhandling med Napoleon. Tøvende indvilligede han,
men får skrupler, forlader delegationen i Holsten, hvorfor kongen
idømmer ham 1 års arrest på fæstningen »Friedericksort« lidt nord
øst for Kiel. Efter opholdet her gifter han sig høsten 1814 med ku
sinen fra Knoop, rejser til Tyskland og helliger sig resten af sin
levetid sine Shakespearestudier96).
Grevens anden søster Sophie Annes mand, grev Heinrich v.
Reventlow, havde i kriseårene efter Napoleonskrigene mistet begge
sine holstenske godser og havde nu kun godset Åkjær tilbage97).
En af hans sønner, Friederich, der oprindeligt havde været meget
konge- og rigstro, trådte senere påvirket af advokat W. H. Beseler ind
i oprørsregeringen98).
Et par af grevens søskende er ikke nævnt som faddere til barnet
og må vel ikke have været til stede. Det drejer sig om den ældste
søster, Elisabeth Caroline Henriette (1777-1864), der i året 1794,
samme dags som søsteren Sophie Anne blev gift, blev gift med
kammerherre Jens Peter Bruun de Neergaard til Eckhof og Oevelgoenne (i Holsten lidt nord for Lübeck), men årsagen hertil har
måske været, at de Neergaard få år forinden, i 1822, har måttet
standse sine betalinger, bl. a. af en gæld på 3500 rbd. til fhv. stats
minister C. F. D. v. Reventlow99), og kun med store vanskeligheder
klarede sig gennem pengekrisen og reddede besiddelsen af Oevelgoenne. De Neergaard, der som foran anført ikke var blevet sær
ligt godt modtaget i det baudissinske hus på Knoop, var noget
af en eventyrer, en af datidens godsspekulanter i den store stil.
Født i 1764 på godset Svenstrup på Sjælland med interesse for
landbrug opkøbte han uden større pengemidler, men med en ene
stående dristighed, efter i 1784 at være blevet cand. jur., i årene
1789-1820 en halv snes store, holstenske godser. Han, der op
nåede at blive kaldt en af de største godsejere i Holsten, var et
ganske udmærket hoved og en ualmindelig skarp beregner, der
forbløffede sine omgivelser ved at klare sine store godsregnskaber
ved hjælp af nogle små lapper papir i sin tegnebog, hvilket
man fandt meget uordentlig. Nå, det gik jo også galt til sidst, men
det var nu ikke alene de små lappers skyld100).
Grevens yngste søster, Josephine Louise Charlotte (1788-1836),
der var gift med grev M. C. v. Bernstorff, synes ej heller at have
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været tilstede. Også savnes fætteren Otto (oprørsgeneralen) og den
nes broder, grev Heinrich August v. Baudissin til Karlstetten, Toppel
og Wasserburg i Neder Østrig. Sidstnævnte, der var gift med en
komtesse Freya von Luckner, påtog sig efter fru Astas beretning få
år senere at opføde og opdrage sin børnerige fætters to i 1827 fødte
tvillingepiger. Sønnen Ulrich blev opdraget og opfødt i grev Ottos
hus i København. Grev Carl Christian og grevinden, f. Kunni
ger, fik ialt 7 døtre, men i en tidlig alder blev af disse de 5 sendt
til nære slægtninge og opdraget hos disse. Alene Asta blev med den
mindste datter, Lolo, og de øvrige drenge i det fædrene hjem.
At fru Asta forblev hjemme synes at have været faderens særlige
forkærlighed for hende i forbindelse med hendes liden skønhed og
hendes anlæg for husligt arbejde. Bortset fra sønnen Ulrich synes
greven selv at have villet opdrage sine drenge. Også søsteren på
Åkjær skulle blive greven en god hjælp i de senere kritiske dage
i marts 1825.
Den følgende vinter 1824-25 synes greven at have forberedt sin
flytning fra Hovedgård. Fru Asta anfører som grund hertil, at hen
des ældste broder, den da snart 13 år gamle Wolf Friederich Ottomar, skulle være gymnasieelev. Denne årsag er vel også nok delvis
rigtig, men mon ikke også andre omstændigheder har spillet ind?
Forholdet til de nærmeste omgivelser, sognets præst, sognefoged og
andre beboere, var jo ikke godt. Og endelig var driften af gården
af den i landbrug ret ukyndige greve heller ikke særlig indbringende,
hvortil kom den uro, der synes at have plaget greven hele hans liv
og foranlediget en hyppig bopælsforandring. Noget ønske om ejen
domssalg synes greven ikke at have haft på daværende tidspunkt.
Der skulle gå mange år, inden greven skilte sig af med Hovedgård.
Grev Carl Christian synes imidlertid ikke at finde det synderligt
hensigtsmæssig at underrette morbroderen i København om sine
planer om flytning. Under 4. febr. 1825 sender han onkelen et brev,
der væsentlig drejer sig om at få onkelen til at overlevere kongen
en ansøgning om, at hans børn må beholde hans familienavn og
våben, til hvilket brug han endvidere vedlægger sin moders og
øvrige slægtninges billigelse heraf. Greven interesserer sig i sagens
anledning for minister Kaas’s mening om sagen, idet han formener,
at ministerens syn på sagen er af afgørende betydning. Som før be
grunder han også denne gang sin ansøgning med, at han ikke vil
lade sine børn, der i forvejen ingen formue har, være uden denne
værdighed. Og han tilføjer: »De har allerede længe båret mit familie-
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navn (her fortier greven ganske, at de alle ved dåben har fået hans
slægtsnavn, også de, der er født og døbte efter familieoverenskom
stens indgåelse). Min søster Julchen (Juliane Friederikke, gift med
fætteren Wolf), der har taget min anden datter (Isabella Maria
Johanna, f. 1814) til sig, har ligeledes gjort det til en betingelse
at overtage hende som en frk. Baudissin (søsteren var og forblev barn
løs). Forbindelsen med alle mine slægtninge, der i fremtiden dog
må være dem (børnene) meget værdifuld og nyttig, synes at være
afhængig af dette bånd.«
Og senere fortsætter greven: »Jeg havde for nogle uger siden,
da jeg var i Kiel, den glæde at se min ældste datter som elev
(konfirmationsforberedelse) hos pastor Harms101) og forefandt hende
under min moders ledelse meget udviklet. Min moder selv var meget
affældig og kraftløs, men sandelig også omgivet af en så larmende
sværm, at en endog stærkere natur ikke ville være den voksen, og
mig syntes hverken hendes stemning eller hendes legemlige tilstand
at tillade hendes ophold i Kiel. De hyppige ulykkestilfælde i Holsten
og den almindelige nød under Kieler omslag satte på ubegribelig
måde menneskene i et karnevalslune, i hvilket man også satte min
moder, hvis livlige ånd alt for villigt gerne går med til nye ideer.
Man søgte at opmuntre hende med de mest paradoksale indfald, og
hun kom derved i en spænding, der visselig er skadelig for hende.«
Og med sine sædvanlige høflige hilsener slutter greven sit brev.
Noget positivt resultat synes det dog ikke at have givet.
I vinterens løb kommer greven i forbindelse med en vis Johannes
Rahr, egentlig stammende fra Ribe, men nu boende på Tirsbæk,
Hatting herred, Vejle amt. D. 2. marts 1825 opretter de en for
pagtningskontrakt vedrørende Hovedgård. I denne kontrakt fast
sættes nøje bestemmelser om sædskifte, mergling, skattebetaling,
brandpenge m. m., forbud mod salg af hø, halm og gødning, mod
skovning, mod jagt etc., bestemmelser om bygningernes vedligehol
delse og Johs. Rahr’s overtagelse af besætning og inventar. Greven
forbeholder sig dog til eget brug de 3 søndre værelser i den vestre
fløj, hvilke værelser dog kan overlades forpagteren, hvis greven
måtte ønske det. Afgiften fastsættes til 450 rbd. sedler første år og
400 rbd. sølv de følgende år samt årligt 100 tdr. rug, 100 tdr. byg
og 100 tdr. havre, som betales efter middeltallet af Jyllands fire
stifters årlige kapitelstakst.
Det kongelige Rentekammer tillod kun forpagtning i 5 år til
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1830, men dette tiltrods indgås kontrakten dog på 10 år til 1835.
Også om opsigelse fastsættes visse bestemmelser.
I kontraktens § 11 hedder det: »Forpagteren staar Eieren til
Ansvar for, at saavel han og Familie som alle hans Folk omgaaes
forsigtig med Ild og Lys, at Skorstenen og Kakkelovnen til rette
Tider forsvarligen feies og rengiøres, at Høe og Halm ikke brændes
nær Gaarden eller i Husene, kort: han forholder sig i Brand-Anord
ninger et og alt efterrettelig. Men skulde desuagtet, som Gud forbyde,
Gaarden eller noget deraf brænde af, da skal Forpagteren uden
Godtgiørelse besørge alle fornødne Kiørsler til det Brændtes Opbyg
gelse, og efter Høstens Beskaffenhed levere det fornødne Tag uden
Betaling. løvrigt maae Forpagteren ikke af noget ulykkeligt Tilfælde,
f.Eks. Ildebrand, Misvæxt, Quægsyge og deslige tage Anledning til
at troe sig befriet for Opfyldelse af denne Contract i Almindelighed
eller nogen enkelt Part i Særdeleshed.«
Møller Laursen i Holmsmølle, Hover sogn, Vejle amt og sogne
foged Hans Vinther i Grumstrup vurderer til ejers og forpagters
tilfredshed den bortforpagtede gårds besætning og inventar samt
føde- & sædekorn, der overleveres forpagteren. Og der er mange
ting at vurdere, betydeligt mere, end da greven overtog gården fra
Heinrich Erichsen i Kattrup. Der er ca. 40 tdr. forskellig slags
sædekorn, ca. 70 tdr. fødekorn, 22 køer, mest i alderen 4-8 år, 4
kælvekvier samt en tyr, 4 heste og 4 hopper, alle i alderen 6-13 år,
3 gamle svin og 3 grise, 2 gæs og 1 gase, 5 høns og 1 hane, en
mængde smedje-værktøj, 4 sæt heste tøj, diverse plove og harver,
2 arbejdsvogne, mergelkærrer og meget mere, bl. a. 108 plovjern,
en mængde forarbejdet og uforarbejdet gavntræ, mejeri- og køkken
redskaber, 2 folkesenge med nødvendigt sengetøj, kotøjr, brand
stiger etc., alt til værdi 752 rbd. 4 mk. 12 sk.
Til sikkerhed for kontraktens overholdelse og den overtagne be
sætning m. m. pantsætter Johs. Rahr til greven sin personlige ejendom
af sølvtøj, linned, sengetøj, møbler, køkkentøj og andet løsøre samt
nogle vogne og 16 køer, som han selv medbringer fra Tirsbæk. Og
Johs. Rahr’s moder, der hidtil har haft pant i disse genstande, kvit
terer sit krav på sønnen102).
Så vidt d. 2. marts. Greven må nu til at se sig om efter en
bolig i Horsens. Igennem flere år havde greven jo været ejer af
gården Nørregade 264 i Horsens, men denne gård synes ikke mere
at være ham standsmæssig nok. Dels var den som tidligere anført
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for tiden udlejet til konsistorialråd, ridder Rosing, og dels var
den vel for lille til grevens store børneflok, der stadig voksede.
Hurtig hjælp bragtes straks af Aarhuus Stiftstidende for tirsdag
d. i. marts 1825, der indeholdt følgende avertissement, som greven
sikkert selv har læst eller hørt omtale.
»Ifølge Dom og derefter passeret Udlæg, stilles Kiøbmand Na
than Nathansen’s hidtil eiede Gaard her i Horsens, beliggende paa
Nørregade under No. 378 til Auction Mandagen d. 14. Marts, Kl.
10 Fmd. Den bestaar af et 2 Etage Forhus: 11 Fag Grundmur til
Gaden, et 2 Etage Sidehus: 10 Fag Bindingsværk, et dito Baghus:
10 Fag, adskillige Halvtage, der udgiør 19 Fag. Hvilke Bygninger
ere i Aaret 1819 assurerede i Brandkassen for 7560 Rbd. Sølv
og ere indrettede til Beboelse for 2de familier af Stand. Den har
et stort Gaardsrum og en ikke ubetydelig Have ved Baghuset. Auctionen holdes i Gaarden og Procurator Holst her i Byen giver Under
retning om Conditionerne.
Horsens, den 27de Februar 1825. N. E. Schmidt.«
Den omhandlede ejendom havde kun kort tid været i Nathan
Nathansens besiddelse og kun en meget påtrængende panthaver,
kammerherreinde Lillienskjold, havde foranlediget ejendommen stil
let til auktion. De nærmere omstændigheder herved er denne historie
uvedkommende, men så sent som på selve auktionsdagen protesterer
Nathansen mod salget, dog uden at protesten tages til følge. Af kon
ditionerne fremgik, at ejendommen kunne overtages fra påske flyt
tetid, men da 2. sal og halvdelen af haven var udlejet til grevens
gode bekendt fru majorinde Bauditz til Michaelii flyttetid, skulle
køberen holde sig hendes lejekontrakt efterrettelig. Købesummen
skulle betales 11. december termin 1825 til prokurator Holst, den
tidligere herredsfoged for Voer-Nim herreder103).
Under auktionen oplyses, at glasdørene med tilhørende paneler i
opgangen til 2. sal tilhører fru Bauditz og er købet uvedkommende.
Ved auktionen blev krigskancelisekretær Friis af Horsens, der op
lyste at byde på grev v. Baudissins vegne, højstbydende med 4100
rbd. sedler. Approbationen udsattes til 28. marts. Nævnte dag kl.
10 formiddag mødte de forskellige interesserede på byfogedkontoret.
Også greven skulle være mødt, men da »man var kommen til Kund
skab om, at Greven sidste Nat og Dags Morgen har været hiemsøgt
åf Ildsvaade, saa blev det vedtaget, at Forretningen kunde bero til
Dags Eftermiddag Kl. 3.« Men greven var stadig ikke mødt, hvorfor
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sagen udsattes til næste dags formiddag kl. 9. Heller ikke her var
greven mødt, men hans befuldmægtigede må have haft forbindelse
med ham, thi i dette møde mødte købmand R. Secher for ham og
garanterede for købet, der herefter approberedes på visse økonomiske
betingelser, hvis opfyldelse synes at have voldt greven vanskeligheder,
idet skødet først tinglyses 17. august 1830104).
Som det fremgår af foranstående, var greven netop i disse dage
inde i en af sine mange kritiske perioder, og hele familien havde
fået en mindedag, som sikkert aldrig gik de af dens medlemmer,
der var gamle nok til at fatte dens gru, af glemme. Natten mellem
søndag d. 27. og mandag d. 28. marts opstod der ildløs i det gamle
stuehus på Hovedgård. Så stærkt har denne begivenhed fæstnet
sig i den da knapt 8 år gamle Asta’s erindring, at hun, ca. 80 år
gammel, kan gengive branden på en måde, der ikke væsentlig af
viger fra det officielle brandforhørs protokolat. Men selvfølgelig har
en hyppig omtale af begivenheden indenfor den grevelige familie
styrket hendes erindring.
Om branden beretter »Aarhuus Stiftstidende« fredag d. 1. april
under rubrikken »Fædrelandet«:
»Paa Gaarden Hovedgaard i Voer Herred mellem her og Horsens
udbrød d. 28. Marts om Morgenen Kl. 4 en pludselig Ildebrand,
som i kort Tid lagde hele Vaaningshuset og en Deel af de til
stødende Fløibygninger i Aske. Nær havde Gaardens Eier, Hr. Greve
Baudissin og Familie, omkommet i Luerne, dersom ikke Ildens Knittren og Bragen havde vækket Forvalteren og Husholdersken, der
havde deres Værelser i en tilstødende Fløybygning, og som, da de
gjennem deres Vinduer saae Stuehusets Tag i Luer, ilede at vække
og redde Herskabet. Næsten intet af Indboet blev reddet.«
Denne meddelelse blev næsten ordret gengivet i det københavnske
blad »Dagen« tirsdag d. 5. april, så den iøvrigt ret farlige brand
blev hurtigt kendt for grevens mange kendinge i hele landets højere
kredse indenfor adel og militær.
Det egentlige politiforhør om ildebranden afholdtes ved Voer-Nim
herreders politiret d. 15. april. Her fremlagdes en udskrift af brand
direktør Krey’s undersøgelsesforretning. Hverken denne udskrift eller
protokollen med selve undersøgelsesforretningen har været mulig at
finde, men politiforhøret giver også tilstrækkeligt tydeligt billede af
brandens nærmere omstændigheder, og af dette forhør skal refe
reres følgende:
»For Forhøret mødte Eieren af Hovedgaard, Hr. Greve Baudissin,

152

St. Ertbøll

som blev forelæst sin ved Undersøgelsesforretningen afgivne For
klaring, hvilken han i et og alt vedgik som rigtig og tillagde, at
hans Grund til at formode, at Ilden var optændt i Æblekammeret
er, at han, saasnart han blev vækket, greb en Dyne, hvormed han
vilde have været op for at dæmpe Ilden i Skorstenen, men han
kunde ikke komme op ad Trappen for Ilden, som var udbrudt og
havde grebet om sig i Nærheden af Skorstenen, hvor Æblekammeret
var. Jerndøren for Skorstenen var forsvarlig, men han tænker den
Mulighed, at den enten kunde være sprungen op, eller at den kunde
have gabet noget, saa at en Gnist kunde være kommet ud i Halmen.«
Her blev en lille pause i forhøret, idet branddirektør Krey, der
ikke var mødt ved forhørets begyndelse, nu var kommet til stede.
Herefter fortsatte greven sin forklaring.
»Skorstenen var feiet for omtrent 4 Uger siden af en Murer,
som boer paa Kattrup Mark, og som hver anden Maaned feier dem
(Skorstenene). Samme Mand, som daglig kommer paa Gaarden,
feier ogsaa Kakkelovnsrørene, saa ofte det findes fornødent, (hvor-)
naar det Rør, hvorfra Ilden formodes at være kommen, er feiet,
kan han ikke bestemt opgive, dog er han ikke af den Formening,
at det har brændt i Skorstenen, thi da Sypigen gik i Seng Kl.
omtrent 12 om Natten, og Ilden først blev mærket imellem 4 og 5
om Morgenen, saa er det ikke troeligt, at det saa længe kunne have
brændt i Røret og Skorstenen uden at blive bemærket, hvorved han
formoder, at Ilden har ulmet i Halmen. Hvor nær Halmen laa
ved Skorstenen, er Greven ubekiendt, da han ikke kommer paa
Æblekammeret eller kiendte dette. Det er ham ei bekiendt, at nogen
Uforsigtighed har fundet Sted fra Folkenes Side, og den Pige,
som sidst var oppe, er et skikkeligt og forsigtigt Fruentimmer. Gre
ven opgav, at Fru Grevinden endnu er sengeliggende og meget
syg, saa at hun ikke kan afgive Forklaring, hvilket forøvrigt ikke
kunde blive anden end den, hun allerede har afgivet.«
Hermed sluttede greven sin forklaring, hvorefter sypigen Elise
Nørregaard forklarede:
»Herskabet er gaaet i Seng mellem 10 og 11 og de andre Folk
omtrent ved samme Tid, og sad hun alene op og syede i Ammestuen
til Kl. henad 12. Da Klokken var omtrent 10, lagde hun selv et
Par Stykker Brænde sidst i Kakkelovnen, men Stuepigen, som kom
ind, i det Grevinden gik i Seng, lukkede Kakkelovnsdøren op. Det
kom ikke til at brænde deri, så det blev koldt paa Værelset, hvilket
var Aarsag til, at hun gik i Seng og lagde sig i samme Værelse
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i Steden for, at hun ellers ligger i Sidebygningen, hvor hun ikke
vilde gaa over, da hun frøs. Det brændte ikke eller havde (ikke)
brændt længe i Kakkelovnen, da hun gik til Sengs, og det kunde
ikke tænde op om Natten, da de 3 smaa Stykker, hun lagde ind,
var falden fra hinanden og allerede havde lagt ( ! ) saa længe uden
at brænde. - Det var kun faa Dage, før Ilden opkom, at en Murer
paa Gaarden havde feiet Rørene til Kakkelovnen i Ammestuen,
og da hun selv sad i Stuen, saa saae hun, at han havde det ude i
Gaarden for at rengiøre. Det er hende ikke bekiendt, at der var nogen
Mangel enten ved Røret eller Skorstenen. - Hun havde ikke været
paa Loftet med Ild eller Lys, og det var hende ei heller bekiendt, at
nogen af de andre Folk havde været der, hvorhos hun bemærkede,
at Greven selv har Nøglen til Loftet, som er i Laas. - Nogen Tid
før Branden havde hun været paa Loftet og seet, at der i Æblekamme
ret i Nærheden af Skorstenen laa en Deel Straae, hvori der havde
lagt ( ! ) Æbler. Der gik en Bielke imellem Skorstenen og Loftet,
derudenfor laa Straaet, men hvor nær, det var ved Skorstenen, kan
hun ikke bestemme, da hun kuns har været der den ene Gang.
Om Straaet var der endnu, da Ilden opkom, veed hun ei heller.
Om der var nogen Feil paa Jerndøren, eller om den var aaben eller
lukket, veed hun ikke at forklare. - Hvorledes Ilden kan være
opkommet, har hun aldeles ingen Formodning om, thi der havde
heller ikke været Ild i Røret kort tilforn, saa at det kunde formodes,
at Gnister derfra kunne være blevet siddende høiere oppe. Da hun
blev vaagnet ( ! ) imellem 4 og 5 om Morgenen af Husholdersken,
greb hun et af Børnene og løb dermed i Gaarden, og slog Ilden
da ud igiennem Taget hen imod Vesten og et Stykke fra Skorste
nen.«
Næste forklaring blev afgivet af avlsforvalter Klinck, som oplyste :
»at han ei boer i Hovedbygningen, som brændte, men i Side
huset. Omtrent Kl. 11 den 27. f. M. om Aftenen kom han tilligemed
Informatoren hjem fra et Nabosted, og ville de ei gaa ind, da de
formodede, Grevens var ved at gaa i Seng. Der var Lys i Daglig
stuen, men ei i Køkkenet, og Folkene vare i Seng. I Ammestuen saa
han ei Lys, da den vender til Haven. Avlsforvalteren gik først ind
saavel i Bryggerset som i Kiøkkenet for at eftersee Ildstederne, men
Ild og Lys var paa begge Steder slukket. - I Gaarden hverken lug
tede han Røg eller saadan Lugt, ei heller blev han det mindste vaer,
som kunde lade formode, at der noget Steds var Ild. - Da han
om Morgenen kom ud af Fløihuset, da han blev vaagnet af en
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Knagen fra Taget, stod Luer ud derfra ved Kvisten lige over den
store Dør lige ved den Skorsten, hvortil Rørene fra Dagligstuen og
Ammestuen løber. Da han derpaa havde vaagnet Folkene, løb han
op og bankede paa Grevens Dør, som endnu ikke var kommet ud
tilligemed Grevinden, men da han (Greven) svarede ham, idet han
tilraabte ham, at der var Ildløs, saa løb han (Avlsforv.) tilbage i
Gaarden for at slaae Kreaturerne løs, og regnede Ilden da alt ned
i Gaarden. Da han derfra kom tilbage, var Greven, Grevinden og
Børnene kommet ud - næsten uden at have reddet de Klæder, de
behøvede at have paa. - Lidet Indboe blev reddet, men det meste
brændte og deriblandt Grevindens Pretiosa, alle hendes og Grevens
samt Børnenes Klæder, saa at de sidste næsten var nøgne, alt Lin
ned og Dækketøj, en Deel Sølvtøj, Sengeklæder og de fleste Meubler.
Det, de mistede, var flere Tusinde Dalere værd, og det var ikke
assureret. Skorstenen, hvorved Ilden kom, var forsvarligen og blev
rengiort hver 14. Dag til 3 Uger. Han ved ei heller, at Rørene
havde nogen Feil, og blev de ofte feiede. (Hvor-)naar det var
skeet sidste Gang, ved han ikke. Laagen til Skorstenen var forsvar
lig og blev straks klinet til, naar den var giort reen. Det er ham
ikke bekiendt, at der paa den var Aabninger eller, at den stod
aaben, saaledes at der kunne komme Gnister igiennem den. Halmen
til Æblerne paa Æblekammeret var lagt et godt Stykke fra Skor
stenen, da den blev lagt derop, men om den senere af nogen Slags
Uforsigtighed er kommet nærmere derhen, veed han ikke, da han ei
har været der i den senere Tid. Om Aarsagen til Ilden har han
aldeles ingen Formodning. Da det var stille Weir og en Deel Folk
paa Gaarden og flere ilede til, saa lykkedes det dem at slukke Ilden,
saaledes at Sidefløiene blev reddede. Karlene, som ligger i Stalden,
blev først vaagnede af Avlsforvalteren, da Ilden havde Overmagt,
og (de) kunne saaledes derom ingen Forklaring give.«
Derefter forklarede husholdersken, jomfru Trine Sperling:
»Aftenen før Ildebranden omtrent Kl. 10 kom hun hiem fra et
Nabosted og gik strax i Sidefløiet, hvor hun havde sit Værelse, i
Seng, uden at hun var i Hovedfløiet eller veed, hvor længe de der
var oppe. Om Morgenen omtrent Kl. 4 blev hun vaagnet af Stue
pigen, som laae i Værelset ved Siden af, og løb de samlede til
Hovedbygningen, hvor de fandt Gangdøren i Laas, hvilken de
sprængte, hvorpaa de vaagnede Barnepigen og Syepigen, hvornæst
hun løb til Grevens Sovekammer og vaagnede ham og Grevinden,
som endnu sov. Hun løb derpaa til Gangen, hvor Klæde- og Linned-
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skabet stod, for muligt at redde noget, men da havde Ilden allerede
grebet fat i Bielken over Døren. Da Greven i det samme raabte om en
vaad Dyne, saa løb hun og hentede denne, men han kunde ikke
komme op med den, da Trappen brændte. Greven og Grevinden
mistede næsten alle deres Klæder samt det øvrige, saaledes som Avls
forvalteren havde forklaret. Hun gik bort fra Gaarden Kl. 4 eller 5
om Eftermiddagen tilforn og veed altsaa ei, om der har funden
Uforsigtighed Sted, men hun har hørt Tale derom. Hun veed ei,
at der var Feil paa Skorstenen eller Rørene. Paa Æblekammeret laae
der vel Straae, men det var et Stykke - næsten et Par Alen - fra
Skorstenen, og havde hun været derpaa, et Par Dage før Ilden ud
brød. Hun havde ikke lagt Mærke til, at Skorstenslaagen stod aaben,
eller at der har været nogen Feil ved den. Kakkelovnsrørene havde
kort før været feiede, og hun (har) saaledes aldeles ingen Formod
ning om Ildens Opkomst.«
Saa blev det informatoren L. Eggers’ tur til at forklare, og han
sagde :
»Dagen før Ildebranden var han fraværende fra Gaarden fra om
Middagen Kl. 12 indtil KL omtrent 10 om Aftenen, da han tillige
med Forvalter Klinck kom hiem. Han gik da strax paa sit Værelse
i Sidefløien, hvor han strax gik i Seng. Om Morgenen blev han
vaagnet af Klinck, og da han kom ud, forekom det ham, at hele
Taget fra den midterste Skorsten paa venstre Haand hen til Fløiet
var bespændt med Ild. Da saavel Greven og Grevinden som Bør
nene allerede var ude af Huset, saa gav han sig til at redde, hvad
han kunde. Grevens mistede alle deres Klæder, saa at de næsten intet
havde at tage paa, samt desuden al Indboe og Meubler, saaledes
som Avlsforvalteren havde forklaret, ligesom det er ham bekiendt,
at Greven ei havde sit Indboe assureret. Han kiendte ikke Beskaf
fenheden af Skorstenen og Rørene deri, hvor Ilden opkom, og da
han var fraværende, Aftenen før Ilden udbrød, saa har han ikke
mindste Formodning om Aarsagen til samme, hvorfor derom ingen
Oplysning kunne gives.«
Stuepigen Marie Olesen forklarede:
»Sammen med Husholdersken sprængte hun Gangdøren, som var
lukket i Laas og vaagnede Herskabet, og da hun derpaa ogsaa havde
vaagnet Syepigen, Barnepigen og Børnene, saa gav hun sig i Færd
med at redde, hvad hun kunde. Hun havde været i Ammestuen til
Kl. omtrent Halv Tie, da hun gik i Seng i Sidefløiet, og var
Grevinden da endnu ikke i Seng. Strax før hun gik, lukkede hun
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den lille Laage paa Kakkelovnsdøren op, for at det skulde trække,
men da var der koldt og ikkuns et par smaa Stykker Træ i Ovnen,
men det brændte ikke, imedens hun var der. Hun havde ikke været
paa Loftet med Ild eller Lys den Aften, ei heller veed hun, at nogen
anden havde været der. Kakkelovnen i Ammestuen var feiet et Par
Dage før, men Røret var noget let til at gaa Ild i, og havde der
i Winter flere Gange været Ild i det. (Hvor-)naar Skorstenen sidst
var feiet, veed hun ikke. Paa Æblekammeret laa Halmen lige op
til Skorstenen. Hun veed ei videre, end at Laagen for Skorstenen
var forsvarlig og tilklinet. Om Aarsagen til Ilden kan hun forøvrigt
ingen Oplysning give.«
Bryggerspigen Kierstine Nielsdatter oplyste intet. Hun havde ikke
været i ammestuen om aftenen, var gået tidlig i seng og havde
aldrig været paa æblekammeret. Malkepigen Maren Nielsdatter
kunne heller intet oplyse af interesse. Hun havde aftenen før branden
kun opholdt sig i køkkenet i fløj huset og var gået i seng derovre Kl.
ca. 9-9V2. Hun plejede ikke at komme i stuehuset og kendte ikke
æblekammeret, så efter at have oplyst, at »Pigen Kierstine og Barne
pigen Appelone (Abelone) ei var mødte, og at de ei kunne forlade
Gaarden«, blev hun demitteret.
Sidste forklaring i brandforhøret blev afgivet af brandfogden
Erich Michelsen af Ørridslev, hvis forklaring, selv om den afviger
betydeligt fra både grevens og folkenes mening om ildens opkomst,
sikkert må anses for den rigtigste. Den lyder kort således:
»Det er omtrent 2 Maaneder siden, at der synedes Brandred
skab paa Gaarden, og befandtes da Skorstenen i forsvarlig Stand,
ligesom der heller intet Straa var paa Loftet. Heller ikke, da han kom
til Brandstedet, laae han Mærke til eller bragte i Erfaring, at der
havde ligget Straa paa bemeldte Loft. Han formodede derfor,
at Ilden er kommet fra et af Kakkelovnsrørene, hvorfra flere gik
til den Skorsten, hvorved Ilden opkom, hvilke (Rør) desuden var
meget fine (tynde), saa de let kunde springe, dog har han intet
derom erfaret. Yderligere oplysning kunde han ikke give«105).
Når fru Asta dramatiserer sine erindringer ved at fremhæve, med
hvilken vrede grev v. Baudissin senere omtalte sine fortrædeligheder
i brandsagen fra de danske myndigheders side, skal det bemærkes,
at denne påstand sikkert ikke er rigtig. I hvert fald synes brandsagen
ikke senere at have været behandlet af politiet i Horsens. Der er
dog en omstændighed ved sagen, der synes besynderlig, idet de i
politiforhøret nævnte dokumenter fra branddirektør Krey’s undersø-
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gelsesforretning ikke findes på den sandsynlige plads i dokument
mappen for år 1825, hvilke pakker ellers er absolut intakte. For
øvrigt bliver Krey få år senere sat under anklage for bedrageriske
forhold m. m. i sin embedsgerning. Derimod er det sandsynligt,
at grevens indviklede og ikke absolut allerbedste økonomiske forhold
omkring Hovedgård og hans gård, Nørregade 264 i Horsens, og nu
købet af gården Nørregade 378, sammesteds, netop i de kritiske dage
kan have givet anledning til en del folkesnak, især da greven var
dårligt lidt på grund af sit selvbevidste væsen. Hans tyendes for
klaringer i brandforhøret afviger da også væsentlig fra hans, hvad
angår formodningen om brandens opkomst og synes ikke at udelukke
mistanke om brandstiftelse af greven, hvorimod dog taler omstæn
dighederne ved brandens konstatering og grevens hele adfærd.
Den så pludseligt opståede brand havde imidlertid også haft
en ganske forståelig indflydelse på den noget fortumlede grevinde.
Sandsynligvis ganske spontant og under indtryk af den ulykke, der
var overgået familien, skrev hun endnu samme dag, branden havde
været, et brev til grevens morbroder. For at opnå den rette virk
ning af brevet, gengives det nedenfor i dets originale affattelse.
Det er uden titulatur og lyder således:
Hovedgaard den 2gten Märtz 1825.
Mit jammervollem Herzen, aber mit der festen Hofnung, dass ein
so edler Mann wie Eur: Exellenz mir meinen Freiheit nicht übel
deuten werden, wage ich diese Zielen an Sie zu richten. Hovedgaard
ist ganz abgebrannt, des Morgens ganz früh weckte uns das Geschrei :
Feuer! und Rauch und herabstürzende Balken, begegneten uns
so überall im Hause, als wir aufgestanden waren, dass an nichts
zu denken war, als unser armen Kinder und uns selbst zu retten.
Alles, alles ward ein Raub der Flammen, bis auf einige Teller, und
einige zerbrochene und unbrauchbare Mobilien, übrigens trugen wir
nichts mit uns davon als die in der Eile übergewarfenen Kleider.
Unser Elend ist grosz, unser Vermögen ist auf wenig zusammen
geschmolzen, und von dem Wenigen, ist nach Carls gegebenen Ver
sprechen nichts kündbar, daher keine Aussicht vorhanden aus eige
nen Mitteln, auch nur zum Theil, das verlorne wieder zu ersetzen.
Dabei ist nach den viel erlebten Unglück meines Mannes Muth so
gänzlich gebrochen, eine so finsteren Hofnungslosigkeit hat sich
seiner bemeistert, dass er nicht wagt jemanden aus seiner Familie
um Hilfe anzusprechen. Ich habe gewagt was er nicht vermögte,
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dass ich es für meinen geliebten braven Mann, für meine Kinder
thue, lässt mich jede Bedenklichkeit, die ich sonst haben könnte,
vergessen, und so Eur: Exellenz Güte gegen Ihren Neffen aus
früheren Zeiten kennend, rufe ich Sie auch jetz um Hilfe an,
sey sie welcher Art sie wolle! Wenig ist dem viel, der alles verlohren
hat, und es belebt den so tief Gebaugten aufs neue, wann er sieht,
dass er doch nicht so ganz verlassen ist, und edle Menschen sich
seiner annehmen. Sie im voraus schon meiner geschätzten Dankbar
keit versichrend, erlaube ich mir noch hinzufügen, dasz ich dringend
wünsche, mein Mann möge nie etwas von diesem Briefe, noch seinen
Inhalte, erfahren, und seinen Erkenntlichkeit gegen den hochverehr
ten Onkel wird um desto inniger seyn, wenn er glaubt, dass Sie sich
seiner unaufgefordert tröstend annehmen. Ich schreibe diese Zielen
krank, im Bette in einen Bauernhause nahe an Hovedgaard, und dies
bitte ich Sie als eine Entschuldigung meines fast unleselichen Gekrit
zels, und der schlechten Papiers anzunehmen. Meine gute Schwiegerinn auf Aakier, die Gräfin Reventlow, hat mir ihr Haus zum
Aufenthalt angeboten, doch mein Befinden erlaubt mir nicht mich
dahin zu begeben, meine Kinder sind alle da. Der gestrige Tag war
der Unglücks tag, der uns alles raubte, ich bete zu Gott um Trost für
meinen Carl und mich. Mich an Eur: Exellenz Gnade empfehelend,
verlasse ich mit der tiefsten Ehrerbietung und Hochachtung.
Ihre unterthänige Dienerinn

Henriette Baudissin.
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Det er umuligt at tænke sig andet, end at henvendelsen udeluk
kende skyldes den ulykkelige, nedbrudte og syge kvindes ønske om
at gøre noget for sin mand og sine børn. Greven har sikkert ikke
vidst noget om dets affattelse, har sikkert ikke kunnet billige det,
om han havde kendt det, og da slet ikke i den form, nu da han
netop var kommet i et godt forhold til sin familie. Snarere synes
brevet at tyde på, at grevinden var ret ukendt med sin mands forhold
til sin familie og til hans pekuniære forhold. Gode var de vel ikke,
men så sørgelige, at der måtte skrives tiggerbrev, var de vel heller
ikke106).
På april måneds sidste dag, lørdag d. 30., flytter greven fra
Hovedgård og ind i sin nyerhvervede gård i Horsens, velsagtens un
der særlige omstændigheder uden møbler og med børnene på Åkjær.
Han indleder hermed en ny periode i sit liv, en periode, der vel
i visse henseender ikke bliver mindre stormende, end hans liv på
Hovedgård. Hvis greven havde ventet mere rolige forhold i Horsens
ved sin flytning dertil, er han blevet skuffet og har fuldstændig
glemt, at nissen - hans egen mentalitet - flyttede med.
Sluttes.
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Fabrikant Niels Pedersens villa set fra haven.
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Af en Arhusvillas historie.
Af August F, Schmidt.

Nørre Allé var i sin tid Århus bys mest regulære færdselsåre. Dens
ældste bebyggelse er i den østre ende, medens dens vestre nordside
er udfyldt af store, moderne ejendomme, der blev opført i tiden
omkring 1915-22. Den midterste del af gadens nordside har endnu
en del villabebyggelser, der fortæller om tiden, da gaden var i byens
udkant. Den havde den gang træbeplantning, deraf allénavnet. Nu
er der intet træ tilbage. Nordre side af Nørre Allé var til langt ind
i afvigte århundrede bymark. Først i 1843 fuldførtes udskiftningen
af denne mark, der bar navnet Nordre Tofter på det område, hvor
nu Nørre Allé findes. Der blev efter udskiftningen bygget enkelte
huse, der i vor tid alle er forsvundne og har måttet give plads til
nye bygninger1).
Således var det også tilfældet med et lille hus, der havde sin
plads på det areal, der nu udgør Nørre Allé 34 (gadens numre be-
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gynder ved Guldsmedgade og Norsgade), hvis beliggenhed just er i
midterste del af gadens nordside i det parti, hvor der stadig er villa
bebyggelse. Her blev i 1888 opført en stor villa, hvis bygherre var
manufakturhandler C. C. Andersen (Crome og Goldschmidt), og
hvis arkitekt var V. Puck sen., der i mange år havde bopæl i villaen
ved siden af, beliggende helt ud til gaden. Det hus, som C. G. An
dersen lod opføre, er 2V2 etage højt, firkantet, med røde sten og
bygget i veneziansk stil (med veneziansk frise). Uden for bygnin
gen anlagdes en have, idet der hører en grund (opmålt i 1887) på
ialt 1534 kvadratmeter til ejendommen, hvis matrikelnumre er
1254 b, 1254 e, 1255 f og 1255 h.
Den første beboer af villaen var læge Christian Weis (af den
kendte Weis-slægt, bl. a. fra Århus Mølle), født i Århus 16/3 1850,
student Århus 1868, cand. med. 1877, blev senere overlæge ved Kom
munehospitalet i Århus. Gift på Frederiksberg 8/7 1883 med Dagmar
Rømer (f. 15/3 1855 i København), datter af kammerjunker, Hans
Chr. Vilh. Rømer (død 1883) og hustru Jensine Marie Bjerre (død
1856).
En broder til fru læge Weis, Christian Carl Nicolai Rømer
(f. 6/11 1856 i København), blev 30/6 1894 gift med Severine Broge,
datter af Hans Broge, der i anledning af dette giftermål købte vil
laen af læge Chr. Weis. Christian Rømer beboede herefter Nørre
Allé 34 resten af sin levetid. Han nåede frem til en topstilling inden
for dansk industri. I en årrække ledede han Otto Mønsteds fabrik i
Århus, var 1910-19 direktør for A/S Otto Mønsted, var derefter
medlem af og fra 1928 formand for selskabets bestyrelse. Rømer var
også medlem af Korn- og Foderstofkompagniets bestyrelse. Han blev
en meget rig mand, og da han ikke behøvede at nøjes med at bebo
villaen i Nørre Allé, overtog han efter sin svigerfader Hans Broges
død i 1908 dennes ligeledes herskabelige villa i Brabrand. Herude
havde familien Rømer sommerbolig til 1918, da han solgte Brabrandejendommen2) til den tidligere ejer af Holmstrupgård, Niels
Briiel. 1916 købte direktør Rømer hovedgården Løjstrup og 1918
gården Over Løjstrup, begge beliggende i Laurbjerg sogn nær Langå.
Herude i den skønne, bakkerige egn syd for Randers havde Rømers
nu sommerbolig resten af deres levetid. Det må endvidere nævnes,
at i perioden 1919-29 var Chr. Rømer medejer af de himmerlandske
herregårde Nørlund og Torstedlund. På de ældre dage benævnte
Rømer sig også officielt som godsejer.
Trods de forskellige, prægtige besiddelser ude på landet var direk-
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tør Rømers egentlige hjem dog den herskabelige villa på Nørre Allé
i Århus. Her levede Rømer med familie et meget stilfærdigt liv. De
holdt jagtmiddage, men ellers var her ikke stor selskabelighed. Di
rektørens havde tjenerskab og var i det hele fine af levemåde. Den
19. januar 1932 døde direktør Chr. Rømer, og hans hustru gik bort
den 12. maj 1933. Dødsboet solgte så villaen i Nørre Allé den 6.
december 1933 for 65,000 kr. til fabrikant Niels Pedersen.
Denne mand, der var født 22. september 1888 i Hasle, men vok
sede op i Hadsten, begyndte sin karriere som hyrdedreng og kegle
rejser (i Hadsten) og blev efter sin konfirmation handelsuddannet.
1913-22 ejede han købmandsforretningen Hovedgaden 27, Brabrand.
Niels Pedersen drev denne virksomhed med megen held, og da han
solgte den, var det ham muligt at begynde en viktualieforretning i
Guldsmedgade, Århus. Her grundlagde han i 1924 Århus Salatfa
brik, der under Niels Pedersens dygtige ledelse i årenes løb blev en
stor virksomhed, der gjorde sin indehaver til en velhavende mand.
Straks efter overtagelsen af villaen i Nørre Allé 34 lod Niels Pe
dersen foretage betydelige forandringer i dens indretning. I begge
etager til gaden blev skillevæggene mellem stuerne, af hvilke der her
var 3 i hver etage, fjernet, så lokalerne herefter kom til at frem
træde som mindre sale. Bagved villaen blev i 1934 opført en bygning
til salatfabrikken. I foråret 1936 blev i vestforlængelse af villaen til
bygget vinterhaven fra fabrikant F. Clausens villa i Risskov (der,
hvor der nu er kirke). Denne vinterhavebygning er tegnet af arki
tekt V. Puck jun. Også på haveanlægget blev der foretaget foran
dringer. Niels Pedersen, der var en stor blomsterven, anbragte i ha
ven flere billedhuggerarbejder og afstøbninger, bl. a. en statue af
Hebe, der tidligere havde stået ved trappeopgangen til Hans Broges
villa i Brabrand.
I den rummelige Århusvilla anbragte Niels Pedersen sine store
samlinger af malerier, kunstgenstande og gamle, fine møbler. Det
var som at være i en Aladdinshule, når man færdedes i de forskel
lige større og mindre stuer. På væggene var al plads optaget af male
rier, og i hver en krog var anbragt kunstværker. På gulvene lå per
siske tæpper, der tog lyden af fodtrinene.
Malerierne var dominerende i stuerne. Bemærkelsesværdig blandt
de mange og udsøgte lærreder var de ca. 100 malerier, som her
fandtes af Jens Hansen-Aarslev. De gav umiddelbart et stærkt vir
kende indtryk af den fremragende kunstners værdifulde arbejder.
Af andre malere, der var repræsenteret her, kan nævnes Chr.
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Dalsgaard, J. Th. Lundbye, Hans Smith, Chr. Købke, Vilh. Kyhn,
Gotfred Rode, Th. Philipsen, Janus la Cour, Emil Hansen, C. F.
Sørensen, Vilh. Johansen, Peter Ølsted3), Hans Nikolai Hansen,
Sigurd Swane, Vilh. Marstrand, Karl Madsen, Anna Ancher, Kir
sten Kjær, Ernst Meyer, C. Eckert, August Jerndorff, Harald Isenstein, Holger Jerichau, Kræsten Iversen m. fl. Alene af denne flok
navne vil man forstå, at der var mange herlige arbejder at se på
væggene i villaen i Nørre Allé.
Men også af udlandets malerkunst fandtes her prøver, således ar
bejder af Fra Bartholomeo, N. Låneret, C. Corot, H. Fercon, C. G.
Pilo, Jean-Baptiste Oudry, J. Massé, André Planson og talrige an
dre.
Ved rejser i mange fremmede lande, ved megen kunsthistorisk
læsning og ikke mindst ved samtaler med Jens Hansen-Aarslev fik
Niels Pedersen sin sans for kunst meget udviklet. Omfattende viden
og et skarpt blik for kunstneriske værdier førte til, at det i det store
og hele kun var gode malerier, man i så overvældende et antal så i
de mange stuer, værelser og trappegange, som findes i villaen Nørre
Allé 34.
Også af møbler var her ligeledes sjældne ting. I den nederste
storstue fangedes øjet således straks af et dominerende, forgyldt
møblement, bestående af stole, salonsofa, et pragtfuldt spejl samt
bord med gul marmorplade. Dette møblement blev i sin tid skænket
af byen København til Christian den Niendes modtagelsessalon i
Industripalæet i hovedstaden. Niels Pedersen købte det i 1937 på en
auktion, der blev holdt på Wivex. Det fine marmorskrivebord, der
ligeledes fandtes i Pedersens store stue, havde stået på Visborggård
(Himmerland), hvor greve Danneskiold-Samsøe havde det i brug i
fyrretyve år. Han købte det i 1884 efter Christiansborgs brand.
Skrivebordet havde oprindelig været Christian den Syvendes. Det 18. århundredes stil var den fremherskende i de fleste af
den overdådigt udsmykkede villas saloner og stuer. Niels Pedersen
havde en fin næse, når det gjaldt at opsnuse gammel kunst, og han
forstod at købe billigt. Han var en pietetsfuld bevarer af kostbare
møbler, malerier, gammelt sølvtøj, fint porcelæn o. s. fr., som tidli
gere havde haft hjemsted på Frijsenborg, Boller, Sostrup, Palsgård,
Bjørnsholm, Kalbygård, Ry Nørskov, Højris og flere andre herre
sæder, hvorfra adelsslægter eller andre besiddere var nødt til - eller
fandt det hensigtsmæssigt - at sælge ud af gammelt arvegods.
Meget af den historie, der var knyttet til Niels Pedersens for-
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Også denne pragtseng hørte med til villaens udstyr.

skelligartede indbo, kendte han selv, og han var glad ved at for
tælle interesserede gæster og besøgende af sin viden om alle de rig
domme, han til daglig færdedes iblandt. Her var en hel lille ver
den for sig. Gadens lyde trængte næppe ind i de store stuer, hvor un-
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dertiden stilheden brødes af musikkens toner. Skønhed og fred præ
gede dette kunstens hjem, der indeholdt så meget, som direkte min
dede om ældre tiders pragt og glæde på slotte og herregårde.
Der manglede intet i Niels Pedersen hjem, hvor den smukke og
elegant klædte mand opholdt sig det meste af fritiden. Han havde
råd til at købe alt, hvad der kunne gøre hans tilværelse behagelig.
Ved måltiderne var hans bordopdækning gennemført fin og kost
bar, ja, man kunne vel fristes til at sige som ved et hof. Maden
bares ind på store sølvfade, spiseredskaberne var fint forarbejdede af
gammelt sølv. Sølv og ægte porcelæn varierede efter de retter, der
blev serveret. En slags sølv til steg, en anden slags til fisk o. s. v. Af
den mest udsøgte krystal blev vinene drukket ... For en jævn mand
var det altid i flere henseender interessant og udbytterigt at være
spisedeltager hos den gæstfrie fabrikant.
Selvom villaen Nørre Allé 34 i mange år var hjem for én af dansk
industris førende mænd, fik den dog i Niels Pedersens tid et langt
mere strålende indhold end den nogensinde før havde haft. En sådan
udvikling kunne man med rette glæde sig over.
I efteråret 1937 fik jeg første gang besøg af Niels Pedersen, der
da var mig ganske ukendt. Han ville høre, om jeg havde samlet
oplysninger om maleren Jens Hansen-Aarslev (1847—1928), hvilket
ikke var tilfældet. Dette besøg blev indledningen til et flerårigt sam
arbejde med Niels Pedersen, idet jeg fik ham overtalt til at bekoste
udgivelsen af et værk om Jens Hansen-Aarslev. Dette arbejde blev
så skrevet i samarbejde med maleren og forfatteren Sigurd Sivane4).
Jeg skrev kunstnerens levnedsløb, og hovedparten af stoffet til den
gribende livsskildring fik jeg ved samtaler med Niels Pedersen5), der
fra 1915 havde kendt den gamle, ensomme maler, hvis hjælper i
enhver henseende Pedersen var i de følgende 13 år. Man kan roligt
sige, at Niels Pedersens indgriben forlængede den gamle malers liv
en række år. Han fik nu ordentlig forplejning, og en del nye arbej
der fik den højtbegavede, gamle maler fremtryllet på lærredet inden
solnedgangen. Alt herhenhørende kan man læse nærmere om i det
fint udstyrede værk om Hansen-Aarslev, til hvis udgivelse Ny Carlsbergfondet ydede 1000 kr., medens Niels Pedersen afholdt alle de
øvrige udgifter. Det var tit under stærk bevægelse, Niels Pedersen
sad og fortalte mig om den gamle maler, hvis tilværelse og indsats
optog ham så levende og vedvarende.
Niels Pedersen var en såre hjælpsom og godgørende mand. I
stilhed støttede han mange, ikke alene fattige kunstnere, der i høj
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grad kan takke ham for, at de kom frem ad den bane, deres evner
berettigede dem til, men også talrige, andre mennesker i beskedne
kår kunne være sikre på at få hjælp fra den Århus-fabrikant, der
vidste, hvor stor en opmuntring og glæde en direkte støtte af for
skellig art (penge eller varer) kunne være i et hjem, ikke mindst
ved juletid. Trofast af natur var Niels Pedersen, han glemte ikke
gamle venner og forbindelser, heller ikke efter at han var bleven
hårdt ramt af sygdom (kræft). Trods denne modgang bevarede
han stadig sit kønne smil og sit charmerende væsen.
Niels Pedersen, der var ugift, tog i 1920 (efter første verdens
krig) to wienerbørn til sig, brødrene Johan og Rudolph Jurik. Om
kring 1952 flyttede Johan Jurik med hustru og børn ind i villaen
i Nørre Allé, hvorefter Niels Pedersen lejede en stor lejlighed på
Banegårdsplads 63, Århus. Trods sit nu skrøbelige helbred deltog
han dog stadig i ledelsen af sin fabrik.
Den 30. juni 1956 afgik Niels Pedersen ved døden, og få dage
senere blev han, efter en højtidelighed i haven foran det gamle
hjem i Nørre Allé, jordfæstet på Vestre Kirkegård6).
Ved en offentlig auktion i Århus i næstsidste uge af oktober
.1956 afhændedes der en hel del af Niels Pedersens ejendele: male
rier, møbler og andre kostbarheder. Herved indkom et stort beløb.
Der blev ikke solgt af Jens Hansen-Aarslevs malerier, som stadig
findes i villaen på Nørre Allé.
Niels Pedersen, der var Århusborger 1922-56, fortjener ikke
mindst at blive husket for den indsats, han øvede til gavn for Jens
Hansen-Aarslev. Bogen om denne maler vil være med til at bevare
mindet om den kunstbegejstrede fabrikant, når vi, der har kendt
ham og sat pris på ham, ikke er mere.

NOTER OG HENVISNINGER

2) Jfr. Aarhus gennem Tiderne I-IV (1939-41). I, u7f., 122. III, 314.
2) Hans Broges villas historie er der redegjort for i Brabrand og Aarslev
Sognes Historie I (1937), 66-70« HI D939), 3i~35« VI (1950), 87-94.
3) Om det maleri af Peter Ølsted, som Niels Pedersen ejede: »Parti fra
Dalby ved Kolding«, se min Bog: Fra Koldingegnen I (1956), 28-29.
4) August F. Schmidt og Sigurd Swane: Jens Hansen - Aarslev. En Kunstner
skæbne (udkommet V12 1942). 160 sider. Side 77-154 er skrevet af Sigurd
Swane. I dette arbejde er mange billeder, der har tilknytning til Århus og
omegn, jfr. Brabrand og Aarslev Sognes Historie III, 74-75. V (1947),
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150-52, 183-84. VI (1950), 65, 83, 104. VII (1955), 9, 5°, 106, 160.
Jfr. »Demokraten« (Arhus) % 1956- 5) Mellem Niels Pedersens forskellige
papirer fandtes et brev af 18/2 1865 fra hans bedstefader, Peder Laursen,
Lisbjerg Terp, til folketingsmand Niels Rasmussen, Lisbjerg. Dette brev, der
indeholder oplysninger om Lisbjerg kirkes gyldne alter, har jeg udgivet i
Årbog for Historisk Samfund for Aarhus Stift 1950, 121-23. 6) Demokraten
V7 1956. Aarhuus Stiftstidende ’A 1956- Aarhus Amtstidende 5A 1956. Jul
i Aarhus 1957, 18-20.

Bøger i gamle Skifteprotokoller
fra Hads Herred.
Af F. Elle Jensen.
Ingen Dom har været mere uretfærdig end den i ældre Tid gængse,
at Bønderne ikke var i Besiddelse af Kultur. Det var de nemlig af
gjort. Kun var den af en anden Art end den officielt vedtagne,
men den beviste sin Ægthed ved at give dem, hvad en Kultur for
at være sand altid maa give sine Børn, Indhold i Livet og den sikre
Optræden, enhver har, naar han ikke vover sig udenfor sin Begræns
ning. Den byggede paa gammel Sæd og Skik og hentede sin Styrke
fra det Fond af nedarvet Visdom, der laa gemt i Ordsprog, Remser,
Rim, Sagn, Sange, Historier og Synsmaader, og som man trofast be
varede og atter lod gaa videre til nye Generationer, og den fik en
særlig Fasthed ved at være forankret i Landsbysamfund, der ud
gjorde smaa Verdener for sig selv, vanskeligt tilgængelige for frem
med Paavirkning, som man mødte med Mistro, da den repræsen
terede noget nyt og ukendt. Hvad der ogsaa bidrog til denne Isola
tion, var den Overlegenhed, hvormed de andre Stænder mødte Bøn
derne - selv i Købstæderne, hvor den jævne Befolkning i Alminde
lighed talte Egnens Dialekt og ingenlunde kulturelt stod over dem,
mente man sig berettiget til at se dem over Hovedet — thi alt dette
kunde ikke andet end skabe en Mindreværdsfølelse hos dem, som
yderligere drev dem til at forskanse sig i deres egen Kreds, hvor deres
Væsen frit kunde udfolde sig indenfor de af Sæd og Skik optrukne
Rammer.
Helt kulturelt afstængt fra Omverdenen var de alligevel ikke.
Naar f. Eks. Evald Tang Kristensen i Slutningen af det 19. Aarhundrede kunde genfinde og optegne de gamle Folkeviser, som Ade
len havde kasseret, hos dem, viser det, at Døren til de ellers saa
lukkede Landsbysamfund dog har haft en Sprække, hvorigennem et
og andet kunde sive, og navnlig maa man huske, at der gennem

Bøger i gamle Skifteprotokoller fra Hads Herred

171

Kirken blev tilført dem en Række Tanker, som de efterhaanden gan
ske optog i deres Forestillingskreds, og som kom til at sætte sit Præg
paa den Maade, hvorpaa de levede deres Liv.
Et Middel til at faa lidt nærmere Besked om denne ydre Paavirkning har vi i Godsernes gamle Skifteprotokoller, hvor den repræ
senteres ved de Bøger, Boerne har indeholdt. Hvor meget eller hvor
lidt de har været benyttet, ved vi naturligvis ikke, heller ikke om de
er erhvervet ved Køb eller ved Arv, men under alle Omstændighe
der tør man gaa ud fra, at de, der har anskaffet dem — og da ogsaa
muligt deres Efterkommere - har skønnet paa dem og ved Læsning
søgt at skaffe sig Klaring af og Oplysning om noget, deres Omgivel
ser ikke kunde hjælpe dem med.
Til Belysning af Forholdene i en enkelt østjydsk Egn skal der nu
i det følgende prøves paa at gøre Rede for, hvad der findes af Bøger
i Skifteprotokoller fra Hads Herred i Aarene c. 1774-90, thi selv om
man naturligvis derigennem kun møder en Brøkdel af Befolkningen,
vil de dog ikke mindst ved det ensartede Præg, der er over dem,
være i Stand til at give et Fingerpeg om, hvad det var, der læstes
i de Hjem, hvor man havde Sans for de Dele.
Det viser sig da, at af 202 Dødsboer paa 6 Godser (Aakjær
1780-90, Dybvad 1778-89, Rodstenseje 1781-87, Gosmer Hospital
1774-87, Rathlousdal og Gersdorffslund 1783-90) har 45, altså
mellem V4 og 1/s, indeholdt Bøger, hidrørende fra saavel Gaardmænd som Husmænd, Indsiddere og Tyende. Til denne Gruppe er
ogsaa medregnet en Skovrider, der nærmest rangerede lige med en
Ridefoged, og hvis aandelige Horizont, som det ses af hans Bøger,
næppe har været videre end Bøndernes, mens derimod Taffeldækkeren paa Rathlousdal aabenbart paavirket af Omgivelserne paa Herregaarden delvis har yndet en anden Læsning.
Ligesom det kun var de færreste Skifter, som indeholdt Bøger,
var der heller ikke ret mange af dem, dér hvor de fandtes. At Taffeldækkeren har efterladt sig 16, er noget helt enestaaende; Opholds
mand (Aftægtsmand) Søren Winther i Tvenstrup har haft 8, men
ellers plejer 5-6 at være Højden, thi »nogle gamle Bøger«, som næv
nes enkelte Gange uden nærmere Angivelse af, hvad de handler om,
har sikkert været i saa ringe en Forfatning, at Skifteforvalterne ikke
har anset det for Umagen værd at give nogen Oplysning om dem.
Hyppigst forekommende er Salmebogen (Kingos), hvoraf der fin
des 44 Eksemplarer ujævnt fordelt i Boerne, idet der i nogle kan
være flere, i andre derimod slet intet. Med den nære Tilknytning
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Brudstykke af Skifte af 7. Feb. 1795 hos Halvgaardsmand Rasmus Pedersen.
Oldrup, ved hans og Hustruen Maren Pedersdatters Død. Bemærk nederst
Bibel og Huspostil.
Rathlousdals og Gersdorffslunds Skifteprotokol.
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til Kirken, som Befolkningen havde, skulde man egentlig have ven
tet at træffe denne Bog saa at sige overalt i Skifterne, ogsaa i dem,
hvor der ellers intet Læsestof er, men da det altsaa ingenlunde er
Tilfældet, og man paa den anden Side vanskeligt kan tænke sig, at
over 3/4 af Hjemmene ingen har haft, fristes man til at formode,
at Salmebøgerne mange Steder ikke er taget med i Opgørelsen, enten
fordi de ansaas for at tilhøre Familien - en enkelt Gang bemærkes
det, at et Eksemplar ikke skal til Auktion - eller at de blev givet
de døde med i Kisten, lagt under deres Hage.
Af Bibler er der 10, hvortil kommer 4 Ny Testamenter og 1 Ek
semplar af Davids Salmer, ligesom der nævnes to Bibelhistorier. Der
er 7 Postiller; blandt Forfatterne, hvis Navne ikke altid opgives, er
Sjællands Biskop, Jesper Brochmand (f 1652) og Mads Rostock,
Præst i Middelfart (f 1713). Den sidstnævnte var ogsaa kendt for
sin Katekismusforklaring, »Den enfoldige Børnelærdoms usvigelige
Mælk«, som i sin Tid havde stor Udbredelse og da ogsaa er en af
de 3 Lærebøger, der omtales; de to andre, hvis Ophavsmænd ikke
nævnes, er vel den pietistiske Teolog Erik Pontoppidans (f 1764)
»Sandhed til Gudfrygtighed«, som var autoriseret til Brug i Skolerne
fra 1738, til den afløstes af den af Biskop N. E. Balle 1792 udgivne
Forklaring. Der maa imidlertid have været mange flere Eksemplarer
af den, men de er ikke kommet med, fordi de har tilhørt den unge
Slægt. - Et Par »Bibelske Spørgsmaal og Svar« hører vel ogsaa nær
mest med i denne Sammenhæng.
Den mest yndede Andagtsbog har iøvrigt været »De bedendes
aandelige Kæde« af Præsten Hans Hvalsøe i Sandager (f 1712),
som fik meget stor Udbredelse. 1769 udkom den i sit 23. Oplag, og
1850 udsendtes den i ny Udgave med Forord af Vilhelm Birkedal
og kom i 12 Optryk. Her findes den i 5 Eksemplarer. Næst efter
følger »Aandelig Tidsfordriv« af Peter Dass, Præst i Nordnorge
(f 1707) med 4, »En Kristens Tanketøjle« af Iver Brinch, Præst i
København (f 1728) med 3 og »Taareperse«, der af Forfatteren,
Præsten Rachløw i Græse (f c. 1690), som det ikke var helt ual
mindeligt i hin Tids Opbyggelseslitteratur, var dediceret til Kristus,
med 2 Eksemplarer. Deres Indhold var Salmer og aandelige Viser Peter Dass gendigtede saaledes de gammeltestamentlige Fortællin
ger (»Det hændte sig Jefta, den Gileads Mand«), og de fandtes
i mange Hjem. Poul Skræder i Aalstrup har saaledes ejet baade
»Tanketøjle« og »Taareperse«, desuden foruden 4 almindelige Sal
mebøger Brorsons »Troens rare (d. e. sjældne) Klenodie«, sikkert et
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Vidnesbyrd om, at han baade har været sangglad og har haft Sans
for den Form for Opbyggelse, som disse Bøger er Udtryk for.
I tre Eksemplarer findes »Naadens aandelige Markedstid« af
Præsten Ramus i Nordenhov i Norge, gift med Anna Kolbjørnsen
(f 1718), mens der er eet af »Paradisets Urtegaard« af Generalsuper
intendent Joh. Arnd i Celle (f 1621) og »Bibelske Virak« af Joh.
Lassenius, Præst ved Petri Kirke i København (f 1692), alle i vide
Kredse kendte Bøger, hvortil saa kommer andre med Titler som
»Anvisning til en frimodig og salig Død«, »Gudfrygtigheds Øvelse«,
»Sjælens Oplysning om Jesu Blod«, »Enkens Skærv« samt en Del,
der kun betegnes som Bønne- eller gudelige Bøger, og som Skifte
forvalteren aabenbart ikke har tillagt nogen Værdi.
Lægger man Mærke til de i det foregaaende nævnte Forfattere,
vil man se, at de, naar Brorson og Pontoppidan, hvis Forklaring jo
var paabudt, und tages, hører hjemme i den lutherske Bodsfromheds
Tid. Denne Retning, som uden at bryde med den gamle Ortodoksi
dog langt stærkere, end denne i Almindelighed gjorde det, betonede
Sindets Grebethed, og som saaledes var en Forløber for Pietismen,
havde ikke mindst ved den Alvor, Trediveaarskrigens Ulykker vakte til
Live, vundet betydelig Tilslutning, ogsaa herhjemme. Christian IV’s
Kirkelove med deres uaandelige Forsøg paa ved Tvang at lede Folk
til kristelig Selvbesindelse staar i Forbindelse med dens Tanker,
men mens der naturligvis intet opnaaedes ad den Vej, fik den An
dagtslitteratur, den gav Anledning til, og som vi her møder i Skif
terne, en betydelig Udbredelse og vedblev til langt ind i det 19.
Aarhundrede at være de brede Lags eneste Opbyggelseslæsning.
Ogsaa Taffeldækkerens Bogbestand har været præget af den
(»Tanke tøj le«, »Morgen- og Aftenbønner til hver Dag i Ugen«,
»Himmelstige og Undervisning i at søge Sandheds Vej«, »Enfoldigt
Forslag til Sjælens Kundskab«, »Den sande Kristen i sin Ensomhed«),
men vi møder samtidig i den en nyere Tid, Supranaturalismen (Ra
tionalismens Forløber) og Oplysningstiden. Han har ejet en Salme
samling af Digterinden Md. Boye (f 1824), Luthers Katekismus med
Forklaring af N. E. Balle, »Morgenbetragtninger« af Præsten G.
Sturm i Hamborg (f 1786), »Kommunionsbog« og »Andagter«
af H. I. Birch, Præst i Glostrup (f 1795), »Religionstaler til Dyds
Befordring« af (?), Præsten Paludan i København (f 1799) og
Konfessionarius Chr. Bastholms (f 1819) »Hovedlærdomme«.
Den enlige »Troens rare Klenodie«, som Poul Skræder maaske
endda kun har købt, fordi han var glad for Salme og Sang, viser
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hvor lidet det var lykkedes Pietismen at gøre sig gældende i Befolk
ningen, thi var det sket, vilde man utvivlsomt have kunnet finde en
og anden af dens Bøger i Skifterne. Dette er ikke noget for Hads
Herred ejendommeligt, de fleste andre Steder er det gaaet paa
samme Maade, selv der hvor der var pietistiske Præster; den for
svandt med dem, og den blev sin redelige Vilje til Trods kun en
Parantes i det danske Kirkeliv1). Af Gejstligheden i Hads Herred
har muligvis Greldberg i Gylling (1726—58), Hartmann i Randlev
(1738-86) og Vogelius i Hundslund (1737-75) haft mer eller min
dre Føling med den - om den sidstnævnte siger den udpræget pietisti
ske Biskop Hygom, at han har god Indsigt i de guddommelige Sand
heder - men der høres ikke om noget aandeligt Røre i deres Sogne2).
Hvad der findes i Skifterne af ikke-religiøs Litteratur, er meget
lidt og af tilfældig Art, et Par Lægebøger, en tysk Bog, nogle Lig
prædikener, en »Fattigmands Husbog«, »Christian V.s Bedrifter«,
»Fortunaters Historie« og en »Fundation for det kongelige Biblio
tek«, de tre sidste hos en Ungkarl, mens en Tjenestepige har haft
en Bog, indeholdende »nogle nye Salmer samt Viser«. I Taffeldækkerens Bo findes et Skrift »mod den ædle Trykkefriheds Misbrug«.
At det er Andagtsbøgerne, der saa at sige udelukkende præger
Skifternes Bogbestand, er imidlertid ikke saa underligt, men hænger
nøje sammen med den Isolation, Bønderne levede under, thi det
var faktisk kun fra Kirkens Side, der tilførtes dem et Tankeindhold,
som pegede ud over den snævre Verden, hvori de færdedes til daglig,
og som indskrænkede deres Interesser til stort set bare at omfatte
deres egne Forhold og Begivenheder i den nærmeste Omegn. Hos
Skolen var der intet Udsyn at hente, den var kun Kirkens lydige
Datter, og at Undervisningen skulde have noget humant Sigte, var
Myndighederne en fuldstændig fremmed Tanke; dens eneste Formaal var at oplære Børnene i Kristendomskundskab, og naar Læs
ning hørte hjemme paa Timeplanen, var Hensigten dermed blot at
sætte dem i Stand til at benytte Bibel, Lærebog og Andagtsbøger.
Regning og Skrivning var ikke obligatoriske Fag. Først Oplysnings
tiden og Rationalismen havde Blik for det ensidige ved denne Folkeopdragelse, men de Resultater, dette gav, hører til en senere Tid
end den, vi her beskæftiger os med, da gudelig Læsning var den ene
ste, Almuen var fortrolig med.
Medvirkende til Andagtsbøgemes Overvægt i Skifterne er det
iøvrigt ogsaa, at de sikkert for den allerstørste Dels Vedkommende
oprindelig har haft deres Plads i gejstlige Biblioteker. Det er meget
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lidt tænkeligt, at Bønderne i en Tid, da rede Penge var sjældne hos
dem, skulde have gjort deres Indkøb i Byerne, hvor de oven i Købet
tit kunde være temmelig dyre, naar det var muligt for den, der
vilde have en Bog, da at faa den for en billig Pris paa de Auktioner,
der blev holdt over Præsters og Degnes Efterladenskaber, og hvor
der ofte var ret righoldige Samlinger at vælge af. Mange tror vist
nok, at den ældre Landsbygejstlighed mest har bestaaet af en Flok
halvstuderede Røvere, som ud over deres Landbrug kun havde faa
Interesser, men dette holder næppe Stik, da den Bogbestand, de fle
ste af dem havde - i alt Fald naar vi kommer et Stykke ind i det
18. Aarhundrede - vidner om, at de i det hele og store har været
bedre end deres Rygte. Saaledes indeholdt Boet efter den før nævnte
Præst i Randlev, Hartmann (f 1796) 246 Numre, og fra Hr. Jens
Kragballe i Odder og hans Hustru (f 1789 og 1797) var der ialt
482 paa Auktion, anselige Tal, maalt med Tidens Maalestok; forøv
rigt har der været flere, da nogle bestod af Bogknipper uden nær
mere Angivelse af, hvad der gemte sig i dem. — Indholdet af disse
Bogsamlinger er hovedsagelig Skrifter af teologisk og opbyggelig Ka
rakter i Bodsfromhedens Aand, og naar nu Bønderne paa Auk
tionerne købte dem, giver ogsaa det en Forklaring paa Ensartethe
den af det, der kom til at staa paa deres Hylder derhjemme.
Pietistisk Litteratur har Præsterne i Almindelighed ikke haft me
get af, og vi møder den da først, naar den kommer under Hammeren
sidst i det 18. Aarhundrede. Bønderne kunde saa købe den - hvilket
ogsaa skete - men det har sikkert været uden nogen Forstaaelse af,
at den var skrevet ud fra en anden Aand end den, de var fortrolige
med.
At Bøndernes Bogkøb er gaaet for sig paa den ovenfor nævnte
Maade, bekræftes af den gejstlige Auktionsprotokol for Hads Her
red (1783-1811), den eneste, der findes i Provstiarkivet. Vi ser af
den, at de sammen med Præsterne, der jo nok var de største Af
tagere af deres Embedsbrødres Efterladenskaber, har været interes
serede Deltagere i Auktionerne og har budt paa de opraabte Gen
stande, der passede dem, og paa de fremlagte Skrifter, ogsaa de
verdslige, som der nu kunde være nogle flere af end i tidligere Tid.
Helt sikre i deres Valg har de dog ikke altid været, saa det skete,
at de blev Ejere af Bøger paa fremmede Sprog eller om Emner,
der var dem fuldstændig ukendte; Grunden var vel, at de saa
ikke har været paa det rene med, hvad de indeholdt, eller de blev
solgt sammenknippet med andre uden særlig Titelangivelse.
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Et Par Eksempler hentet fra Auktionsprotokollen vil vise, hvad
Lægfolk foruden af Ligprædikener, som man satte megen Pris paa,
kunde faa med hjem. I Torrild Skole købte saaledes Jens Jensen,
Grumstrup, 1788 efter Degnen Ranch Christian V.s Bibel for 1 Rd.
i Mk. i Sk., og Mikkel Møller, Haldrup, en »liden Bog om Syn
dernes Forladelse« for 3 Sk., og i Gylling Præstegaard fik Aaret
efter Jørgen Simonsen, Gylling, efter sin Præst, Hr. Peder Bering, tilstaaet »Jesu Lidelses Historie« af Chr. Bastholm for 4 Mk. 12 Sk.,
Søren Jensen, Amstrup, »Troens Trøst« og »Casual- [Lejligheds-]
prædikener« paa Tysk af F. J. Spener, Pietismens Fader (f 1705),
for i Mk. 7 Sk., Poul Nielsen, Gylling, »Tidsregister« af Enevold
Evald, Præst ved Vajsenhuset i København (f 1754), for 3 Mk. 7 Sk.
og Søren Larsen, Gylling, »Prædikener« af Professor Rosenstand
(Goiske), København (f 1769), for 2 Mk. 7 Sk., af Hr. Jens Krags
Bogsamling købte Niels Pedersen, Snærild, en skreven Postil ( 1 Mk.
1 Sk.) og Søren Mathiesens Regnebog (1 Mk. 6 Sk.), Peder Sko
mager, Randlev, en »Liden Formaning til Gudsfrygt« (5 Sk.), Jørgen
Murmester, Hjersild, en »Lyds- og Dydebog« (3 Mk. 2 Sk.), Hans
Jensen, Snærild, en gammel Bibel (1 Mk.), Balles Forklaring til
Matthæus Evangelium ( 1 Mk. 6 Sk. ), og »Arons Brystpande« [Spæn
de], Traktater over 3. Mosebog om forskelligt af Præsten Jørgen
Huulbech, Stege (f 1737), for 2 Mk. 1 Sk., mens Søren Møller fik
Luthers Huspostil for 1 Mk. 1 Sk. og Rasmus Møller et skrevet
teologisk Kollegium (Forelæsning) for 8 Sk. En Kommentar til
Paulus’ »Breve til Galaterne og Kolossenserne« havnede formedelst
7 Sk. hos den i Præstegaarden tjenende Rasmus Dreng, som jo nok
har haft megen Glæde af den! Søren Bødker, Odder, købte Rostocks
Postil ( i Rd. ), Martinus Madsen Erik Pontoppidans Bog om Kø
benhavn (1 Mk.), Jens Højgaard en Kogebog (2 Sk.), Peder Niel
sen, Randlev, den af den tyske Skolemand Joh. Hübner (f 1731)
forfattede og til Dansk oversatte »Politiske Historie« i 9 Bind (2 Rd.
2 Sk.), Anders Jensen, Fensholt, et Bundt Kalendere (5 Sk.) og
Bageren i Odder et Skrift om »Den retskafne Bonde« for 9 Sk.
Et andet Eksemplar af samme Bog blev for samme Pris tilstaaet
Jens Skræder, Odder, som for Resten optraadte som Storkøber paa
Auktionen 1797, hvor han blev noteret for ikke mindre end 22
Numre, deraf nogle indeholdende flere Skrifter. Saaledes fik han
for 12 Sk. Ny Testamente paa Græsk og Latin, Luthers Vejledning
(Enchirition) til den lille Katekismus paa Tysk, en tysk Ridderhi
storie, Holbergs Verdenshistorie 1-2, en Bog kaldet »Troens Spejl«
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og en dito »Samvittigheds Bog«. En Ligtale over Thomas Kingo
betalte han med i Mk. io Sk., Balles Fortolkning af Kolossenser- og
Thessalonikerbrevene med i Mk. 12 Sk., en Fortolkning af Salomons
Ordsprog med 8 Sk., »Prædikener« af Biskop Hersleb, København
(t 1757), med 3 Mk. 10 Sk., »Sædelære« af Professor Buddeus, Jena
(t 1729), med i Mk. 12 Sk., »12 offentlige Taler« med 13 Sk.
o. s. v. Maaske var det godt, at han paa Auktionen for 13 Sk. ogsaa
fik købt sig 3 Par nye Briller! Drager man nu en Sammenligning mellem Antallet af opnoterede Bøger i Hads Herreds og det øvrige Jyllands Skifteprotokoller,
vil man se, at selv om der nok har været flere i de vestlige Egne,
er Billedet alligevel overalt det samme, for saa vidt som det kun er
Mindsteparten af Boerne, der har indeholdt Bøger, og at der dér,
hvor de findes, kun har været faa af dem. Men ogsaa i en anden
Henseende er der betydelig Lighed for ikke at sige Overensstemmelse,
nemlig hvad Indholdet af Bøgerne angaar, idet det viser sig, at det
alle Steder har været den gamle Andagtslitteratur fra Bodsfromhedens Dage, som udgjorde den jævne Befolknings Læsning2). Tager
man imidlertid i Betragtning, hvad det var for Vilkaar, Almuen
dengang levede under (Isolationen, Hoveriet, Pengeknapheden, den
daarlige Undervisning o. a.) er Spørgsmaalet, om man egentlig kunde
vente at finde flere Bøger hos den. Selv i vore oplyste Tider er der
jo adskillige Hjem, hvor der praktisk talt ikke findes en Bog, ud
over hvad man ligefrem er nødt til at have, og hvor den aandelige
Føde er indskrænket til, hvad Avisen og de kulørte Hefter har at
byde paa, saa man har vistnok Lov til at postulere, at de gamle
Bønder, der var fast forankrede i deres Kultur, fik mere virkeligt
Udbytte af det, de læste, end Tilfældet er med mange fortravlede
og rodløse Nutidsmennesker.

NOTER OG HENVISNINGER
F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland, S. 157 ff. 2) Anf. Skr., S. 86 f.
3) Jeg henviser til min Afhandling i Jydske Samlinger V-VI, S. 251 ff:
»Vestjydsk Bondelæsning i Stavnsbaandstiden« og: »Pietismen i Jylland«,
S. 167 ff.

Horsens hospital.
(Efter J. K. Jensen: Blade af Horsens Købstads Historie).

Horsens hospitals forstandere.
Af Henning Heilesen.

O. Fabricius bringer s. 181 i sin fortjenstfulde »Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie« en fortegnelse over Horsens hospitals
forstandere. Denne fortegnelse er temmelig mangelfuld, idet Fabricius
tilsyneladende ikke har kendt hospitalets regnskaber, som er bevaret
i ubrudt rækkefølge siden 1651 i Aarhus bispearkiv (indtil ca. 1900
afleveret til landsarkivet i Viborg). Desuden indeholder Fabricius’
fortegnelse enkelte fejl; bl. a. har han ikke været opmærksom paa,
at der var to forstandere ved navn Simon Braad, og har følgelig
slaaet dem sammen til een person. I anledning af Horsens hospitals
forestaaende 400 aars jubilæum i i960 vil det formentlig være paa
sin plads paa grundlag af hospitalsregnskaberne at sammenstille en
fortegnelse over de forstandere for Horsens hospital, der kendes, med
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korte biografier. En saadan biografisk oversigt findes mere eller
mindre udførligt for de andre hospitaler og »klostre« i Aarhus stift,
men har hidtil ikke været udarbejdet for Horsens hospital.
Før ca. 1640 kendes kun een forstander for Horsens hospital:
Hr. Oluf Mikkelsen - 1583 -. Han nævnes som præst for Horsens
hospital 20. maj 1576, da han fik 2 pund korn om aaret af afgiften
af kronens part af tienden af Hatting sogn1). 25. januar 1583 be
tegnes han som forstander for Horsens hospital i et kongebrev, der
eftergav hospitalet den halve læst rug og de 15 sider flæsk, som
»hospitalsforstanderen hr. Oluf Mikkelsen« havde laant af Skan
derborg slots indkomst. Hospitalet havde efter hr. Olufs beretning
mistet 3 aars landgilde af en hospitalsgaard, som kong Frederik II
havde tilskødet Erik Lange, og 1 aars landgilde af to gaarde, som
kongen havde tilskødet fru Margrethe Lange, enke efter Jens Kaas2).
6. februar 1587 kaldes Oluf Mikkelsen atter præst for Horsens hospi
tal; han fik da afgiften af kronens korntiende af Hatting sogn »i
aar« og efter dette aars forløb hvert aar indtil videre3). Hans dødsaar kendes ikke, men maa være senest 1604, da Poul Bunde i Hat
ting havde tienden i fæste4).
Fra ca. 1640 er rækken af hospitalsforstandere fuldstændig:
Oluf Hansen Svane ca. 1640-64. Hans fødselsaar er ukendt, men
falder vistnok kort før aar 1600. Han var søn af borgmester i Horsens
Hans Olufsen Riber og Anne Hansdatter Svane; var saaledes datter
søn af kgl. historiograf Hans Svaning og ældre broder til den kendte
»ærkebiskop« Hans Svane. Han blev borgmester i Horsens 16295).
Hvornaar han blev hospitalsforstander, vides ikke med bestemthed.
Han var det endnu ikke 9. august 1636, da borgmestre og raad i
Horsens befalede begge vægterne at fange alle svin paa gaden, for
terne, marken og skoven og skaffe dem ind i hospitalet, hvor hospi
talsforstanderen skulde betale dem for det6). Derimod nævnes han
som hospitalsforstander 8. august 1643 1 missive til lensmand paa
Stjernholm Erik Krabbe, at hospitalets regnskaber ifølge andragende
fra Oluf Hansen (Svane) ikke var blevet revideret, fordi Erik Krab
bes forgænger, Tønne Friis, døde nogen tid før Valborg7), og Erik
Krabbe heller ikke havde taget sig af dem, fordi andre ting var i
vejen. Erik Krabbe skulde med det første gennemse regnskaberne
fra hans egen tid saavel som dem fra Tønne Friis’ tid, der endnu
ikke var blevet revideret8). Da Tønne Friis døde 16429), kan deraf
ses, at Oluf Hansen Svane er blevet hospitalsforstander senest 1641,
rimeligvis 1640 eller lidt tidligere. Han var deputeret for Horsens
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paa rigsdagen 1660 og underskrev som saadan suverænitetsakten;
desuden blev han 26. januar 1661 medlem af det udvalg, der skulde
udarbejde Danske Lov10). Han døde før 1. maj 1664, da hospitals
regnskabet 1663-64 er underskrevet af hans enke.
Gift i° med Elisabeth von Baden, t før 9. september 1651,
søster til borgmester Ernst Ernstsen von Baden, som var gift med
hans søster Anne Hansdatter Svane11). 20 med Elise Eisenberg, begr.
10. juli 1686 i Horsens. Datter af professor pædagogicus ved Køben
havns universitet, senere sognepræst for Besser-Onsbjerg, provst
Elias Eisenberg og Anne Jensdatter. Hun blev gift 2° med borg
mester i Horsens Peder Hansen Benzon, begr. 23. juli 1684 i Horsens.
Christopher Pedersen (Høyer) 1664-80. Han blev 13. juli 1661
kgl. jæger og 13. juli 1664 tolder i Horsens12). Ifølge hospitalsregn
skaberne tiltraadte han som forstander for Horsens hospital 12.
august 1664. 1670 blev han tillige raadmand i Horsens (kgl. kon
firmeret 28. september 1670)13). f ved nytaarstid 1680 (begr. 7.
januar).
Gift med Inger Gudmandsdatter, født Lætare søndag (16. marts)
163414), t 15« februar 1707 i Horsens.
Christian Nielsen Toldorph 1680-1705. Født 4. januar 164915),
blev 19. august 1672 kgl. lakaj og 15. januar 1676 fourér (fra 8.
december 1675)16). 12. januar 1680 fik han bestalling som tolder
i Horsens17). Ifølge hospitalsregnskaberne blev han fra 1. maj 1680
tillige forstander for Horsens hospital, t 3- maj 1705 i Horsens.
Gift i° med Anne Ovesdatter Pilgaard, begr. 30. januar 1685
i Horsens. 20 168718) med Ellen Clemmensdatter Ussing, født 3.
juni 1671 paa Ussinggaard19), t 13« februar 1697 i Horsens20).
Datter af Clemmen Sørensen til Ussinggaard og Ellen Christensdatter.
Søren Clemmensen (Ussing) kst. 1705-06. Født 18. marts 1663
paa Ussinggaard21), søn af Clemmen Sørensen til Ussinggaard og
Ellen Christensdatter, tog borgerskab som købmand i Horsens 5.
marts 168922). Ifølge hospitalsregnskaberne var han kst. forstander
for Horsens hospital maj 1705 - 4. december 1706. f 30. april 1709
i Horsens.
Gift 6. oktober 1686 i Horsens med Anne Jochumsdatter Roden
borg, begr. 14. februar 1690 i Horsens. Datter af borgmester Jochum
Rodenborg og Anne Nielsdatter Høeg23).
Simon Braad den ældre 1706-27. Fødselsaar og afstamning
ukendt, var 1682-83 supercargo paa vestindienfareren »Havman-
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den«24), 1690-93 ridefoged paa Boller25). Han kaldes forhenvæ
rende forpagter, da han 30. april 1703 købte ovennævnte Inger
Gudmandsdatters gaard paa Søndergade i Horsens26). Han beteg
nes 5. december 1703 som handelsmand i Horsens27). 4. december
1706 tiltraadte han som forstander for Horsens hospital; han fratraadte denne stilling til fordel for sin nedennævnte søn 1. maj 1727.
t hos samme 28. juni 174328). Ved gavebrev af 30. august 1742
skænkede han 400 rigsdaler til et lems underhold i Horsens hospi
tal26).
Gift 3. juni 1690 i Ut med Sidsel Sørensdatter Weile, begr. 14.
november 1719 i Horsens.
Simon Braad den yngre 1727-48. Dbt. 22. marts 1691 i Ut, søn
af foregaaende, tog borgerskab som købmand i Horsens 7. juni
172230). i. maj 1727 efterfulgte han faderen som forstander for
Horsens hospital. Fra denne stilling blev han suspenderet ifølge
stiftsøvrighedens ordre af 23. juli 174831). t 18. april 1750 i Hor
sens32). Hans kautionister blev ved kommissionsdom af 3. juli 1750
dømt til at betale 3200 rigsdaler til dækning af hans kassemangel.
Denne dom blev 2. december 1751 stadfæstet af højesteret33).
Gift i. august 1721 i Horsens med Anne Christensdatter Hur
tigkarl, begr. 21. april 1747 i Horsens (gift i° med Rasmus Jensen
Werling, begr. 17. november 1719 i Horsens). Vistnok søster til
sognepræst for Grønbæk-Svostrup, provst Niels Hurtigkarl34).
Hans Christian Møller kst. 1748-51. Født ca. 170635), borg
mester i Horsens 26. august 173536). Han tiltraadte ifølge hospi
talsregnskaberne som kst. forstander for Horsens hospital 1. august
1748. 1749 blev han tillige fuldmægtig hos sin svigermoder, der
efter sin mands død havde overtaget sammes hverv som postmester
i Horsens37), t 1. januar 1751 i Horsens.
Gift 5. februar 1738 i Horsens med Bodil Pedersdatter Saxe,
dbt. 7. februar 1721 i Horsens, begr. 5. september 1763 sst. Datter
af postmester Peder Pedersen Saxe og Kirsten Jørgensdatter.
Jacob Bering 1751-79. Født 12. januar 1713 i Hjarup, søn af
sognepræst for Hjarup-Vamdrup, mag. Peder Bering og Elisabeth
Magdalene Schrøder, dimitteret 1732 fra Kolding latinskole, exam,
jur. 173938). Som student var han i 4 aar informator paa Hessel
ved Grenaa. 1747 søgte han uden held embedet som birkedommer
for det skanderborgske rytteridistrikt; han bemærkede da, at hans
familie var stor som Noahs i arken39). Siden 1742 var han amanu
ensis hos biskop Hygom i Aarhus40), indtil han 8. februar 1751
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blev konstitueret i stillingen som forstander for Horsens hospital41).
16. juli samme aar blev han virkelig forstander42). 1753-54 opholdt
han sig paa Rosenvold, 1757-59 i Belle43), 1761-74 paa Bryskesborg (det nuværende Williamsborg), der da hørte under Tirsbæk,
hvor hans søn exam. jur. Henrik Hoff Bering var forvalter44). Begr.
9. august 1779 1 Horsens.
Gift med Cathrine Hoff, født 19. oktober 1716 paa Hessel (Aalsø sogn), t 26. januar 1796 i Aarhus (Domkirken). Datter af major
Henrik Hoff til Hessel og Anne Kirstine Lange45).
Hans Benzen 1779-1808. Født ca. 174946), var 1773 fuldmæg
tig hos hospitalsforstander Bering47), kst. forstander under forstan
der Berings sygdom 8. september 177848), efterfulgte 1779 denne
som forstander for Horsens hospital, t 10. september 1808 i Hor
sens49) .
Gift i° med Jacobine Sparre Galschiøt, t 28. august 1782 i Hor
sens50). Datter af sognepræst for Brahetrolleborg-Krarup, mag. Ja
cob Sparre Galschiøt og Inger Margrethe Braem. 20 178351) med
Anne Kirstine Dreyer, født ca. 174552), begr. 28. januar 1801 i
Horsens. 30 3. juli 1801 i Raarup med Benedicte Antoinette Hedevig
Margrethe Brøchner (se nedenfor).
Benedicte Antoinette Hedevig Margrethe Benzen f. Brøchner kst.
1808-11. Født 10. marts 1778 i Ørting53), datter af sognepræst
for Ørting-Falling, senere for Raarup, provst Peder Brøchner og
Elisabeth Marie Sommer, var konstitueret i stillingen som forstander
for Horsens hospital fra sin 1. mands død 10. september 1808 til
indgaaelsen af sit 2. ægteskab 8. februar 1811. t 9. oktober 1820
paa Bygholm mølle (Hatting sogn).
Gift i° 3. juli 1801 i Raarup med ovennævnte hospitalsforstan
der Hans Benzen. 20 8. februar 1811 i Horsens med Christian Than
sen Guldager, født 8. juli 1786 paa Bygholm mølle, søn af møller
Peder Guldager og Anna Dorothea Mønster, blev 1812 fæster af
Bygholm mølle efter sin fader54). Han giftede sig 2° 11. april 1823
i Vor Frue kirke i Aarhus med Kirstine Dahl, f. Fogh paa Aarhus
mølle, enke efter overkrigskommissær Johannes Dahl, og blev derved
ejer af denne mølle55), f 16. maj 1834 paa Aarhus mølle (Aarhus
Vor Frue).
Jens Willesen kst. 1811-12. Nævnes 18. juni 1795 som fuldmæg
tig paa Bygholm56), 1. juli samme aar som forvalter sammesteds57).
Han virkede ifølge Bygholm skifteprotokol som saadan indtil 1813.
18. juli 1807 udnævntes han til landvæsenskommissær, 7. november
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1810 til tiendekommissær og fik 7. august 1813 titel af kammerraad58). Ifølge Hof- og Statskalenderen fungerede han som land
væsenskommissær indtil 1834. Efter at hospitalsforstander Benzens
enke 8. februar 1811 havde giftet sig igen, blev han konstitueret i
stillingen som forstander for Horsens hospital, indtil den følgende
hospitalsforstander tiltraadte 1. maj 1812.
Gift 10. januar 1800 i Hatting med Abel Kirstine Marie Hansen.
Jørgen Kiær59) 1812-21(37). Født 11. december 1774 paa Roh
den (Stovby sogn), søn af Christian Michelsen Kiær til Rohden og
Ane Margrethe Jensdatter Bay, student 1797 (privat), amanuen
sis hos biskoppen i Aarhus 1797-1812, kst. forstander for Aarhus
hospital 14. september 1798, udnævnt 27. december samme aar60),
løjtnant ved landeværnet 1807-08, ved kystmilitsen 1808-11, kancelliraad 8. juli 1808, ejer af Peder Skrams gamle gaard Urup (Øst
birk sogn) 1805-25. Han fik bestalling som forstander for Horsens
hospital i. oktober 1811, tiltraadte 1. maj 1812. Han blev 7. novem
ber 1810 tiendekommissær i Hids, Hjelmslev, Gern, Tyrsting og
Nim herreder61). Fra denne stilling blev han dispenseret, efter at
han 4. maj 1821 var blevet suspenderet som hospitalsforstander.
Ved ekstraretsdom 18. december 1830 blev han dømt til embeds
fortabelse og hensættelse i fæstningen blandt »ærlige« slaver, indtil
han havde betalt 105 rigsdaler 911/20 skilling sedler til Aarhus ho
spital samt 672 rigsdaler 3 mark sølv, 880 rigsdaler 3 mark 1V2 skil
ling rede sølv og 460 rigsdaler 1 mark i13/14 skilling sedler til
Horsens hospital, eller han afgik ved døden62). Ved landsoverretten
blev han 1. februar 1832 dømt til embedsfortabelse og betaling til
Horsens hospital af 961 rigsdaler 653/s skilling sedler, 880 rigsdaler
49V2 skilling rede sølv og 32 rigsdaler 571/g skilling sølv med 4 %
renter fra 4. maj 1821, til betaling skete; han frifandtes for tiltale
m. h. t. Aarhus hospital63). Ved højesteret blev landsoverrettens
dom 6. maj 1834 forandret til betaling af 500 rigsdaler til Horsens
bys fattigkasse; om embedsfortabelse var der ikke længere tale. Ved
kgl. resolution af 21. november 1837 fik han afsked med pension
fra embedet som hospitalsforstander64). 1838 ansøgte han forgæves
om at blive genindsat som tiendekommissær, t 9- august 1842 i
Horsens.
Gift i° 8. maj 1799 med Margrethe Sophie Piesner, født 4.
august 1776 i Voer, f 11. december 1806 i Aarhus, datter af sogne
præst for Voer-Estruplund, senere for Fruering-Vitved, Hans Philip
Piesner og Magdalene Cathrine Tegder. 20 6. november 1812 med
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Frederikke Vilhelmine Galschiøt, født 27. marts 1794 i Roskilde,
f 8. august 1820 i Horsens, datter af landsdommer Johannes Galschiøt og Anna Birgitte Weinschenck65).
Knud Monberg kst. 1821-38. Dbt. 20. marts 1782 i Horsens,
søn af købmand Jens Monberg og Mette Frydensberg (datter af
borgmester Christian Frydensberg), tog borgerskab som købmand
i Horsens 1. maj 180966). Var medlem af skolekommissionen og
regnskabsfører for skolevæsenet; maatte opgive sidstnævnte hverv,
da han ifølge Aarhus stiftsøvrigheds skrivelse af 30. maj 1821 blev
kst. forstander for Horsens hospital67). Hans hverv som kst. hospi
talsforstander ophørte ved hospitalsforstander Hjerrilds tiltrædelse
i. maj 1838. Han var tillige eligeret borger i Horsens og skibsre
der68). t 5. september 1845 i Horsens.
Gift 21. maj 1810 i Horsens med Anne Sophie Yding, dbt. 1.
januar 1785 i Horsens, f 11. maj 1831 sst., datter af købmand Jør
gen Yding og Marie Kirstine Thykier.

Hospitalsforstander
J. C. Hjerrild
(efter Elberling: Rigsdagens
Medlemmer gennem ioo Aar).

Jens Christian Hjerrild™) 1838-70. Født 25. juli 1801 i Øse, søn
af sognepræst for Øse-Næsbjerg, senere for Vilslev-Hunderup, Hans
Hjerrild og Maren Guldager, var juni 1816 - september 1820 paa
Varde byfogedkontor, exam. jur. 1821, byfogedfuldmægtig i Varde
maj 1822, fuldmægtig ved Skanderborg amt september 1825, ved
Vejle amt 29. oktober 1826, ved Aarhus stiftamt 1. november 1829,
fik 22. december 1837 bestalling som forstander for Horsens hospi
tal, kgl. konfirmeret 10. januar 183870), tiltraadte ifølge hospitals
regnskaberne i. maj 1838, regnskabsfører for Horsens lærde skole
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26. marts 1840, forligskommissær 18. januar 1842, tillige godsfor
valter ved Stensballegaard 1. maj 1843, medlem af administrationen
for Ussinggaards fideikommis samme aar, af administrationen for
det grevelige forlods Rosenvold 9. marts 1847, valgtes ved det første
valg til folketinget 4. december 1849 ved kaaring til folketingsmand
for Horsens bykreds, som han repræsenterede til det følgende folke
tingsvalg 4. august 185271). Han købte 1850 avlsgaarden Store
Skovsgaard ved Hobro, som han solgte igen 1852. 5. oktober 1850
fik han titlen kancelliraad. Efter prokurator Horns død blev han
16. september 1858 forvalter af Horsens fundatser72) ; dette hverv
har siden været forenet med stillingen som forstander for Horsens
hospital, t 25. september 1870 i Horsens.
Gift 20. juni 1834 i Vejle med Steffensine Smidt, født 4. juli
1811 i Vejle, f 29. maj 1875 i Horsens, datter af købmand Ingvor
Smidt og Karen Larsen.
Niels Knudsen Theilmann™) 1870(71 )-i9O2. Født 12. april
1825 i Løgstør, søn af skipper Jens Theilmann og Karen Marie
Mørch, var i ÿ/ï aar paa to godskontorer, 5 aar paa et herredskon
tor og 3V2 aar paa et stiftamtskontor, forberedelseseksamen 1852,
exam. jur. 1853, fuldmægtig ved Aarhus stiftamt 1. maj 1861. Han
blev i. november 1870 kst. forstander for Horsens hospital, kgl.
udnævnt 28. januar 187174), tillige forvalter af Horsens fundatser.
13. februar 1875 blev han sagfører i Horsens, men deponerede be
skikkelsen 12. september 1876, da han var blevet valgt til forligs
kommissær. Vurderingsmand i henhold til lov af 25. marts 1872
1876-90, tillige hegn- og vandsynsmand, kancelliraad 15. februar
188775). t 3. december 1902 i Horsens.
Ugift.
Rasmus Petersen™) 1902(04)-31. Født 17. oktober 1853 i Verninge, søn af gaardejer Peter Ivarsen og Marie Kirstine Jørgensen,
hjemme til sit 17. aar, forberedelseseksamen paa Københavns uni
versitet 1872, exam. jur. 1873, fuldmægtig paa Førslev godskontor,
byfogedfuldmægtig i Horsens 7. januar 1879, sagfører i Horsens 5.
september 1884; praktiserede der til sin død. I 35 aar var han kirke
værge for Vor Frelsers kirke og Klosterkirken; tillige medlem af
menighedsraadet og af ligningskommissionen. Under forstander
Theilmanns sidste sygdom blev han 17. oktober 1902 af inspek
tionen konstitueret som forstander for Horsens hospital, konstitueret
af stiftsøvrigheden 29. december samme aar77). Han blev kgl. kon
firmeret som hospitalsforstander 22. januar 1904 og fik bestalling
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som saadan 21. marts samme aar78). Han var desuden forvalter
af Horsens fundatser samt regnskabsfører for flere stiftelser og revisor
for offentlige institutioner. Ridder af Dannebrog 15. april 192479).
t 22. maj 1931 i Horsens.
Gift 19. november 1886 i Horsens med Petra Jeanette Vedel,
født 13. august 1848 paa Vedelsbo (Vinding sogn ved Horsens),
t 30. december 1927 i Horsens, datter af proprietær Georg Diderik
Sophus Vedel og Ellen Marie Lanng80). Efterkommerne kalder sig
Vedel-Petersen.
Hans Peter Kaspar Finch91) kst. 1931-32. Født 28. november
1861 i Ribe, søn af sadelmager Hans Jonassen Finch og Hansine
Tingberg, paa borgmesterkontoret i Ribe 1. november 1875—*• no"
vember 1877, i Ribe Diskontobank 1. november 1876-1. august 1877,
forberedelseseksamen 1878, kontorist hos sagfører i Ribe J. Th. Therkildsen 1. februar 1878-1. august 1880, exam. jur. 1882, atter hos
sagfører Therkildsen 1. marts 1882, fuldmægtig ved Voer-Nim her
reder i. september 1886, sagfører i Horsens 6. oktober 1890; prak
tiserede der til sin død. Offentlige og beneficerede sager i Horsens
købstad, Voer-Nim herreder og Stensballegaards birk 22. oktober
1909, tillige i Bjerre-Hatting herreder 25. november 1913. Under
vakancen 1931-32 var han kst. forstander for Horsens hospital82),
t 24. marts 1934 i Horsens.
Gift 24. maj 1896 i Aarhus med Anna Louise Hoffmann, født
22. december 1877 i Frederikshavn. Datter af værkmester ved Stats
banerne Hans Henrik Hoffmann og Severine Frederikke Tøjberg.
Kristian Axel Grüner93) 1932-50. Født 14. juli 1877 i Køben
havn, søn af assistent i justitsministeriet, senere højesteretsassessor,
Axel Peter Grüner og Marie Severine Nicoline Schaper, dimitteret
1895 fra Nørrebros Latin- og Realskole, cand. jur. 1903, overrets
sagfører 26. oktober 1906; praktiserede i København, indtil han
1923 flyttede til Horsens. Offentlige og beneficerede sager i retskreds
nr. 47 (Bjerre-Hatting herreder m. v.) og nr. 48 (Horsens købstad)
9. august 1926-1950, medlem af bestyrelsen for Akademisk Bold
klub, Københavns Boldspil-Union og A/S Københavns Lampeog Lysekronefabrik. Forstander for Horsens hospital og bestyrer
for Horsens fundatser 1932-30. september 1950, flyttede marts 1951
til Rødovre, f der 9. juli 1959.
Gift 24. oktober 1906 i København med Julie Karen Christence
Behrens, født 7. januar 1886 paa Frederiksberg, datter af viceskole
inspektør Julius Frederik Behrens og Ben thine Kristine Christensen,
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dimitteret fra N. Zahles Skole ved ekstraordinær eksamen januar
1906, cand. phil. 1906., 1. del af juridisk embedseksamen 1909, for
mand for Horsens-afdelingen af Kvindernes internationale Liga for
Fred og Frihed, medlem af bestyrelsen for Dansk Kvindesamfunds
lokale kreds84). Ægteskabet opløst 193485).
Kaj Vilhelm Dahl86) kst. 1950-52. Født 7. oktober 1894 4 Børg
lum, søn af sognepræst for Børglum-Furreby, senere ved Klosterkir
ken i Horsens, Nicolai Frederik Severin Dahl og Elisabeth Philippa
Augusta Henriette Maria Wahlmann, dimitteret 1912 fra Sorø Aka
demi, assistent i Københavns magistrats 3. afdeling 1913-24, cand.
jur. 1929, sagførerfuldmægtig i Horsens 7. juli 1931, politifuldmæg
tig sammesteds 1. juni 1932, atter sagførerfuldmægtig sammesteds
i. december s. a., sagfører i Horsens 20. november 1934, tillige kom
munalrevisor 1937-43, medlem af Horsens byraad 1943-46, formand
for Horsens Sagførerforening 1944, for Frihedsbevægelsens byko
mité 1945, fransk konsularagent 17. oktober 1947, auktionsleder
i Horsens købstad og Bjerre-Hatting herreder 1. april 1950, kst.
forstander for Horsens hospital 1. oktober 1950-31. januar 1952.
Medlem af Slesvig-Ligaens hovedbestyrelse og formand for dennes
Horsens-afdeling, medlem af bestyrelsen for den konservative væl
gerforening i Horsens87).
Ugift.
Poul Eyvind Kjølner Jensen Nør ding88) 1952- . Født 6. januar
1912 i Hvorslev, søn af sognepræst for Hvorslev-Gerning Niels Jen
sen (Nørding)89) og Ragnhild Marie Kjølner, dimitteret 1931 fra
Aarhus katedralskole, cand. jur. 1938, sagførerfuldmægtig i Aarhus
s. a., i København 1939, sagfører 8. marts 1944, beskikkelse depone
ret 16. november 1945, fungerende sekretær i Københavns magistrats
3. afdeling 16. maj 1938, sekretær sammesteds 1. januar 1940, fuld
mægtig i. april 1944, forstander for Horsens hospital 1. februar
1952, tillige forstander for Hansted hospital og regnskabsfører for
Horsens fundatser.
Gift i. august 1941 paa Frederiksberg (b. v.) med Frederikke
Appeldorn.

NOTER

9 Kancelliets Brevbøger 1576-79 s. 57. 2) Sammesteds 1580-83 s. 618.
3) Sammesteds 1584-88 s. 657. 4) Fussing: Stiernholm len 1603-1661 (1951)
s. 292; jfr. Aarhus Stifts Aarbøger 1930 s. 38. 5) Patriciske Slægter III (1915)

Horsens hospitals forstandere

189

s. 247. ®) Jyske Samlinger 2. rk. II (1889-90) s. 356. 7) 1. maj. 8) Kancel
liets Brevbøger 1642-43 s. 559. 9) Erslev: Danmark-Norges Len og Lensmænd
1596-1660 (1885) s. 32. 10) Patriciske Slægter III (1915) s. 247. n) Sam
mesteds III (1915) s. 247. 12) Register over rentekammerets udnævnelser i
landsarkivet i Viborg 1660-70 M-R. 13) Retsbetjente og Magistratspersoner i
Jylland 1660-1847 pag(nis. i landsarkivet i Viborg). 14) Ifølge angivelse
i Horsens kirkebog 1703-42 pag. 215 ved hendes død (landsarkivet i Viborg).
15) Efter aldersangivelse ved hans død (Horsens kirkebog 1703-42 pag. 210
(landsarkivet i Viborg)). 16) Register over rentekammerets udnævnelser i
landsarkivet i Viborg 1670-99 So-0. 17) Baumgarten: Det gamle Horsens
og Horsens Slægter (1925) s. 147. 18) Skifte afholdtes efter Anne Ovesdatter
Pilgaard 13. juni 1687 (Horsens købstads skifteprotokol 1683-94 fol. 549
(landsarkivet i Viborg)). 10) Efter aldersangivelse ved hendes død (Horsens
kirkebog 1680-1702 pag. 42 (landsarkivet i Viborg)). 20) Skifte 15. marts
1697 (Horsens købstads skifteprotokol 1697-1705. fol. 1 (landsarkivet i Vi
borg)). 21) Efter aldersangivelse ved hans død (Horsens kirkebog 1680-1702
pag. 220 (landsarkivet i Viborg)). 22) Horsens købstads borgerskabsprotokol
1650-1727 fol. 47 (landsarkivet i Viborg). 23) J. K. Jensen: Blade af Horsens
Købstads Historie (1944) s. 173 f. 24) Personalhistorisk Tidsskrift 2. rk. VI
(1891) s. 42 ff. 25) Ifølge Ut kirkebog 1684-1814, passim (landsarkivet i Vi
borg). 2G) Horsens købstads skøde- og panteprotokol 1683-1707 fol. 210
(landsarkivet i Viborg). 27) Sammesteds fol. 214. 28) Horsens købstads
skifteprotokol 1739-47 fol. 626 (landsarkivet i Viborg). 29) Hofmans Fundationer II (1756) s. 242. 30) Horsens købstads borgerskabsprotokol 1650-1727
fol. 95 (landsarkivet i Viborg). 31) Afskrift af højesteretsdom af 2. decem
ber 1751 i Aarhus bispearkiv, Sager vedrørende Horsens hospital 1751-60
(landsarkivet i Viborg). 32) Horsens købstads skifteprotokol 1747-65 fol.
469 (landsarkivet i Viborg). 33) Afskrift af højesteretsdommen i Aarhus
bispearkiv, Sager vedrørende Horsens hospital 1751-60 (landsarkivet i Viborg).
34) Datteren Sidsel Dorothea Braad opholdt sig ved faderens død hos provst
Hurtigkarl i Grønbæk (Horsens købstads skifteprotokol 1747-65 fol. 469
(landsarkivet i Viborg)). 35) Efter aldersangivelse ved hans død (Horsens
kirkebog 1743-86 pag. 232 (landsarkivet i Viborg)). 36) Retsbetjente og
Magistratspersoner i Jylland 1660-1847 pag. 146 (ms. i landsarkivet i Viborg).
37) J. K. Jensen anf. værk s. 68. 38) Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936 I (1954) s. 124. 39) Aarhus Stifts Aarbøger
1918 s. 47. 40) Aarhus bispearkiv, Regnskaber for indkomne landemodeekspenser 1739-63 (landsarkivet i Viborg). 41 ) Aarhus bispearkiv, Sager ved
rørende Horsens hospital 1751-60 (landsarkivet i Viborg). 42) Falk-Jensen
og Hjorth-Nielsen anf. værk I (1954) s- I24- 43) Horsens hospitals skifteproto
kol; Aarhus bispearkiv, Sager vedrørende Horsens hospital 1751-60 (lands
arkivet i Viborg). 44) Horsens hospitals skifteprotokol passim; jfr. Tirsbæk
skifteprotokol, passim (begge i landsarkivet i Viborg). 45) Lengnicks Stam
tavler I 2 (1845) s. 57. 46) Efter aldersangivelse ved hans død (Horsens kirke
bog 1787-1813 pag. 674 (landsarkivet i Viborg)). 47) Horsens hospitals
skifteprotokol 1748-78 fol. 122 (landsarkivet i Viborg). 48) Aarhus biskops
kopibog 1776-80 (ingen foliering; landsarkivet i Viborg). 40) Richter: 100
Aars Dødsfald (1905) s. 95. 50) Horsens købstads skifteprotokol 1780-91 fol.
114 (landsarkivet i Viborg). 51) Testamente 7. december 1783 (Horsens køb-
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stads skifteprotokol 1791-1813 fol. 342 (landsarkivet i Viborg)). 52) Efter
aldersangivelse ved hendes død (Horsens kirkebog 1787-1813 pag. 663 (lands
arkivet i Viborg)). 53) Lengnicks Stamtavler II 1 (1845), s. 40. 54) Bygholm
skifteprotokol 1795-1827 fol. 150 (landsarkivet i Viborg). 55) Aarhus gen
nem Tiderne III (1941) s. 440. 56) Bygholm skifteprotokol 1795-1827 fol. 2
(landsarkivet i Viborg). 57) Sammesteds fol. 3. 58) Register over rentekam
merets udnævnelser i landsarkivet i Viborg 1791-1814 Ri-Ø. 50) Hvor intet
andet er angivet, er de biografiske oplysninger efter H. F. Kiær: Stam
tavle over Efterkommere efter Rasmus Nielsen i Hedensted (1936) s. 26 f.
60) G. J. T. Thomsen: Aarhus Hospital (1942) s. 53. 01) Register over rente
kammerets udnævnelser i landsarkivet i Viborg 1791-1814 F-Kn. °2) Ekstraretsdomsakt i Aarhus bispearkiv (landsarkivet i Viborg). fl3) Landsoverretsdomsakt sammesteds (landsarkivet i Viborg). 64) Kancelliskrivelse af 28.
november 1837 i Aarhus bispearkiv, Hospitalerne 1837, joumalsag H 322/1837
(landsarkivet i Viborg). 65) Meddelt af landsarkivet for Sjælland. 66) Hor
sens købstads borgerskabsprotokol 1728-1832 fol. 92 (landsarkivet i Viborg).
67) Stiftsøvrighedens kopibog 1821-23 (ingen foliering; landsarkivet i Viborg).
68) Carl Th. Jørgensen: Blade af Horsens Historie (1942) s. 134. 69) De
biografiske oplysninger efter Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Gandidati og
examinati juris 1736-1936 II (1955) 185 f. 70) Aarhus stiftsøvrigheds journal
H 322/1837. 71 ) Elberling: Rigsdagens Medlemmer gennem 100 Aar I
(1949) s. 214 h 72) Aarhus stiftsøvrigheds journalsager G 15/1870. 73) De
biografiske oplysninger efter Hjorth-Nielsen: Danske Sagførere under Loven
af 26. Maj 1868 (1935) s. 383. 74) Aarhus stiftsøvrigheds journal G 15/1870.
75) Bestalling i Breve til Horsens hospitals inspektion 1884-1906 (Horsens
hospitals arkiv i landsarkivet i Viborg). 7C) De biografiske oplysninger, hvor
intet andet er angivet, efter Hjorth-Nielsen anf. værk s. 318. 77) Breve til
Horsens hospitals inspektion 1884-1906. 78) Skrivelse af 30. januar 1904 fra
stiftsøvrigheden sammesteds. 79 ) Hof- og Statskalenderen 1925 sp. 204.
80) Vahl: Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen II (1896) s. 87.
81 ) Hjorth-Nielsen anf. værk s. 107. 82) Meddelt af sognepræst Aage Dahl.
83) Hjorth-Nielsen anf. værk s. 124 med tilføjelser Falk-Jensen og HjorthNielsen anf. værk II s. 51. 84) Studenterne 1906 (1931) s. 108 f. 85) Juridisk
og statsvidenskabelig Stat 1952 s. 187. 80) Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen anf.
værk I s. 303. 87) Studenterne 1912 (1937) s. 38. 88) Navnet Nørding til
føjet ved kgl. bevilling af 25. marts 1918 (indførsel i Hvorslev kirkebog).
89 ) Ligeledes.

Karup kirke.
Af Vald. Andersen.
Den lille, kalkede, tegltækte Karup kirke, uden tårn eller kor, i øv
rigt kønt beliggende med syrener på kampestensdiget og åen neden
for kirkebakken, repræsenterer utvivlsomt det enkleste og mest prunk
løse i dansk kirkebyggeri. Bag denne beskedne fremtræden ligger jo
imidlertid en historie så bevæget og interessant, at næppe nogen
anden dansk landsbykirke kan opvise magen.
En kilde ved Karup å blev berømt for vandets helbredende virk
ning, og mange mennesker strømmede til. Den katolske kirke tog her som andetsteds - sagen op, byggede et såkaldt kapel over kilden,
senere et hospital, hvorom der dog ikke er fundet konkrete vidnes
byrd, og endelig en kirke, så stor og med så højt et tårn, at dens
lige ikke fandtes blandt landsbykirker. Der oprettedes en katolsk
stiftelse »Vor Frue Alter«, hvis opgave vel var at formidle kilde
dyrkelsen og samtidig modtage de rigelige gaver, denne indbragte.
På et senere tidspunkt tørrede kilden ud, og hermed var grundlaget
for Karups storhed og berømmelse borte. Kapellet sank i grus, hos
pitalet vel også, hvis det ikke, som residens for præsten (hospitals
forstanderen), blev til den såkaldte annexgård. Tilbage stod kirken
den stolte »Vor Frue« med sit spir højt knejsende over egnen, kronet
af en kobber-vindfløj, vejende io bismerpund.
Om den berømmelige periode, hvornår den begyndte, hvor længe
den varede, vides praktisk talt intet; dens afslutning kan med forsig
tighed fastlægges til de sidste årtier før reformationen; dog må det
formodes, at kildesensationens ophør, den påfølgende stagnation og
den endelige afvikling har strakt sig over en årrække. Det er indly
sende, at stiftelsens oprettelse og drift må have foranlediget skrive
rier af væsentligt omfang, idet den katolske kirkes veludbyggede or
ganisation jo ikke arbejdede i blinde. Intet heraf synes bevaret.
26. april 1494 skrev pave Alexander VI til præst og hospitalsfor
stander Johannes A vonis (Jens Ovesen), at der i Karup visse dage
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om året måtte gives aflad1). En sådan tilladelse kan opfattes som et
bevis på, at Karup »Vor Frue Alter« var af en vis betydning. Men
da aflad jo i regelen skulle betales, er det lige så nærliggende at for
mode, at denne tilladelse blev givet som en tiltrængt stimulans for
stiftelsens ry eller dens pengekasse. Tilbage bliver den kendsgerning,
at der var en forbindelse mellem Karup og Rom.
Af danske kilder2), et register over breve, adkomster m.v., som
forlængst er forsvundne, ses, at Las Braad til Palstrup 1483 pant
satte et boel i Knudstrup (Torning sg.) til Vor Frue i Karup. I de
følgende år erhvervedes mere gods til stiftelsen. 1485 udstedte biskop
Ejler i Aarhus stadfæstelsesbrev på, at Karup kirke måtte være en
sognekirke. Samme år udstedtes brev om kirkegården (præstegår
den) i Karup, »som Niels Ibsen trette paa«. Stadfæstelsesbrevet åb
ner tilsyneladende to muligheder, at Karup bymænd har måttet søge
deres ret til at benytte deres gamle sognekirke hos biskoppen, i så
fald må antages, at kirken nu har været ombygget (1485), og at de
ændrede forhold har foranlediget spørgsmålet rejst, om Karup folk
havde rådighed over den ombyggede kirke eller hvem. Den anden
mulighed er, at det nævnte år er blevet nødvendigt at få fastslået,
at Karup kirke var en sognekirke, som beboerne skulle erlægge ti
ende til. Hvem den Niels Ibsen (el. Ebbesen), som gjorde krav på
præstegården, var, vides ikke. 1501 udstedte hans børn bekendelses
brev på, at de ingen rettighed havde til Karup præstegård og Kielgård (Kildegård). I i486 gav Jes Quie og fru Margrethe Quie en
forgyldt alterkalk til kirken3). - De spredte og kortfattede oplysnin
ger, det gamle register bringer, giver ikke noget samlet billede af ud
viklingen i Karup. Sammenholdt fortæller de dog, at ca. 1480 var
en hospitalsforstander (og præst) Anders Nielsen ret aktiv med op
køb af jordegods, som han igen afhændede til stiftelsen. Han synes
at være død 1489.
Endnu o. 1500 må Vor Frue Alter formodes at have været ved
magt, ejende det meste af Karup sogn samt Sangild og Ravnholt i
Torning sogn foruden spredte gårde og boel, udøvende retspleje
over godset ved erhvervelsen af birkerettigheder. Disse stadfæstedes
1491 af Kong Hans, men om dette var birkets første stadfæstelse eller
blot en fornyelse efter regeringsskiftet 10 år forinden, vides ikke. Kildesuccesen i den lille afsides beliggende hedelandsby må ses som
et eksempel på, hvad der kunne opnås, når den katolske kirkes or
ganisation tog en sag i sin hånd. Trods den lidt usikre datering tør
antages, at institutionen i Karup med al sin berømmelse var
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præget af de svaghedstegn, først og fremmest en hældning mod det
verdslige, som inden så længe skulle bringe den katolske kirke til
fald her i landet. Vor Frue Alter i Karup måtte, om ikke før så
ved reformationen, være dømt til straks at forsvinde.
For de danske kirkebygninger, især landsbykirkerne, blev refor
mationen 1536 ikke til velsignelse. Det katolske kirkestyre havde
haft rigelige midler til rådighed til kirkernes udstyr og udsmykning,
men efter at kronen inddrog kirkegodset, blev det et spørgsmål, hvor
pengene til kirkernes vedligeholdelse skulle komme fra. Tiendeydel
sen fra sognets beboere rakte ikke langt, og selv om man ved større
reparationer henholdt sig til kongen, blev der med reformationen
indledet en forfaldsperiode.
I Karup blev udviklingen naturligvis særlig uheldig - i det lille
og karrige sogn med den alt for store kirke. Alt, hvad kilderne kan
meddele om Karup kirke efter 1536, handler derfor også om til
trængt og nødtørftig gennemført restaurering.
1578, da Frederik II sidst på sommeren holdt jagt i sin vildt
bane, der strakte sig fra Karup til Silkeborg og længere, måtte kon
gen bemærke, at den berømmelige kirkes tårn trængte til reparation,
og han skrev til sin lensmand på Silkeborg, Mandrup Parsberg, at
han skulle skaffe Karup sognemænd eet eller to tusinde mursten
samt fornødent tømmer til istandsættelse af deres meget forfaldne
kirketårn. Det ville være til skade for den vejfarende mand, om det
ikke blev holdt i stand4). Efter brevets ordlyd ville kongen altså give
materialerne, mens det blev overladt til Karupfolkene (kirkevær
gerne) at få arbejdet udført. Ikke enhver landsbyhåndværker kunne
restaurere et kirkespir, blytækkeren skulle hentes i en købstad, og
resultatet af den kongelige befaling blev næppe nogen restaurering
af det trængende tårn.
1588 skrev Frederik II igen til lensmanden, nu Henning Reventlow, at da spiret på Karup kirke var faldet ned og kirken desuden
var meget »taglam«, skulle han, hvis kirken ikke havde så meget i
forråd, at den kunne istandsætte både spiret og taget, på kongens
vegne slutte kontrakt med en tømmermand om at hugge og opsætte
et spir på kirken, skaffe ham det tømmer og andet, han behøvede
dertil, og lade spiret og kirken tække. Udgiften skulle han indskrive i
regnskabet5). Da Silkeborg lens regnskab for dette år ikke er bevaret,
er det ikke muligt at konstatere, i hvilket omfang denne restaurering
blev gennemført. Det må dog antages, at det nedfaldne spir er blevet
genrejst, ligesom kirkens korsfløje i 1588 er blevet aflukket fra skibet
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ved tilmuring, hvorefter fløjene er blevet nedbrudt, i hvert fald del
vis ved denne lejlighed, og materialerne anvendt ved restaureringen
af den øvrige kirkebygning.
1623 indberettede præsten Anders Pallesen i Torning, hvortil Ka
rup 1588 var blevet annekteret, et og andet om sine kirker til Ole
Worm8), og i denne indberetning gives de ældste kendte oplysnin
ger om kirkens indre. Efter at have omtalt den store kirke med
spir og blytækning, men som nu for »meste part er forfalden«, næv
ner præsten, at om kirkens alder kan intet »siges til visse«, men den
kan »neppelig were eldre end heden wid 200 aar«. Han omtaler en
skøn gravsten i kirkegulvet over Johannes Avonis, død 14807). Der
efter nævnes de stole, som stod på begge sider udi koret og bar
følgende indskrift:

Annos millinos quingentos cum iota pienos
Hoc opus extruxit Paulus Wlf, dummodo rexit
donis ecclesiam Maria numinis istam,
Præsule prudente Nicolao Clausson regente,
nos cum prole pia benedicat virge Maria8)

På korhvælvingen til højre fra alteret var malet navnene Niels
Krab, Albret Skeel, Erick Othsen9). I koret stod et skab med for
gyldte bogstaver10). Endvidere nævnes den forgyldte alterkalk, som
er omtalt foran. Da præsten fortrinsvis nævner kirkens memorabi
lia (ting, som fortjener omtale), oplyses intet videre om kirkens øv
rige udstyr, der efter de tilfældigt bevarede rester at dømme har
været præsentabelt11).
Korstolene, 12 ialt, som skulle være opsat 150112), og hvoraf 2
endnu findes i kirken som præste- og degnestole13), lader formode,
at der til Karup kirke var knyttet et collegium canonicorum, altså et
større præsteskab, som ellers kun fandtes ved dom- og klosterkirker.
Sandsynligst er det vel, at der med korstolene som med kirken i det
hele taget skabtes rammer, som en ugunstig skæbne ikke tillod no
gen sinde at blive udfyldt. 1525 fik kirken den klokke, som endnu
(omstøbt ca. 1930) er i brug. Efter at den sidste latinske messe havde lydt under Vor Frue
hvælvinger, og lyngtoppene lukkede sig over de mange, før så stærkt
benyttede hjulspor gennem heden, har der sænket sig en grå dag
ligdag over Karup, og egnens ublide, fastlandsagtige klima
fik snart sat tand i kirkebygningen, først det overordentlig udsatte
høje spir. Forannævnte restaurering under Frederik II rådede bod
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på den øjeblikkelige skade, men over for ødelæggelsens årsag, det
ugunstige klima, stod man afmægtig. Når byggekongen Christian
IV lejlighedsvis på jagten kom til Karup, således i sept. 1616, må
Vor Frue vejrgnavede ydre nødvendigvis være faldet ham i øjne,
men til nogen restaurering kom det ikke under denne konges lang
varige regering. En nøgtern vurdering måtte vel også fastslå, at kir
ken var alt for urimelig stor til det lille hedesogn. En ombygning
ville koste penge, og den kongelige kasse havde i forvejen mere end
nok at svare til.
Da Frederik III 1652 var i Karup, samlede hans antikvariske
interesse sig særligt om den forgyldte alterkalk fra i486. Han for
langte senere kalken udleveret og sendte en efterligning til erstat
ning. Heri kommer kongens realitetsbetonede indstilling til den for
faldne Vor Frue klart til udtryk - likvidering. Og havde Fredrik III
ikke sikret sig den gyldne kalk i rette tid, er det tvivlsomt, om den
i dag havde været at se i Nationalmuseet.
❖

Den ældste bevarede kirkeregnskabsbog for Karup kirke er på
begyndt 1661 og indledes med en oplysning om, at den er indkøbt
i stedet for den forrige, »som af fjenden blev borttaget«. Ved den
første regnskabsaflæggelse for året Philippi-Jacobi (i. maj) 1660 til
årsdagen derefter meddelte kirkeværgerne, Mads Christensen, Aarestrup, og Peder Madsen, Karup, at der fra 1657, da fjenden blev
landet mægtig, til 1660 ingen indtægter havde været at bekomme
til kirken14). Såvel provsten som lensmanden eller, som han nu be
nævn tes, amtsherren på Silkeborg, velb. Ebbe Gyldenstjerne, tog med
delelsen til efterretning. Kirkeværgerne fik besked om at fortsætte
deres hverv og holde kirken ved god hævd og magt, men iøvrigt ikke
befatte sig med »bygning eller bekostning« på kirken. Inventaret,
som værgerne ligeledes skulle stå til regnskab for, angives således:
kalk og disk, af sølv, forgyldt »af konning Frederich den tredie for
æret udi steden for en anden, som af sal. dronning Margrethe var
foræret, som hans Mayst. lod affordre och hente til Kiøbenhafn«,
en sort fløjls messehagel med sølv- og guldkniplinger omkring, af
velb. Jørgen Marsvin15) foræret, en messeskjorte, et par lysestager
af kobbermalm; desuden font, klokke og et støbt ildkar. Det murog naglefaste inventar i kirken omtales ikke, men om dets miserable
tilstand i 1661 kan der ikke være tvivl. Hvorledes man i Karup
har mærket krigens byrder, om der har været fjendtlig indkvar-
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tering, kan ikke oplyses, men når man 1663, umiddelbart efter
kirkens udvendige restaurering, som i det efterfølgende skal om
tales, måtte fortinge med Jens Snedker i Klode mølle om at lave
en ny prædikestol, som med opgang og trappe kostede
dir.,
og næste år for 8 dir. anskaffe et nyt alter, samt købe 14 tylt fjæl
til skamler og sæder, »som ganske af ny skulle gjøres«, kan der næppe
ses bort fra den mulighed, at fremmede krigsfolk har fundet vej til
Karup og i mangel af andet husrum indrettet sig i den rummelige
kirke, har brugt det grovere inventar til brændsel, men skånet kruci
fikserne og de udskårne arbejder. Skulle ødelæggelsen være forår
saget af regnvand gennem det utætte tag, måtte kirkens hvælvinger
også være alvorligt medtagne, men i regnskabet nævnes kun en min
dre reparation på »en hvælving ved taarnit«. Derimod var vinduerne
tilsyneladende i dårlig forfatning. Niels Glarmester i Ebstrup (Sejling sg.) fik 5 dir. for 15 nye vinduer og for de gamle »at forfærdige«.
Kirkens ydre var 1662 præget af flere fuldkommen afrådnede og
forvitrede støttepiller, udfaldent murværk her og der, navnlig på
hjørnerne og ved vinduesåbninger. Da der endnu stod rester tilbage
af de gamle korsfløje, halvt nedbrudte, må Vor Frue i sin ynkelige
tilstand nærmest have virket som en ruin. Tiden var inde, da der
måtte foretages noget gennemgribende for kirkens bevarelse. Men
mulighederne for at skaffe penge til restaureringen var netop nu efter
den udmarvende krig ringere end nogen sinde. Den opførte kasse
beholdning var 59 dir. og ville ikke strække langt. I denne vanskelige
situation måtte opmærksomheden rettes mod kirkeblyet, en beklage
lig udvej ganske vist, men den eneste. Det besluttedes at nedtage
spiret, hvis højdemål er ukendte, men som var rejst over fire såkaldt
tørninglenske gavle. Ved, som regnskabet klart oplyser, at ned
bryde den søndre og nørre gavl ville tårnet kunne forsynes med
sadeltag og dermed nærme sig landsbypræget.
En sommerdag 1662 besteg to dristige mænd fra Karup, Henning
Jensen og Jep Pedersen, spiret og begyndte nedbrydningen. 6 dage
varede det at få blytavlerne brækket af, en karl, der bar blyet ind i
kirken fik for ugen i1/2 dir., mens mændene på spiret hver fik det
dobbelte. De følgende 4 dage nedtoges »det ganske træværk udi tår
net« og nedfiredes; Henning Jensen tjente ekstra 1 mark ved at
tage 400 spiger ud af det gamle tømmer. Herefter kunne Tammes
Murmester begynde nedbrydningen af de to gavle; stenene blev fi
rede ned, da de efter det strengt sparsommelige byggeprogram skulle
bruges andetsteds. Hans Tømmermand fra Demstrup huggede 7
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binding spærværk til tårnet, 11 dir. 4 sk. Foruden istandsættelsen af
tårnet, der også trængte til udspækning adskillige steder, blev der
muret og flikket her og der, men alt kun nødtørftigt og yderst spar
sommeligt. Brædderne til stillads på tårnet lånte man hos kirkevær
gerne i Torning; 8 skæpper kalk blev lånt hos præsten hr. Anders
Pedersen i Torning, hvilket tilbageleveredes, da man senere fik en
vogn til Daugbjerg efter kalk. Thomas Poulsen i Vroue og Jens Poul
sen i Vrigsted omstøbte og oplagde 61V2 skippund bly, hvilket arbejde
varede 28 dage og omfattede formodentlig taget over skib og kor,
men ikke tårnet, der afklædtes med brædder. Ved at spare bly på
tårnet fulgte man et princip, som også kendes fra andre kirker.
Tavlerne på det stærkt udsatte tårntag ville blæse af, og reparation
var vanskelig. Naturligvis var træafklædningen også udsat for vejr
og vind, blev utæt, hvorved der skete ødelæggelse på tårnets ind
vendige konstruktion samt »klokkeværket«.
Istandsættelsen 1662 beløb sig til 163 dir. 2 m. 3x/2 sk. Men til
gængæld kunne man realisere de gamle materialer, »som kirken icke
self behøffuede«. Degnen Niels Jacobsen, Torning-Karup, fik gam
melt træ for 6 dir. 3 m., hvorved han blev i stand til at bygge sig
et hus på Torning kirkes jord10). Præsten Anders Pedersen holdt
sig ikke tilbage, fik et »langt træ« for 2V2 mark samt spirets vindfløj
for i dir. 6 sk. Også amtmanden, hr. Ebbe Gyldenstjerne, noteres for
14 lispund bly a 1 dir. Praktisk taget alle omegnens kirkeværger
samt enkelte herremænd købte i de efterfølgende år bly i Karup,
indtil og med 1670 solgtes 3104 kg, der indbragte 388 dir. - 1693
måtte der købes bly til kirken for 36 dir.
I årene 1663-70 fortsattes restaureringen i aftagende omfang.
1669 blev kampestensdiget om kirkegården istandsat, til dels med
sten, som blev brudt af den gamle korskirkemur. 1670 byggedes en
kirkeport. Hvad der hermed skal forstås, er ikke ganske klart, men
efter arbejdets omfang, både tømrer- og murerarbejde, at dømme
var der tale om en konstruktion med tag og murede gavle samt en
ret stærkt beslået port. 4 tdr. kalk medgik til kirkeporten, og hele
udgiften blev 20 dir. 1 m. 11 sk.17). Til sammenligning kan anføres,
at et våbenhus, opført 1678, krævede 6 tdr. kalk og kostede 29 dir.
i m.
Der var ingen stige i tårnet. Brast klokkestrengen, måtte der bud
efter Niels Thomassen, åbenbart eneste mand i Karup, som kunne
»opklyve udi tornit«. En sådan tur til vejrs indbragte 12 sk. 1699
måtte han ikke mindre end 8 gange op for at fæste klokkestrengen,
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»imidlertid der blev ringet for H. Mayst. Christian d. Femte hans
Liig«.
Kirkeværgernes opgave var ikke at misunde dem. Nogle røgtede
hvervet i 6 år, de fleste bad om »forløsning« efter den 3-årige pe
riode, der i Danske Lov ansattes som minimum. Allerede o. 1685 be
gyndte en ny serie reparationer på tag og murværk. 1690 fik vær
gerne en kedelig overraskelse, idet »en milletarisk Execution dennem
pludselige overkom«, fordi de i flere år havde glemt at betale kirkens
påbudte bidrag til opførelsen af Vor Frelsers kirke på Christianshavn.
Nu måtte de på en gang betale 13 dir. af kassen samt 1 dir. for
executionen, hvilket beløb biskoppen nægtede at godkende på regn
skabet, og som værgerne derfor selv måtte betale. 1693, da der var
væsentlige reparationer, fik værgerne for deres umage til deling 1
dir. 2 m. Senere ses de at have fået 2 dir. årlig.
Århundredeskiftet 1700 måtte i Karup passeres under ængste
lig skelen til yderlig brøstfældighed. 22. febr. 1714 gik en vintertor
den med stærk storm over egnen, og lynet slog ned i kirketårnet,
som - vel nok også på grund af skrøbelighed - herved led betydelig
skade. Derom har regnskabsbogen mærkeligt nok ingen detaillerede
oplysninger, kun, at der var betalt 1 dir. 2 m. til »4 mænd af sognet,
som vovede sig ved at nedtage endeel fyrspærer og det søndre hjørnebaand i hvilken muurstenene var løse hængende langt ud fra taarnit over kirchen paa den nordre side, som ville gjort stor skade udi
næste store storm, om de saaledes hafde bleven hængende«18). Det
tilføjes, at en blytækker ikke havde gjort dette arbejde for 10 dir.
1726 måtte der laves et nyt klokkeværk. Man opsparede den år
lige tiendeindtægt og måtte se fremtiden i møde med betænkelighed.
1734 fandtes det nødvendigt at nedbryde 13 alen af det ødelagte
tårn, der truede med at falde ind over kirken19).
Kirkens ejer, kongen eller staten, måtte naturligvis have ansva
ret for, om den på grund af manglende vedligeholdelse skulle blive
helt ruineret. Her må dog erindres, at den største part af landsby
kirkerne på daværende tid var mere eller mindre forsømte, hvilket
skyldtes, at der handledes temmelig livligt med kirkerne, d. v. s. ret
tigheden til at oppebære kirketienden samt den delvise ret til at
kalde præsten. Kirkeejeren skulle til gengæld holde kirken forsvarligt
i stand, og det kunne blive et rent forretningsspørgsmål, om det
kunne betale sig at være ejer.
15. dec. 1710 var Karup m. fl. kirker i Lysgaard-Hids herreder
stillet til auktion20), men det lykkedes ikke at få kirken solgt. Formo-
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dentlig er der også under hånden sket henvendelser til egnens herremænd om køb, men ingen syntes at være interesseret.
1739 blev Niels Hurtigkarl, sognepræst til Grønbæk-Svostrup,
beskikket som provst i Lysgaard-Hids herreder21). Han omtales, sik
kert med rette, som en sjælden dygtig og virksom præst, og som
herredsprovst måtte han nødvendigvis komme til at beskæftige sig
med kirkeproblemet i Karup og havde selvsagt nær føling med de
gjorte forsøg på at få kirken afhændet. Da ingen af egnens proprie
tærer - der kunne nærmest blive tale om Steen Jørgensen til Avnsbjerg eller Janus Friedenrich til Palstrup - røbede nogen købelyst,
måtte spørgsmålet om en istandsættelse på statens regning igen
komme i forgrunden. Provst Niels Hurtigkarl beordrede afholdt syn
over kirken 13. juni 1742, hvilket foretoges af sognepræsten Jacob
From, kirkeværgerne Jens Mortensen, Bøgelund, Mads Hansen Møl
ler, Karup, samt Anders Hansen, Aarestrup, og Jens Nielsen, Karup.
»Muren uden til fra den sydøstre pille til vinduet ved prædike
stolen var formuldet, ligesom nogle steder paa enden og den nordre
side. Tømmeret under blyet var brøstfældigt, 11 fodstykker forraadnede, spærerne paa den syndre side helt forraadnede. Af bjælkerne
vare nogle i stykker og nogle ved den syndre ende forraadnede,
nogle fæstnede med jernbaand. Blyet saa vi at være fra den ene
ende til den anden af kirken ganske fuld af huller og saa ganske
tynd, at man med den mindste finger kan trycke det. Møndingen
var paa mange steder skilt fra hinanden; paa den syndre side var en
del tavler opslagne (af storm) og brudte. Hvælvingerne inde i kirken
over alteret var i dette aar revnede paa tværs og langs paa begge
sider. Alterdugen er saa forraadnet og i lapper, at den ej mere
kan tvættes. Alterbogen er ganske skilt ad, og en ny behøves.
Taarnet har ikke været under tag siden anno 1714, da den af en
orcan blev splidt ad, nedslagen og ført over den lave kirke, langt
uden for kirkegaarden, til kirkens store skade . . .«.
Synsmændene konstaterede, at skal kirken repareres, må dertil ud
sættes »en god capital«, og plids-arbejdet ville blive for stort til, at
det lille og fattige sogn kunne præstere det.
Dette resultat af synsforretningen tog biskop Hygom og amtmand
Benzon i Aarhus nu stilling til og skrev 27. novb. 1742 til kongen
herom. De minder om, at kirken »har under forrige regering
endog i langt bedre tilstand været een og anden particulier uden
ringeste betaling tilbuden, saa har dog ingen hidindtil efter ovenan
førte omstændigheder villet eller kunnet tage derimod«. De henstil-
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1er til kongen at vælge »efter allernaadigst gotbefindende« mellem 2
muligheder. Enten til det følgende forår at lade forfarne bygmestre
syne kirken samt anslå udgifterne ved dens restaurering, hvortil der
foruden den opsparede beholdning 294 rdl. 3 m 12 sk. ville behøves
en temmelig anselig sum. Eller lade amtmand og biskop på kongens
vegne træde i underhandling med en af de nærmeste proprietærer
om køb af kirken med alle dens rettigheder, jus vocandi (kaldsretten)
dog undtaget, på den betingelse, at køberen skulle nedtage tårnets
rester og iøvrigt reparere kirken forsvarligt på mur- og bly- og tøm
merværk »og saaledes indrette, at den i proportion af menigheden
kan være rummelig og stor nok«.
Man bemærker, at stiftsmyndigheden i Århus med sit forslag
faktisk her fælder dommen over Vor Frue i Karup. Kongen synes
dog ikke allerede nu at have bifaldet tanken, hvorfor et nyt sagkyn
digt syn over kirken blev foretaget. 9. jan. 1743 mødte Baltzar
Hansen, borger og murmester i Århus, og Michel Tomassen fra Il
ler (Grønbæk sg.) blytækker og tømmermester sammen med provst
og præst samt de fire forannævnte mænd fra sognet ved kirken for
at syne den.
Om tårnet bemærkes, at det godt kunne tåle at gøres 2 à 3 alen
lavere. Det var tilsyneladende opført med kassemur, hvoraf den
ydre beklædning på syd- og vestsiden var nedfalden.
En istandsættelse ville efter skønsmæssig beregning kræve mate
rialer for 1184 rdl. og mindst 320 rdl. i arbejdsløn, idet arbejdet
ikke kunne udføres på mindre end 11 a 12 uger. Ret hurtigt efter,
at disse oplysninger forelå, må kongen have indvilget i, at amtmand
og biskop nu prøvede at få kirken solgt. De har åbenbart henvendt
sig til Steen Jørgensen på Avnsbjerg og måske Janus Friedenrich på
Palstrup, men allerede i maj 1743 måtte stiftsmyndigheden i skri
velse til Rentekammeret meddele, at ingen af egnens proprietærer ville
overtage kirken uden tilladelse til at sælge blyet og tække med sten
samt at jus voc. medfulgte. I øvrigt erindrede man, at jus voc. ikke
kunne regnes for nogen større herlighed, idet ejeren af kirken på
grund af kaldets ringhed højst kunne tilkomme at kalde hver 3.
af præsterne. Da kirkens årlige indtægt (tienden) kun var 16 rdl.,
ville enhver fremtidig større reparation være at bekoste af kongens
kasse. Egnens skarphed bevirkede, at befolkningen næppe formåede
at holde heste, hvorfor de ikke kunne pålægges pligtkørsel, hvilken
således ville blive en byrde for herredets øvrige bønder. Altså måtte
man anbefale, at kirken afhændedes.

Karup kirke

201

29. juni resolverede Rentekammeret, at stiftsmyndigheden i Århus
skulle forsøge, »om enten kommerceråd Steen Jørgensen på Avnsbjerg, Janus Friedenrich på Palstrup eller om nogen anden måtte
findes, som end og på sidstmeldte conditioner sig kirken vil antage,
dog uden jus vocandi«22). Nu kunne man altså tilbyde kirken med
dens kontante beholdning, 294 rdl., samt ret til at sælge blyet og
oplægge sten i stedet. Men Steen Jørgensen - Janus Friedenrich til
Palstrup synes overhovedet ikke at ville have med kirken at gøre var fremdeles tilbageholdende, idet han formodentlig, som herre
mand siden 1730, har følt sig brøstholden over, at kaldsretten skulle
unddrages kirkeejeren.
Nu træder imidlertid provsten Niels Hurtigkarl frem i billedet og
tilbyder at overtage Karup kirke på de noksom omtalte betingelser.
Heri kan måske ses en demonstration over for den tvære herre
mand på Avnsbjerg, mens det jo i øvrigt ikke var noget særsyn, at
en præst var kirkeejer. Stiftsmyndigheden spurgte endnu en gang,
i skrivelse af 17. sept. 1743, Steen Jørgensen, om han ikke ville
overtage kirken, og herpå svarede han 19. sept., at han ikke ønskede
at befatte sig med kirken. Derefter oprettedes kontrakt med prov
sten om kirkens overtagelse og ombygning, hvorefter Niels Hurtig
karl forventede det kongelige skøde udstedt.
Da dette kom Steen Jørgensen for øre, måtte han, pinligt nok,
nu frem »af busken«, og 12. okt. skrev han til Århus, at han ville
nok overtage Karup kirke og dertil betale 100 rdl. til kongens kasse
eller til et gudeligt formål.
Dette noget overraskende tilbud er sikkert blevet modtaget med
tilfredshed i Rentekammeret. Nu var der altså pludselig to liebhavere;
19. okt. resolveredes, at der skulle holdes auktion over Karup kirke
den 4. dec. 1743. Her mødtes nu Steen Jørgensen og Niels Hurtig
karl denne decemberdag i Århus bispegård og i øvrigt ingen andre
interesserede. Konditionerne blev oplæst:
1. Kirken med sin beholdning, tiender og tillæg med alt videre
dens tilhørende, jus vocandi, som Hans Majst. sig selv allernådigst
forbeholder alene undtagen, bliver den højest bydende på kongl.
allem, approbation tilslagen, men så snart tilslag på auktionsstedet
er sket, bliver ingen efterbud af nogen imodtagen.
2. Dersom den højest bydende ei er os bekendt at være vederhæf
tig, reflekteres ei på hans gjorte bud, med mindre han for købesum
men forskaffer antagelig kaution. Så bliver ei heller nogen ringere
bud end 1 rdl. på gangen antagen.
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Betalingen skulle ske til Randers amtstue. Kirkens korn- og kvæg
tiender beholder Jens Jensen, Bøgelund og Mads Hansen af Karup
på livstid.
Da såvel kirken både på mur, hvælvinger og tømmerværk som
og kirkegårdsmuren befindes brøstfældig . . . skal reparationen herpå
være fuldført inden 2 år regnet fra Michalis 1745.
Hr. commerceråd Steen Jørgensen blev højstbydende med 308 rdl.
Endnu auktionsdagen skrev provst Hurtigkarl et harmdirrende
brev til amtmand og biskop, hvori han beklager sig over den behand
ling, han har fået. Først slutter man, da ingen anden vil have kirken,
kontrakt med ham, og han gør anstalt til fremskaffelse af materialer
til ombygningen. Så kommer Steen Jørgensen, trods gentagne af
visninger om at ville have med kirken at gøre, og byder 100 rdl.
»Ved denne anordnede auction, hvor jeg er tvungen til een af to
ting, enten at forkøbe mig på en fattig, forfalden kirke, som allerede
er ansat over sit værd . . . eller jeg skal få alle mine gjorte bekostnin
ger spildte og så godt som tabte, så enten jeg byder eller ikke
byder, er det mig umuligt at undgå min ruin og store skadeslidelse.«
Provst Hurtigkarl slutter med håbet om, at, hvordan end auktionen
udfalder, må den med ham sluttede kontrakt stå ved magt. Som
nævnt er skrivelsen dateret 4. dec. 1743., og det kan synes mærkeligt,
at han ikke på et tidligere tidspunkt fremkom med denne ingenlunde
ubegrundede, men naturligvis resultatløse klage.
Den atmosfære af smålig nærsomhed, der således kom til at om
give kirkesalget, spores videre i en henstilling fra amtmand og biskop,
der foreslog, at salgssummen skulle tilfalde Århus latinskole, og ende
lig også i den kgl. resol. om salget af 14. marts 1744, hvori det hedder
»Endskønt de af commerceråd Jørgensen for den Os uden for ryt
terdistriktet udi Silkeborg amt tilhørende Karup kirke buden 308 rdl.
synes at være noget lidet, saa bevilge vi dog allernådigst, at han
samme kirke efter de udi foregående forestilling allerunderdanigst
anførte omstændigheder for sådan summa og med de ved den der
over holdte auction bekendtgjorte conditioner må overlades, men kø
besummen ville Vi allernådigst udi Vores casse skal nedlægges og
Os til indtægt beregnes«.
10. april 1744 indbetalte Steen Jørgensen 308 rdl. på amtstuen
i Randers. Skødet blev udstedt 28. april s. a.23).
Nedbrydningen af kirkens kor, tårnets rester m. v. er sikkert på
begyndt straks efter Steen Jørgensens overtagelse. Efter opførelsen af
nye gavle og nyt tagværk samt forsynet med et våbenhus ved vest-
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gavlen og murpiller til klokkens ophængning på østgavlen stod kir
ken i sin nuværende skikkelse (dog er våbenhuset ved kirkens sidste
restaurering flyttet til sydmuren). Resultatet, det afribbede kirke
skib, kunne diskuteres og blev det vel også, men i betragtning af, at
Karup kirke for den nye ejer først og fremmest var et forretnings
spørgsmål, må det vist fastslås, at han holdt sine forpligtelser, og
mere kunne man faktisk ikke vente.
Når man læser den endnu bevarede inskription på kirkens alter:
»Efter at Karup Kirke A° 1744 af Hans Kongl. Mayst. allernaadigst
blef overdragen til Commersraad Steen Jørgensen paa Aufnsberg,
hafver Hand med sin næst forrige Aar i Gud hensovede Sal. Frue
Marie Cathrine Balslew, foruden Kirchens fuldkomne Reparation
og i Standsættelse baade paa Mur og Tømmerwerch samme til yder
mere Ziir og prydelse ladet denne Alter Tafle af Nye bekoste og
staffere tillige med Prædikestoel, Skrifte- og Degnestoel sampt Al
teret i Anno 1745«, er dette vel vidnesbyrd om, at Steen Jørgensen
ud over det egentlige byggeri, som han havde forpligtet sig til, af god
vilje skænkede en altertavle. Det øvrige nævnte inventar lod han
male. Hvad der ved overtagelsen fandtes i kirken af udskårne ar
bejder, får vi intet at vide om, men der har utvivlsomt været en del.
Om disse skulle bevares i Karup eller sælges eller flyttes til evt. andre
kirker stod Steen Jørgensen ganske frit. 4 endestykker til stolestader
med udskåret bladværk og billeder af henholdsvis Maria med bar
net, St. Clemens, St. Christoffer og St. Margrethe kom til Sjørslev
kirke24). 3 helgenbilleder, Maria, Anna og St. Peder, der oprindelig
menes hjemmehørende i Karup, kom til Grønbæk kirke og derfra
senere til Viborg Stiftsmuseum25). En tavle med 3 helgenbilleder i
Viborg Domkirke menes at stamme fra Karup20). Det foran omtalte
gotiske monstranshus i Viborg Stiftsmuseum har rimeligvis også stået
i kirken til 1744. At stille fjernelsen af disse (overflødige) ting fra
kirken i et skær af vandalisme er dog næppe rigtigt. Steen Jørgensen
kunne have været mere pietetsfuld, men noget større kontant ud
bytte har disse gamle effekter sandsynligvis ikke indbragt ham.
Tilbage står som en kendsgerning, at 1745 var kirkeproblemet
i Karup løst, lidt hårdhændet måske, men så nogenlunde forsvarligt
efter stedets behov.

Hans Smidth: Storkene samles på Karup kirke.
Her efter Daniel Bruun : Danmark land og folk, III, 1920, s. 342.
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Efter at det sidste synlige bevis fra Karups berømmelige tid var for
svundet, levede mindet om den store kirke osv. naturligvis videre i
egnens mundtlige overlevering og nåede i de ca. 150 år, der skulle
forløbe, inden de første arkæologiske undersøgelser ved kirken blev
foretaget, at antage sagnagtige former27). Således skal det jo gå, når
en i sig selv spændende historie bliver fortalt gennem generationer,
hver gang med en passende afrunding.
1880 var dr. Sophus Müller og arkitekt Erik Schiødte udsendt af
Nationalmuseet og konstaterede ved denne lejlighed, hvorledes kir
kens oprindelige grundplan havde været. Uden at foretage egentlige
udgravninger kunne man fastslå, at kirken havde haft korsfløje, et
tårn ved vestgavlen og et kor med 5-sidet afslutning mod øst28) ;
Erik Schiødte lavede en tegning af kirken, åbenbart det ældste eksi
sterende billede af denne, interessant ved gengivelsen af den til
murede og senere forandrede nord-dør.
1901 blev en grundigere undersøgelse af kirken gennemført under
ledelse af kunstmaler Eigil Rothe fra Nationalmuseet. Ved gravnin
ger bekræftedes stort set resultaterne fra 1880, dog med den forskel,
at korafslutningen nu måtte antages at have været 3-sidet (og ikke
5-sidet). De foretagne opmålinger viste, at kirken havde været ca.
40 m lang, skibet ca. 11 m bredt, mens korsfløjene havde været hver
ca. 8 X 8 m. Koret havde haft samme bredde som skibet og ca. 11
m langt. Tårnets grundflade havde været ca. 10 X 8 m. Fundamen
terne bestod af runde kampesten lagt i kalkmørtel; i hjørnerne dan
nede store sten ca. 3/é m udefter fremspring til støtte og modvægt
for hvælvingspillerne. Videre meddeles i Eigil Rothes indberetning:
»Omtrent midt på østvæggen fandtes ca. 3 skifter i højden af det
gamle alterbord opmuret af store brændte, røde sten, liggende på et
svært fundament af runde kampesten. Dimensionerne på alterbordet
var 3 alen 2 tommer, 2 alen 11 tommer, inde i bordet var 2 hulrum,
det ene inden i det andet. Længde- og breddemål var ens for dem
begge, nemlig 2 alen 16 tommer, 1 alen, derimod lå det yngstes gulv,
som bestod af almindelige røde munkesten, ca. 12 tommer fra
det øverste skiftes overkant, og det ældstes, der var dannet af røde,
brændte kvadratiske fliser, 7 tommer store, 1 alen 2 tommer dybt fra
samme overkant. Begge rum havde gulvene lagt i kalkmørtel. De
havde begge øjensynlig tidligere været åbnede, i den udkastede jord
masse fandtes kun ganske enkelte småben og en større knogle (lår
benshals), rester af jern, glasstumper, en blysprosse fra et vindue, et
par stykker trækul, og i det yngste en mønt (fra 1624), i det ældste
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et fladt stykke bly, 13/4 tomme langt, 3/4 tomme bredt. På bagsiden ses
et støbemærke (et kors), på forsiden en Mariafigur i relief, hun bæ
rer barnet på armen, er omgivet af en flammekrans, over hendes
hoved står stjerner, hun er kronet (Johs. Aabenbaring kap. 12), og
under hendes fødder læses i en rektangulær indramning nogle uty
delige minuskier (santa maria ora pro nobis29)), langs med kanterne
løber en ophøjet rand som indfatning. Stykket er et pilgrimstegn og
har for så vidt krav på større interesse, som der ikke i museets
samling og så vidt bekendt heller ikke i landet findes et tilsvarende«.
De ovennævnte to hulrum i alterbordet formodedes at være relikvie
gemmer.
Også indvendig foretog Eigil Rothe en undersøgelse. Ved forsøgs
vis afbankning af hvidtekalken fandtes rester af kalkmaleri: 1. på
ribberne gulrøde zigzaglinier. 2. Langs med gjordbuer og skjoldbuer
en smal gulrød linie og en række smaa gulrøde cirkelrunde figurer.
3. På underfladen af gjordbuerne gulrøde blomster i omridstegning
- alt fra ca. år 1500.
På hvælvingsstøttepillerne og i blindingen ved den tilmurede nor
dre, gamle indgangsdør fandtes en marmorering i sort, dels på rød
brun, dels på okkergul bund, ca. år 1700. Ellers intet på vægge el
ler i hvælvingskapper. De fremdragne prøver gav, mente Eigil Rothe,
ingen særlig anledning til bevaring30).
Gravstenen over Johannes Avonis, kirkens eneste, lå endnu 1880
i gulvet, formentlig i koret, men da F. Uldall 1899 var i Karup for
at undersøge kirkeklokken, var stenen taget op og anbragt i blin
dingen på indersiden af den søndre portal (som nu atter er genåbnet
som kirkens hovedindgang). Ved flytningen var stenen slået i mange
stykker og groft sammenføjet med brede cementfuger og i øvrigt
indmuret med figurens hoved vendt nedad™).
Kirkeklokken, nu omstøbt, bærer i en latinsk indskrift årstallet
1525 samt navnet på præsten Mourits Poulsen. Oprindelig har der
måske været 2 klokker til Vor Frue i Karup; Bording kirkes klokke
skulle stamme herfra32).
Siden undersøgelsen 1901 har der været fremsat ønsker, også lo
kale, om yderligere gravninger til klarlæggelse af kirkens grundplan,
ligesom de af Eigil Rothe gjorte fund kunne opfordre hertil. 1907
var arkitekt C. M. Smith i Karup og afdækkede helligkilden33) ; han
henstillede i sin indberetning af 28. febr. 1907, at der blev foretaget
en regulær undersøgelse og fremgravning af kirkens fundamenter.
Dec. 1908 var han efter Nationalmuseets ordre i Karup for at forbe-
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rede denne opgave. Han måtte konstatere, at der kun fandtes meget
sparsomme rester af fundamenter, og der ville være ringe sandsyn
lighed for, at en ny gravning ville give resultater af betydning. Efter
at han havde aflagt mundtlig beretning herom til Nationalmuseets
direktør, bestemtes det, at museet ikke ville lade foretage nogen yder
ligere gravning på Karup kirkegård34).
*

Tanken om, at Vor Frue i Karup engang skulle genopstå i sin op
rindelige storladne skikkelse, har undertiden været fremsat35). Men
skønt højkonjunkturens brus to gange, under begge verdenskrigene,
er gået hen over Karup, har realiteterne dog talt et andet sprog,
hvilket man da også erkendte, da kirken 1941 underkastedes den
sidste restaurering, idet man, bortset fra indgangens og våbenhusets
flytning fra vestgavlen til skibets sydmur, bibeholdt kirkens grund
plan og størrelse fra 1745.

NOTER OG HENVISNINGER

Acta pont. Danica, V., 71. 2) Ældste danske Arkivregistraturer, II.
3) Kalken bærer følgende indskrift: ano dni mccccLxxxvi gaf ies qvie och
frw mergret thene kalk til karop. 4) Kancelliets brevbøger. 20.8.1578. 5) sst.
6) Danske Saml. 2. rk. V-VI 158. 7) Årstallet for Johannes Avonis’
død, 1480, er ikke overensstemmende med det nævnte pavelige brevs da
tering, 26.4. 1494. 8) »Da 1501 år var henrundne, lod Poul Ulf dette ar
bejde forfærdige, medens Marie styrede denne kirke med sin guddomskrafts
gaver, da den forstandige Niels Clausen styrede som biskop. Den fromme
Jomfru Marie velsigne os tillige med vore efterkommere« (Danske Saml. 2.
rk. VI 158). Venligst meddelt af hr. arkivar, cand. mag. Henning Heilesen,
Viborg. 9) Niels Krabbe. Muligvis den unge N. K. til Vejerslevgaard og
Tandrup, nævnes 1489, 1512 (O. Nielsen: Dueholms Diplomatarium; desuden:
Fru Eline Gøyes Jordebog, 489). Albret Skeel. Formodentlig A. S. til Hegnet,
nævnes 1471-94 (Heise: Dipl. Vibergense o. fl. st.). Erik Othsen. Biskop i
Århus. 10) Rimeligvis det gotiske, såkaldte monstranshus, som nu findes i
Viborg Stiftsmuseum. Om der er en forbindelse mellem skabet og den herpå
anbragte gotiske opstalt er vist et spørgsmål, som sagkundskaben endnu ikke
har besvaret. 11 ) De udskårne figurer, som findes i Viborg Stiftsmuseum, er
ikke præget af landsbyhåndværk, men røber en rutineret mester. Udenlandsk?
12) Trap. 2. udg. 5. bd. 468, 456. 13) Præstestolen, ved nordmuren, har
udskårne billeder af en apostel (Jacob) i pilgrimsdragt og en helgeninde
(St. Kathrina?) med krone på hovedet og et sværd og et hjul i hænderne.
På degnestolen ved sydmuren er afbildet apostlen Johannes med en bog (el. et
bæger) og en helgeninde med en bog og en kirke i hænderne. 14) 24. sept.
1661 lod kirkeværgen Mads Christensen, Årestrup, nogle folk i sognet for-
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dele (dømme) til betaling af deres tiende til Karup kirke for 1660. (Hids
herreds tingbog). 15) Jørgen Marsvin, 1609-71, ejede Avnsbjerg ind
til 1655. 10) A. Ravnholt: Thorning sogn I bd., 94. 17) Begrebet kirke
port. Der synes ikke at foreligge nogen sagkyndig omtale af dette sekundære
kirkearkæologiske emne. Var kirkeporten en bygning, hvoraf man i de over
byggede stetter muligvis har et rudiment? 18) Når det hedder, således i »Nye
Tidender« marts 1714, at et lynnedslag forårsagede ødelæggelsen på tårnet,
er denne forklaring måske lidt tvivlsom; det var snarere stormen, der rev tår
nets tag af, hvilket naturligvis måtte skyldes mangelfuld vedligeholdelse.
19) Skrivelse af 24. jan. 1744 fra stiftamtmand Benzon og biskop Hygom til
Rentekammeret (Rigsarkivet). 20) Lysgaard herreds justitsprotokol. 21) Jydske Samlinger, I bd., 77. 22) Århus og Ribe stifters renteskriverkontors mis
siveprotokol, litr. UU, fol. 487. 23) Kronens skøder IV. Udgiveren, hr. S.
Nygaard, har velvilligst stillet denne oplysning til rådighed, inden bindet fore
lå færdigtrykt. 24) Jydske Saml. 3. rk. 5. bd., 351. 25 ) a. s. 6 bd., 73
26) a. s. 3. rk. 5. bd., 351, fodnote. 27) Kirkens tårn kunne (som efter si
gende så mange midt- og vestjyske kirketårne) ses fra Vesterhavet. Dronning
Margrethe (jvf. indskriften på den gamle alterkalk) havde engang stået i tårnet
og fulgt et slag på heden. 28) Nationalmuseets arkiv. De her beroende ind
beretninger angående Karup kirke har velvilligst været stillet til rådighed.
29) I Jydske Saml. 3. rk. 5. bd., s. 351 er omtalte pilgrimstegn gengivet i
tegning, sign E. R. 04. Her er underskriften kort og godt KAROP. 30) Na
tionalmuseets arkiv. 31) sst. 32) Jydske Saml. 3. rk. 5. bd., 350, fodnote.
33) a. s. 3. rk. 5. bd., 347 ff. 34) Nationalmuseets arkiv. 35) A. C. Overgaard: Fra Lysgaard Herred, 25.

Historisk Samfund 1957.
Forårssæsonen omfattede 6 arrangementer, nemlig 3 foredrag, 1
rundvisning og 2 udflugter. Første møde afholdtes 19. februar på
hovedbiblioteket for Århus Kommunes Biblioteker; professor, dr.
phil. Peter Skautrup talte om »Kulturhistorie og dialekt«. Samme
sted talte 6. marts pastor Gunnar Mølgaard om »Dansk lune«, og
endelig 1 o. april professor, dr. theol. P. G. Lindhardt om »Den jyske
grundtvigianisme«. Rundvisningen blev ledet af Samfundets trofaste
støtte, direktør, dr. phil. Helge Søgaard. Den havde som emne »Bin
dingsværket i vore købstæder« og foregik i Den gamle By - dels i
form af en spadseretur mellem husene dels ved en indvendig gen
nemgang af S. M. Holsts gård.
Første aftentur fandt sted 19. juni og havde som mål Råsted
kirke, der blev gennemgået af museumsinspektør Gunner Rasmus
sen. Ved kaffebordet i Hvidsten kro talte lektor Jens Clausen om
kroens tilknytning til besættelsestiden, og deltagerne gik bagefter til
mindestenen for Hvidstengruppens henrettede medlemmer. 2. juli
gik turen til Tamdrup kirke, hvor sognepræst R. Volf talte om
kirken og belyste de teorier, han - delvis efter udgravninger - er
nået til. Kaffe blev indtaget i restauranten på Ejer Bavnehøj.
Der var derefter sommerpause til lørdag den 24. august, hvor
en eftermiddags- og aftentur gik til Jernhatten og Rugård. På
Jernhatten fortalte lektor Clausen - i stormvejr - om stedets geo
logi, arkæologi og historie. Man kørte derefter til Rugård, der blev
gennemgået af ejerens broder, proprietær Mourier-Petersen. Afslut
ningen fandt sted på Strandkroen, hvor lektor Clausen supplerede
sit oprindelige foredrag, og hvor Molbo-Peter fortalte molbohistorier.
Årets heldagstur fandt sted søndag den 8. september og gik til
Jelling og Kolding. På højene og i Jelling kirke redegjorde museums
inspektør Harald Andersen for de seneste udgravninger og ved fro
kosten i Håndværkerforeningen for byens historie. Ved Koldinghus
blev deltagerne modtaget af museumsinspektør Sigvard Skov, der
foreviste museets samlinger og talte om slottet.
Den 14. november fejredes Samfundets 50-års jubilæum ved en

210

Årsberetning

festmiddag på hotel »Ansgar«. Ved bordet talte lektor Clausen,
arkivar Vagn Dybdahl, stationsforstander E. Kaster, fabrikant Lud
vig M. Larsen og direktør Helge Søgaard. Efter spisningen holdt
arkivar Finn H. Lauridsen et foredrag, der formede sig som et groft
længdesnit gennem Samfundets virke i de 50 år. Der var til festen
sendt enkelte blomsterhilsener, og fra Erhvervsarkivet og Århus
Kommunes byhistoriske Udvalg var der chokolade og cigarer. Ju
bilæet havde takket være formandens og et par bestyrelsesmedlem
mers energiske indsats en udmærket presse.
Generalforsamlingen afholdtes den 3. december med overlærer
Niels Gjesing som dirigent. Formandens beretning og kassererens
regnskab blev godkendt uden debat. De afgående bestyrelsesmed
lemmer: overlærer Niels Gjesing, Skanderborg, apoteker Adam
Helms, Horsens, (som kort forinden var indtrådt i stedet for profes
sor, dr. phil. G. O. Bøggild-Andersen, der af helbredsgrunde havde
ønsket at udtræde), arkivar Finn H. Lauridsen og museumsinspek
tør Gunner Rasmussen blev genvalgt. Bestyrelsen fremlagde forslag
til ændrede love, og disse vedtoges (jfr. side 214). Et forslag om
kontingentforhøjelse medførte nogen debat, idet der i forsamlingen
var stemning for en større forhøjelse, end bestyrelsen havde tænkt
sig gennemførlig. Vedtaget blev 10 kr. årligt. Ved kaffebordet holdt
skolebestyrer O. V. Bertelsen, Højbjerg, foredrag om Hærvejen.
Efter generalforsamlingen meddelte lektor Clausen på det kon
stituerende bestyrelsesmøde, at han af tvingende, personlige grunde
ønskede at nedlægge formandshvervet. Meddelelsen kom ikke be
styrelsen uventet - formanden havde adskillige gange i de senere
år over for denne forberedt dette skridt. Til sin efterfølger foreslog
han arkivar Finn H. Lauridsen, og denne valgtes. Lektor Clausen
indvilligede dog i foreløbig at bevare sin bestyrelsespost, og han
valgtes til næstformand. De øvrige valg var genvalg.
Udarbejdelsen af registre til årbogens årgange 1938-52 blev fort
sat i 1957, stadig for tilskud modtaget af Århus Oliefabriks Fond for
almene Formål.
Der er til det almindelige arbejde modtaget tilskud fra Under
visningsministeriet, Skanderborg og Århus amter, købstadskommu
nerne og enkelte sognekommuner, desuden fra forskellige institu
tioner, virksomheder og private (heraf et enkelt i anledning af
jubilæet). Historisk Samfund bringer sin hjerteligste tak for disse
tilskud, og det takker samtidig alle, der på forskellig vis i årets
løb har medvirket ved møder og udflugter.

Historisk Samfund 1958—59.
På grund af de nye loves flytning af generalforsamlingen til marts
måned fik året en lidt anderledes disposition, end tilfældet plejer
at være. Det første møde afholdtes den 27. februar på Folkebiblio
teket, hvor museumsinspektør Gunner Rasmussen gennemgik udstil
lingen »Det forsvundne Århus«. Udstillingen, ved hvilken Gunner
Rasmussen i øvrigt selv havde været medarbejder, var arrangeret af
Århus Kommunes byhistoriske Udvalg. Den omfattede en lang række
billeder (bl. a. af forsvundne gadepartier) og genstande, der er
fundet ved de senere års store byggearbejder i den indre by. Al
lerede den 28. marts var der så igen generalforsamling. Efter at
lektor Clausen var valgt til dirigent, aflagde formanden beretning,
der sammen med kassererens regnskab godkendtes uden debat. De
afgående bestyrelsesmedlemmer: overretssagfører O. Bisgaard, lektor
Jens Clausen, kontorchef Johan Richter og forfatteren August F.
Schmidt blev alle genvalgt ligesom revisoren, lektor S. Lauge Jør
gensen. Generalforsamlingen afsluttedes af daværende rådmand
Bernhardt Jensen, Århus, der talte om »Byfornyelse og bybevarelse.«
Den 26. april var der byvandring i Studsgadekvarteret under
ledelse af lokalhistorikeren Peder Jensen. Turen, der trods øsregn
havde samlet 60 deltagere, begyndte i Nørreport 20, hvor fabrikant
Ludvig M. Larsen velvilligst gav husly til indledningen, fortsatte der
fra til Studsgade 66 (hotel Jylland) og videre til 35, 33 og 15.
Her var regnen imidlertid blevet for voldsom, og afrundingen blev
henlagt til kaffebordet på Klostergården. 29. maj blev der aflagt
besøg i Vor Frue Kirke. Arkitekt Aksel Skov, der har ledet den
nylig afsluttede restaurering, redegjorde for denne, og deltagerne
havde derefter lejlighed til at bese kirken og den underliggende
kryptkirke, St. Nicolaj. Første aftentur fandt sted 11. juni. Den gik til
Hornslet, hvor kirken blev gennemgået af amanuensis A. Krarup
Mogensen. 26. juni var der rundtur i Hads herred med læge J.
Didriksen. Der kørtes til Odder, hvor det nye museum blev beset
under ledelse af læge Didriksen, stationsforstander E. Kaster og ku
stode Bjerregaard. Herfra gik ruten til Randlev præstegård, videre
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forbi mindestenen i Smederup mose for fundene fra keltisk jernalder
i 1942 og 1943 gennem Ørting ad Horsens landevej til Kærsgård
voldsted. Endelig kørtes mod syd over Sondrup til Uldrup banker.
Heldagsturen var henlagt til 14. september. Der kørtes først til
vikingeborgen Fyrkat ved Hobro, hvor Nationalmuseets derværende
tillidsmand, bestyrer Svend Søndergaard, gennemgik det impone
rende anlæg. Efter frokost i Års besøgtes kimbrerfæstningen i Borremosen; her holdt arkivar Lauridsen et kort foredrag, og man fort
satte derefter til Vitskøl kloster, hvis historie blev gennemgået af
en af de unge alumner på drengehjemmet. På hjemvejen gjorde
man en afstikker ud til Limfjorden ved Ertbølle hoved, og formanden
fortalte her om den lidt længere inde i landet beliggende køkken
mødding, der har givet navn til en hel stenalderkultur. Årets sidste
udflugt - til Clausholm - fandt sted lørdag den 27. september. Slots
forvalter fru Oline Andersen viste rundt, og formanden holdt for de
to hold, deltagerne måtte deles i, to enslydende foredrag om Anna
Sophie Reventlow.
Torsdag den 27. november var der filmaften. Der vistes 4 film:
»Nordens arkæologi«, »Storm på en middelalderby« (en dukkefilm),
»1864, Danmarks skæbneår« (en dokumentarfilm bygget på billed
materiale) og »En stemning fra 90’erne« (en film af delvis samme
karakter som »1864«, optaget af italieneren Emmer, denne filmtypes
fader). Torsdag den 18. december præsenteredes for medlemmerne
den samling af gamle Århusfilm, som By historisk Udvalg havde fået
lavet til den planlagte mindeudstilling for landsudstillingen i 1909.
Filmen bestod dels af spillefilm, optaget af Århusselskabet »Fotorama,« dels af dokumentarfilm, og formanden gav i en indledning
et kort rids af biografliv i byen 1909.
I forbindelse med jubilæumsåret for landsudstillingen, der fik
så stor betydning for Århus bys udvikling, havde By historisk Udvalg
planlagt en publikation, der i sammensatte avisudklip med fire sider
til hvert år skulle skildre stiftsbyens liv i de 50 år. Da det hen på
efteråret blev klart, at der ville blive tale om et meget morsomt og
interessant værk, besluttede bestyrelsen af udvalget at købe et eksem
plar til hvert medlem af Samfundet og lade det gå i stedet for
årbogen. Bogen, »Århus-Promenade 1909-1959«, blev en stor succes,
der var udsolgt allerede inden udgivelsesdagen. Samfundet havde
således ingen mulighed for at erhverve flere end det ene pr. medlem
- dette til forklaring for de talrige, der i årets løb har ønsket flere
eksemplarer.
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Torsdag den 19. marts 1959 afholdtes generalforsamling med
overlærer Niels Gjesing som dirigent. I beretningen udtalte forman
den mindeord over bibliotekar Ejler Haugsted, der i en menneskealder
ledede Samfundets arbejde. Af afsnittet om Øm Kloster fremgik det,
at museets mangeårige kustode Anders Andersen på grund af alder
havde taget sin afsked; som ny kustode var antaget Erik Bach,
Skanderborg. Såvel beretningen som kassererens regnskab godkend
tes. De afgående bestyrelsesmedlemmer: overlærer Niels Gjesing,
Skanderborg, apoteker Adam Helms, Horsens, arkivar Finn H. Lau
ridsen og museumsinspektør Gunner Rasmussen blev genvalgt. For
manden meddelte, at lektor Jens Clausen nu ønskede at udtræde
helt af bestyrelsen (lektor Clausen er senere flyttet til København) ;
i stedet valgtes lokalhistorikeren Peder Jensen. Det vedtoges at sende
en hilsen til lektor Clausen. Efter kaffebordet holdt amanuensis
A. Krarup Mogensen et foredrag med farvelysbilleder »Tuaregerne.
Riddere og røvere i Sahara«.
Af de registre til årbogens årgange 1938-52, der i flere år har
været under arbejde, afleveredes navneregistret. Arbejdet udføres
fortsat for tilskud modtaget af Århus Oliefabriks Fond for almene
Formål.
Der er til det almindelige arbejde som sædvanlig modtaget til
skud fra Undervisningsministeriet, Skanderborg og Århus amter,
købstadkommunerne og enkelte sognekommuner, desuden fra forskel
lige institutioner, virksomheder og private. Historisk Samfund bringer
sin hjerteligste tak for disse tilskud, og det takker samtidig alle, der
på forskellig vis i årets løb har medvirket ved møder og udflugter.

Vedtægter for Historisk Samfund for Århus Stift.
§ i.
Samfundets formål er at fremme oplysning af historisk art, at vække og
værne sansen for stiftets historiske og forhistoriske minder og at øge interessen
for den stedlige befolknings liv i tidligere tider.
§ 2.
Formålet søges nået ved at udgive en årbog med lokalhistorisk indhold, at
lade afholde møder med foredrag og lignende, at foretage udflugter fortrinsvis
i stiftet under ledelse af historisk sagkyndige og at deltage i arbejdet for be
varelse og beskyttelse af værdifulde, historiske og forhistoriske minder i stiftet.
§3Optagelse i samfundet sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller
en af repræsentanterne eller på et af bestyrelsen anvist sted. Kontingentet fast
sættes af generalforsamlingen. For kontingentet får medlemmerne årbogen og
i almindelighed gratis adgang til samfundets møder samt mulighed for at købe
en række bøger og tidsskrifter til nedsat pris. Udmeldelse må ske inden i. ok
tober.
§4Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen,
hvert andet år 4 og hvert andet år 5. Der skal være 2 suppleanter og 1 revisor.
Valg af disse sker hvert andet år på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger
selv sin formand, næstformand, kasserer, sekretær, redaktionsudvalg, udvalg for
Øm Kloster og eventuelt andre udvalg og bestemmer hvilken suppleant, der
ved pladsledighed i bestyrelsen bliver medlem af denne. Bestyrelsen administre
rer samfundets midler og forestår dets daglige ledelse.
§ 5Bestyrelsen udpeger repræsentanter. Repræsentanternes opgave er at arbejde
for tilgang af nye medlemmer, at medvirke ved afholdelse af møder og ved
løsningen af andre af samfundets opgaver, fortrinsvis på det pågældende sted.

§6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts må
ned. Generalforsamling indvarsles ved brevkort med angivelse af dagsorden til
hvert medlem senest 14 dage før. På generalforsamlingen aflægges beretning
om virksomheden, fremlægges revideret regnskab, vælges bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og revisor. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indgives til bestyrelsen mindst 7 dage forinden. Sager på generalforsamlingen
afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de af
givne stemmer.
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Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når be
styrelsen finder grund dertil, og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer stil
ler skriftligt og motiveret forslag derom.

§ 7Opløsning af Historisk Samfund kan ske ved skriftlig afstemning på brev
kort, men kun med 2/3 af de afgivne stemmer.
§8.
I tilfælde af Historisk Samfunds opløsning tilfalder dets midler Øm Kloster.
Vedtaget på generalforsamlingen 3. december 1957.
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Barret, James, møller 53
Basballe, Christen, køb
mand 36
- Hieronymus, købmand 36
Bastholm, Christian, præst
<74, 177
de Baudissin, se Baudissin,
Carl Christian
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- Adelbert Hendrik 71-72,
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108, 115-116, 137, 144,
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- Carl Friederich, kammer
herre 145
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riette 85, 146
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- Heinrich August, greve
77, 147
- Heinrich Friederich, rigs
greve 83-87, 90, 92
- Isabella Maria Johanna
68, 71, 76, 90, 148
- Joseph Frantz Christian,
greve 145
- Josephine Louise Char
lotte 146
- Julchen, se Baudissin,
Juliane Friederiche
- Juliane Friederiche, grev
inde 71, 85, 108, 145, 148
- Julius 71, 76
- Lolo 77-78, 147
- Otto, general 77
- Otto Friederich Magnus,
generalmajor 86, 88, 145,
147
- Otto Julius 137-138
- Rosa 76-77
- Sophie Anne, se Reventlow
- Thekla 71-72, 76, 90, 143
- Theodor Valdemar 140,
144
- Ulrich Hunold Herman
71-72, 77, 90, 147
- Wolf Friederich Ottomar
72, 78, 90, 147
- Wolf Heinrich, hærfører
82
- Wolff Heinrich Friedrich
Carl, kammerherre 71,
85-87, 108, 145, 148, 160
Bauditz, fru 95, 118, 150
- slægten 82
- Frederich Adolph Valen
tin, toldkasserer 95, 118,
140-141
- Sophus, forfatter 82
Baumgarten, Torkil, perso
nalhistoriker 57, 59, 189
Bay, Ane Margrethe Jens
datter 184
Bech, Marcus Galthen, køb
mand 24-26, 33, 36, 40-49,
58-59
- jun., Marcus Galthen,
kradsuldsfabrikant 34,
48-49
- Oluf, bankdirektør 59
- Oluf, kradsuldsfabrikant
34, 48-49
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Becher, Carl, se Becker
Becker, historiker 71
- Carl, teaterdirektør 79
- Karl 79
Behrens, Julie Karen Christence, cand. phil. 187
- Julius Frederik, viceskole
inspektør 187
Benzen, Benedicte Antoinette
Hedevig Margrethe, se
Brøchner
- Hans, forstander 183-184
Benzon, Jacob, amtmand
199, 208
- Peder Hansen, borgme
ster 181
Beraskovi, galanterihandler
75
Bergen, Johan Vilh., probiermeister 91, 160
Bergsøe, Ad. Fr., statistiker
5?
Bering, Henrik Hoff, for
valter 183
- Jacob, forstander 182-183
- Peder, præst i Gylling 177
- Peder, præst i HjarupVamdrup 182
Bernstorff, slægten 88
- Christian Günter, stats
mand 85
- M. C., greve 146
Bernth, L. A., herredsfoged
139, 144» 161
Bertelsen, O. V., skole
bestyrer 210
Beseler, W. H., advokat 146
Birch, H. I., præst 174
Birkedal, Vilhelm, præst 173
Bisgaard, Otto, overretssag
fører 6, 211
Bjerre, Jensine Marie 163
Bjerregaard, kustode 211
Blicher, St. St., digter 142
Bobé, Louis, historiker
159-161
Bodenhoff, Ernst, forfatter
160
Boye, Birgitte, forfatter
inde 174
- Vilhelm, arkæolog 12
Braem, Inger Margrethe 183
Brahe, Tycho, astronom
21, 57
Brandt, Hans Fønss, præst
117, 137, >39» 161
Bricka, G. F., historiker
56, 159-160
Brinch, Iver, præst 173
Bro-Jørgensen, J. O., arki
var 57

Brochmand, Jesper, biskop
173
Brock, N. S., løjtnant 142
Broge, Hans, købmand
163-164, 168
- Severine 163
Brorson, Hans Adolf, salme
digter 173-174
Brun, Friederike, forfat
terinde 159-161
Bruun, Daniel, forfatter 204
Briiel, Niels, proprietær 163
Brøchner, Benedicte An
toinette Hedevig Mar
grethe 183
- Peder, provst 183
Braad, Las 192
- Sidsel Dorothea 189
- Simon, forstander 179
- den yngre, Simon, køb
mand 182
- den ældre, Simon, han
delsmand 181
Buch, Øllegård Christine 33
Buddeus, tysk professor 178
Bunde, Poul 180
Bundsen, Axel, arkitekt 82
Burckhardt, Jacob, kunst
historiker 17
Bülow, C. S. von, kammer
herre 160
- F. F., kammerjunker 160
Bødker, Søren 177
Bøggild-Andersen, C. O.,
professor 210
Carl, landgreve 137
Carøe, H. F., byfoged 92-93,
104
Charlotte Frederikke,
prinsesse 118, 137
Christensdatter, Ellen 181
Christensen, Aksel E., hi
storiker 57
- Benthine Kristine 187
- Chr., forstander 57
- Mads, kirkeværge 195, 207
- Peder, tjenestekarl 121
- Thor, stampemester 32, 34
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- V, konge 175, 177, 198
- VII, konge 88, 165
- VIII, konge 69, 92
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Christiansen, A., arkitekt 37
- Niels, stampemester 22,

30-31
Clausen, Frits, fabrikant 164
- Jens, lektor 209-211, 213
- Niels, biskop 194, 207
Clausson, Nicolao, se Clau
sen, Niels
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- Johannes, møller 183
- Kaj Vilhelm, sagfører 188
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- Nicolai Frederik Severin,
præst 188
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- Age, præst 190
Dalsgaard, Chr., maler
164-165
Danielsen, Christen, feld
bereder 50
Danneskiold-Samsøe,
Knud, greve 165
Dan te, italiensk digter 16-17
Dass, Peter, præst 173
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Davidsen, Jacob, forfatter
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Dreyer, Anne Kirstine 183
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210
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Finch, Hans Jonassen, sa
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150
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Fritz, Andreas, maler 25, 47
From, Jacob, præst 199
Frydensberg, Christian,
borgmester 185
- Mette 185
Fussing, Hans H., histori
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- Jacob Sparre, præst 183
- Jacobine Sparre 183
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Gersdorff, Christian A.,
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181-182
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ler i Bygholm 183
- Maren 185
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præst 175
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Güldencrone, Frederik Ju
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Gyllcmbourg, Thomasine,
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92-94, 104-105
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Marie 184
- Anders, kirkeværge 199
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- Emil, maler 165
- H. P., museumsdirektør 15
- Hans Nikolai, maler 165
- Mads 202
Hansen-Aarslev, Jens, ma
ler 164-165, 167-168
Hardt, forpagter 66
Harms, Claus, tysk præst
148, 161
Hartmann, Casper Ernst,
præst 175-176
Hasle, Christen Rasmussen,
se Rasmussen
Hastrup, N. 160
Haugsted, Augusta, musik
pædagog 9
- Ejler, bibliotekar 7-17, 213

Haugsted, Emil, læge 7
Hedin, Sven, opdagelses
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Heiberg, Asta Sophie Char
lotte 61, 77, 81, 92, 112-115,
118, 138, 142, 144, 147,
151, 156
Heiberg, Johan Ludvig,
digter 79, 145, 161
Heilesen, Henning, arkivar
179, 207
Heise, A., historiker 207
Helms, Adam, apoteker 6,
210, 213
Hendrichsen, Peder, bonde
127-128
Herder, Johann Gottfried,
tysk digter 84, 159
Herskind, Peder, købmand
24
Hcrsleb, Peder, biskop 178
Hertel, C. V., præst 31, 57
Hiernøe, Hendrik, fæste
mand 118
Hirshfeld, P. 159
Hjerrild, Hans, præst 185
- Jens Christian, kancelliråd
185
Hjorth-Nielsen, H., personal
historiker 161, 189-190
Hoff, Cathrine 183
- Henrik, major 183
Hoffmann, Anna Louise 187
- Hans Henrik, værkmester
187
Hoffmeyer, J., bibliotekar
57-58
Hofmann, Hans, historiker
189
Holberg, Ludvig, digter 177
Holm, Dorothea, guver
nante 86, 145
- Peter, museumsdirektør 16
- Thea, se Holm, Dorothea
Holst, C. M. C. G., her
redsfoged 118
- Jens Palle Christian, her
redsfoged 118, 121, 123,
125, 131» Ï33, 137» 150
- L. 160-161
- S. M., købmand 209
Horn, hofdame 118, 137
- Jens Peter, prokurator 186
Houken, Age, lektor 56
Hurtigkarl, Anna Christensdatter 182
- Niels, præst 182, 189, 199,
201-202
Huulbech, Jørgen, præst 177
Hvalsø, Hans, præst 173
Hviid, fru 113, 132, 161
- Søren 161
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57-5Ö
Hübner, Joh., tysk skole
mand 177
Hygom, Peder Jacobsen, bi
skop 175, 182, 199, 208
Høeg, Anne Nielsdatter 181
Højgaard, Jens 177
Høyer, Christopher Peder
sen, tolder 181
Ibsen, Mads, bonde 126-127
- Niels 192
Isager, Kristen, læge 14
Ingerslcv, C. P. R., gods
ejer 36
Isenstein, Harald, maler 165
Ivarsen, Peter, bonde 186
Iversen, Kræsten, maler 165
- Thomas, feldbereder 49

Jacob, bibelsk person 207
Jacobsen, farver 114
- Jens, ridefoged 26-27
- Niels, degn 197
- Peder, feldbereder 38
Jcfta, bibelsk person 173
Jensdatter, Anne 181
- Else 38-39
Jensen, Anders, i Fensholt
177
- Anders, skovfoged i Hør
havegård 55-56
- Anders, skovfoged i Kol
lerup 117
- Bernhardt, borgmester
59, 211
- F. Elle, fhv. forstander
170, 178
- H. P., fabrikant 34-35
- Hans 177
- Hans Chr., møller 53
- Henning 196
- J. K. 179, 189
- Jakob, borgmester 13
- Jens, i Bøgelund 202
- Jens, i Grumstrup 177
- Jens, bonde i Tvingstrup
116
- Niels, se Nørding
- Nydam, gårdejer 6
- Peder, arkivar 4, 6, 18,
56, 211, 213
- Påske, præst 21
- Søren 177
- Thomas, sognefoged
116-117, 120-121, 135, 138
Jerichau, Holger, maler 165
Jerndorff, August, maler 165
Jesdatter, Mette Marie 28
Jessen, Augusta, se Haugsted
- Frantz von, forfatter 159

Johannes, bibelsk person
206-207
Johansen, Vilhelm, maler 165
Josef, bibelsk person 7
Juel, Ove Henrik, friherre
161
Jurik, Johan 168
- Rudolph 168
Jørgensdatter, Kirsten 182
Jørgensen, madam, skole
holder 7-8
- Carl Th. 190
- Marie Kirstine 186
- Niels, bonde 120
- S. Lauge, lektor 6, 211,
216-219
- Steen, godsejer 199-203

Kaster, E., stationsforstan
der 210-211
Kastrup, Christen 25
Kedelsmed, Christoffer 36
Kieldsen, Poul, skovfoged
133-138
Kier, Chr., overretssagfører
12
Kierstine, tjenestepige 156
Kingo, Thomas, biskop
171, 178
Kirchbach, Christian, stainpemester 28-29, 3*
Kiær, Christian Michelsen
184
- H. F. 190
- Jørgen, kancelliråd 184
Kjær, Kirsten, maler 165
- Søren, daglejer 25
Kjølner, Ragnhild Marie 188
Klinck, avlsforvalter 153, 155
Klitgård, C., historiker 15
Kolbjørnsen, Anna 174
Knudsen, Søren, feldbere
der 50-51
Kobbersmed, Abraham, se
Perche, Hans Abrahamsen
Kohlrausch, Friederich, sko
ledirektør 86-88, 160
- Linda 88
Krab, Niels, se Krabbe
Krabbe, Erik, lensmand 180
- Niels, adelsmand 194, 207
Krag, Jens, præst 177
Kragballe, Jens, præst 176
Krey, branddirektør 138,
151-152, 156-157
Krieger, A. F., politiker 160
Kristensen, Evald Tang, fol
kemindesamler 160, 170
Kristus 173
Kruse, P. J., provst 142
Kunniger, Anna Margrethe
Henriette, se Baudissin
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Kunniger, Elisabeth Magda
lene 100, 105, 116
- Johan Jacob Herman, em
bedsmand, 72, 89, 101, 105
- Johann, teaterdirektør 137
- Johannes, artist 137
Kyhn, Vilhelm, maler 165
Købke, Chr., maler 165
Køster, Herman, feldbere
der 39-40
- jun., Herman, feldbereder
40
Kass, F. J., statsmand 106,
110, 147
- Jens, adelsmand 180
la Cour, Janus, maler 165
Låneret, N., maler 165
Lange, Anne Kirstine 183
- Erik, lensmand 180
- Margrethe, adelsdame 180
Lanng, Ellen Marie 187
- H. B., herredsfoged 123
Larsen, J. K., rektor 16
- Karen 186
- Ludvig M., fabrikant
210-211, 216
- Søren 177
Lassen, Jens Rasmussen,
købmand 27
- T. 57
Lassenius, Joh., præst 174
Lauridsen, Finn H., arkivar
4» 6> 59, 210, 212-213
Laursen, møller 149
- Christen, bonde 32
- Peder, bonde i Lisbjerg
Terp 169
- Peder, bonde i Vedslet
125-126, 129
Lengnick, J. C. L., gene
alog 189-190
Leuenbach, fru 95
- C. H., eskadronchef 95
Leunbach, fru, se Leuenbach
Lewis, Abraham, købmand

59
Lillienskjold, kammerherre
inde 150
- major 75
Lindhardt, P. G., professor
209
Luckner, Freya, komtesse 147
Lund, Erich Nielsen, bonde
115
- Jens, kobbersmed 38
- Mette Christine 160
- Niels, bonde 115, 133
Lundbye, J. Th., maler 165
Lundum, Per Isac, tjeneste
karl 133-135
Luther, Martin, kirkerefor
mator 174, 177
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Lüders, P. A., maler 39

Madsen, Karl, maler 165
- Martinus 177
- Morten, biskop 20-21
- Peder, kirkeværge 195
- Poul, møller 24, 26, 32
Maller, Friederich, møller 27
Margrethe, dronning 195, 208
Marie, bibelsk person 194,
203, 206-207
Marselis, Constantin, baron
18, 49
- Gabriel, hollandsk køb
mand 18, 38, 49
Marstrand, Vilhelm, maler
165
Marsvin, Jørgen 195, 208
Massé, J., maler 165
Mathiesen, Søren, regne
bogsforfatter 177
Matthæus, bibelsk person 177
Meimerhausen, Just, skov
rider 29
Meyer, Ernst, maler 165
Michelsen, Erich, se Mik
kelsen
- Folmer, bonde 120-121
- Mads, bonde 126-127
- Peder, feldbereder 49-50
Mikkelsdatter, Ane 133
Mikkelsen, Anton, mølle
kusk 55
- Christian, møller 24-25
- Erich, brandfoged 138, 156
- Eskild, bonde 55
- Johanne 54-55
- Mikkel, møllebestyrer 55
- Oluf, præst 180
Mogensen, A. Krarup,
amanuensis 211, 213
- Jørgen, husmand 125-126,
129-130
Molbeck, C. K. F., digter 16
Molbo-Petcr 209
Monbcrg, Jens, købmand 185
- Knud, købmand 185
Mortensen, Hans, møller
53-54
- Jens, kirkeværge 199
Mourier-Petersen, P., pro
prietær 209
Muhle, Mogens Christian,
exam, juris. 115
Murmester, Jørgen 177
- Tammes 196
Muusmann og Schwedler,
handelshus 110
Mylius, Therese, baronesse
145
Mylius-Erichsen, L., forfat
ter ii
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- Sophus, arkæolog 205
Münster, læge 74
Münter, Balthasar, præst 84
Mølgaard, Gunnar, præst 209
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- H. L., historiker 161
- Hans Christian, borgme
ster 182
- Heinrich, krigsråd 96
- Jacob, prokurator 93, 104
- Henrik, forvalter 120-122,
128
- Mads Hansen, kirkeværge
199
- Mikkel 177
- Rasmus 177
- Søren 177
Mønsted, Otto A/S 163
Mønster, Anna Dorothea 183
Mørch, Karen Marie 186
Mørk-Hansen, Svend, bib
liotekar 13
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Napoleon, statsmand 145-146
Nath, Sophie Louise Char
lotte 86
Nathansen, Nathan, køb
mand 150
Neergaard, Jens Peter Bruun,
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Neidhard, farver 25
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astronom 57
Nielsdatter, Kierstine, bryg
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- Maren, malkepige 156
Nielsen, Anders, præst 192
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- Christian, møller 22-24
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- Jens, kirkeværge 199
- Oluf, historiker 207
- Peder 177
- Poul 177
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57-58
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- Niels Jensen, præst 188
- Poul Eyvind Kjölner Jen
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tjenestekarl 118-119
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konge 7
Olafsen, Jens, se Olesen
Oldekop, H. 159
Olesen, Jens, bonde 63, 67,
114
- Marie, stuepige 155
Ollendorff, Fr., konsul 12
Olier, huslærer 63-64, 114
Olufsen, Søren, tjenestekarl
28
Othsen, Erick, biskop 194,
207
Oudry, Jean-Baptiste, ma
ler 165
Overgaard, A. C. 208
Overskou, Th., forfatter
137, 161
Ovesen, Jens, præst 191,
194, 206-207

Pallesen, Anders, præst 194
Paiudan, præst 174
Parsberg, Mandrup, lens
mand 193
Paulus, bibelsk person 177
Pedersdatter, Anne 49
- Maren 172
- Zidsel 23-24
Pedersen, Anders, præst 197
- Christian 123-124
- Jep 196
- Jørgen, møllebygger 53
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- Niels 177
- Niels, fabrikant 162,
164-165, 167-169
- Rasmus, bonde i Oldrup
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- Rasmus, bonde i Skårup
126-127, I29, 131-132
- Rasmus, teglværksejer 53
- Søren, bonde 127-128
Persche, Hans Abraham
sen, kobbersmed 36
Petersen, Elisabeth Magda
lene, se Kunniger
- H. Friis, personalhistori
ker 57
- Rasmus, sagfører 186
Pfaff, Christoph Heinrich 159
Philipsen, Th., maler 165
Pilgaard, Anne Ovesdatter
181, 189
Pilo, C. G., maler 165
Planson, André, maler 165
Platz, Casper, skovfoged 32
Piesner, Hans Philip, præst
184
- Margrethe Sophie 184
Pontoppidan, Erik, teolog
173-174, 177
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- Jens 197
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- Thomas 197
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Puck jun., V., arkitekt 164
- sen., V., arkitekt 163

Quie, Jes 190, 207
- Margrethe 190, 207
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Rahr, Johannes, forpagter
148-149
Ramus, norsk præst 174
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bereder 51
- Gunner, museumsinspek
tør 4, 6, 209-211, 213
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- Th., snedkermester 13
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Regenburg, Th. A. J., stift
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- Friederich 146
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- Heinrich, greve, 60, 68,
85, 92, 103, 145-146
- Julie, komtesse 145
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mester 180
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ker 160-161, 189
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Rode, Gotfred, maler 165
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- Jochum, borgmester 181
Roedsted, Michel, proprietær
110
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Rosenkrantz, Gunde, adels
mand 37
Rosenstand, P. Th., by
foged 142
Rosenstand-Goiske, Peder,
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Rosing, Ulrik Frederik,
præst 112, 150
Rostoch, Mads Pedersen,
præst 173, 177
Rothe, Eigil, maler 205-206
Rottbøll, Jens Laasby, høj
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Udgift:
Årbogen :
Forfatterhonorarer .... 875,00
Trykning og klicheer . . 7.295,57
2 hæfter Danmarks Riges

900,00
.................
Forsendelsesudgifter ......................
Indkaldelse til generalforsamling.
Bestyrelsesmøder.............................
Foredrag ...........................................
Ekskursioner ....................................
Kontingent til Dansk historisk
Fællesforening ...........................
Porto, telefon, tryksager, med
hjælp .............................................
Udarbejdelse af personregister
1938-52 ........................................
Driftsoverskud..................................
Redaktion

......................

9-445,57
1-353,5°
97,01
131,6°
669,15
276,60
154,08

9i8,49
1.074,06
390,22

Indtægt:
Årbogen 1957 inch kontingent
(1009 eksemplarer) ..................
Refusion af papirafgift ................
Særtryk .............................................
Refunderede forsendelsesudgifter.
Årbøger, tidl. årgange m. v. :
Eget salg ......................... 392,90
Haases forlag ................ 500,00

8.146,00
223,08
100,00
1.101,65

892,90

Øm Kloster, andel af administra
tion ...............................................
Renter ...............................................
Tilskud:
Undervisningsministeriet
Århus byråd....................
Hammel-Søby-Voldby
sogneråd ....................
Silkeborg byråd..............
Horsens byråd................
Skanderborg byråd ....
Århus amtsråd................
Skanderborg amtsråd . .
Århus Oliefabriks fond. .
Viby sogneråd................
Hasle-Skejby-Lisbjerg
sogneråd ......................
Købmand Ludvig M.
Larsen .........................

1.500,00
21,65

850,00
400,00

50,00
50,00
50,00
50,00
250,00
75,oo
500,00
25,00
25,00
200,00

2.525,00

14.510,28

14.510,28

Status i. januar 1958.
Landbosparekassen kt.22 .............
Øm Kloster......................................
Postgiro konto nr. 77657 ...........
Kassebeholdning.............................

951,51
974,00
156,98
20,70

Kreditorer........................................
Kapitalkonto Vi 1957 . . 812,97
+ driftsoverskud...........
390,22
-------------

2.103,19

Århus, den 16. februar 1958.

Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene.
Århus, den 14. marts 1958.

900,00

1.203,19
2.103,19

Øm Kloster.
Driftsregnskab for året 1957.
Udgifter:
Vederlag til kustode Andersen . .
Tryksager, porto, telefon..............
Forsikringer og ejendomsskatter. .
Udvalgets rejseudgifter ................
Tilskud til administration i Hi
storisk Samfund .........................
Vedligeholdelse af bygninger og
anlæg ...........................................
Driftsoverskud ...............................

9246,61
1.250,83
142,24
63,10

Indtægter:
Billetsalg ...............................
Salg af bøger og kort.........
Renter: sparekasse ...........
Renter: obligationer...........

.........
.........
.........
.........

17-622,35
1.306,29
i-i95,97
562,50

1.500,00
2.656,90
5-827,43

20.687,11

20.687,11

Status i. januar 1958.
Landbosparekassen kt. 94.731 .. 26.200,14
do. kt. 101.633 .............................
3-772,99
do. kt. 75. 987................................ 5-553,94
Obligationer pålydende 11.500 kr. 10.104,23
Ejendomme...................................... 16.000,00
Kassekonto ......................................
93,50

Historisk Samfund .........................
974,00
Formue Vi 57.............. 54-923,45
+ driftsoverskud .... 5.827,43
--------------- 60.750,88

61.724,88

61.724.88

Århus, den 16. februar 1958.

Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebøger
og bilag.
Århus, den 14. marts 1958.
S. Lauge Jørgensen.

Historisk Samfund for Århus Stift.
Driftsregnskab for året 1958.
Udgift:
Århus-Promenade...........................
Kassetter til do.................................
Porto .................................................
Ekspedition ......................................
Dansk hist. Fællesf.........................
Bestyrelsesmøder.............................
Porto, telf., medhj., prov...............
Udarb. af register 1938-52 ....
Ekskursioner ....................................
Foredrag ...........................................
Driftsoverskud..................................

9.880,00
492,00
674,72
293,90
162,92
171,60
898,83
145,80
512,14
460,54
1.777,72

Indtægt:
Kontingent 962 medl......................
Refusion af papirafgift ................
Refunderede forsendelsesomk. .. .
Salg af gi. årbøger m. v...............
Øm Klosters andel af adm............
Renter ...............................................

9.620,00
134,11
629,80
836,65
1.200,00
14,61

Tilskud:
Landbosparekassen .... 200,00
Undervisningsmin............... 1.325,00
Århus Oliefabriks fond . 500,00
Århus byråd....................
400,00
Silkeborg byråd..............
50,00
Horsens byråd................
50,00
Skanderborg byråd ....
50,00
Hasle-Skejby-Lisbjerg
sogneråd.......................
35,00
Hammel-Søby-Voldby
sogneråd.......................
50,00
Rye sogneråd..................
50,00
Århus amtsråd................ 250,00
Skanderborg amtsråd . .
75,00
3-O35,oo

I5-47O,I7

i5-470,i7

Status i. januar 1959.
Landbosparekassen.........................
Postgirokonto ..................................
Kassebeholdning.............................

2.312,16
86,69
582,06

Formue Vi 1958............ 1.203,19
+ driftsoverskud......... 1.177,72

2.980,91
Århus, den 27. februar 1959.

Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene.
Århus, den 10. marts 1959.

S. Lauge Jørgensen.

2.980,91
2.980,91

Øm Kloster.
Driftsregnskab for året 1958.
Udgifter:
Vederlag til kustode Andersen . . 9.685,62
Tryksager, porto, telefon, forsik
ringer og ejendomssk.......
109,60
Udvalgets rejseudgifter ................
56,10
Tilskud til administration...........
1.200,00
Vedligeholdelse af bygninger ....
5.458,80
Vedligeholdelse af anlæg ...........
2.574,63
Driftsoverskud.......................
2.706,31

Indtægter:
Billetsalg .......................................... 18.893,25
Salg af bøger og postkort...........
717,00
Renter: sparekasse.........................
1.605,81
Renter: obligationer ....................
575,00

21.791,06

21.791,06

Status i. januar 1959.
Landbosparekassen kt. 105.698 ..
do., kt. 101.633 .............................
do., kt. 75-989 ................................
Obligationer pålydende 11.500 kr.
Ejendomme........................................

30.558,21
4-535,78
2.258,97
10.104,23
16.000,00

Formue Vi 1958......... 60.750,88
+ driftsoverskud .... 2.706,31
--------------- 63.457,19

63.457,19

63-457,i9

Århus, den 27. februar 1959.

Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebøger
og bilag.
Århus, den 10. marts 1959.
S. Lauge Jørgensen.

