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Fra Århus første Kosmorama
Af Bernhardt Jensen
Et fortsæt om at skildre det første århus
ianske biografteaters tidligeste periode vi
ste sig at føre vidt omkring, både geogra
fisk og i antallet af sideordnede emne- og
handlingsforløb, der dog vævedes ind i
hinanden til et broget billede af tilstan
dene i filmens pionertid. Stoffet lader sig
vanskeligt systematisere, så jeg har valgt
at fortælle historien om Århus' ældste
Kosmorama i den orden, de forskellige
elementer i billedet dukker frem gennem
de mange forskellige kilder, skriftlige,
trykte og mundtlige, jeg har måttet øse af.

Da filmen - eller, som man dengang
sagde, »de levende billeder« - holdt sit
indtog i Danmark, varede det ikke længe,
før der opstod et stort antal biografteatre
i hovedstadsområdet, i købstæderne og
i stationsbyerne. Mange af dem startedes
næsten på samlebånd af personer, der
som grossister i biografteatre skyndte sig
at sikre sig lokaler og bevillinger for
senere at kunne gøre en god forretning
ved at afhænde de nystartede biograf
teatre til den skare af ivrige liebhavere,
som de havde forudset snart ville dukke
op. I adskillige tilfælde beholdt grund
læggerne tilmed en profitabel indflydelse
på driften ved at forpligte den nye mand
til at aftage film fra dem, leje apparatur
hos dem eller lignende klausuler.
I Århus var filmpioneren Thomas S.
Hermansen en af dem, der startede bio
grafteatre ud over Jylland og Fyn og

dermed skabte dels grundlag for sin filmudlejnings- og filmproduktionsforretning,
dels basis for det senere på hans aktiver
stiftede aktieselskab Fotorama's magtstil
ling i biografverdenen gennem mange år.
Hermansen kom dog til sin skuffelse
ikke til at åbne det første biografteater
i Århus. Mens han først i 1906 erhver
vede sig denne mulighed i hjembyen,
men da også med hele to teatre, havde
en københavnsk »biograf-grosserer«,
Constantin Philipsen, i sit arbejde med
at starte Kosmorama'er med salg for øje
etableret sig i Århus allerede i foråret
1905 i et lokale i Guldsmedgade 9, hjør
net af Klostergade. Allerede mindre end
tre måneder efter åbningen havde han
fundet en køber, den 49-årige forhenvæ
rende markedsgøgler og tryllekunstner
Niels le Tort, der således blev leder af
byens første filmteater.

De første eksperimenter
Allerede inden byen fik et fast forevis
ningslokale havde århusianerne dog haft
lejlighed itl at se levende billeder. I marts
1899 foreviste »Biograf-Tourneen« i Han
dels- og Kontoristforeningens lokale »Edi
sons levende billeder« ved tre daglige
forestillinger. »For en særdeles billig
penge«, skrev en anmelder, »overværer
man et væddeløb ved Eremitagen«, som
han derpå giver et udførligt referat af.
Men for de samme penge så man også
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nationalhelten,
bryderen
Bech-Olsen
kæmpe med og overvinde en svensk
bryder, »alt så naturligt som man over
værede selve kampen«. Videre så man
fiskerkonerne ved Gammel Strand, du
erne på Marcuspladsen i Venedig og fran
ske soldater komme marcherende - inden
man afsluttende kørte gennem en tunnel,
»anbragt som på lokomotivet«. Under
forevisningen spillede et mindre stryge
orkester.
Året efter gav »The American Bio
graph« forestillinger i Håndværkerfor

eningen, kommende lige fra Stockholm
og medførende »eget elektrisk maskineri«,
der for øvrigt lige som apparaturet, der
var anvendt i 1899, tilhørte hr. Constan
tin Philipsen. Han opererede altså i År
hus flere år før, han etablerede Kosmorama.
I 1903 havde den omrejsende biograf
taget et så ophøjet navn som »Det udøde
lige Teater« og samlede igen mange men
nesker i Håndværkerforeningen. Blot kla
gedes der over »de temmelig lange pau
ser«, der var mellem de relativt korte

Kosmorama på hjørnet af Guldsmedgade og Klostergade. Billedet er fra februar 1912, da man opførte
den danske film »Kærlighed og Venskab«. Den var forbudt for børn. Men fotografiet er åbenbart taget
lørdag eftermiddag, da Kosmorama gav særlige børneforestillinger.
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numre. Det tog tid at skifte filmrullerne.
Fra 1904 var der indlagt filmforevis
ninger i Kasino-varieteens forestillinger,
en slags pause-underholdning mellem de
sceniske præstationer.
Dagligliv i Kosmorama
Kosmoramas indvielse var fastsat til lør
dag den 15. april 1905, men da der var
kludder med maskineriet, måtte premieren
udskydes til om søndagen. Men så blev
de knap 200 tilskuerpladser også fyldt,
og mange måtte gå forgæves. Hovedfil
men i premiereprogrammet, der - som det
var sædvane - var sammenstykket af 4-5
numre af 5-10 minutters længde - hed
noget så drabeligt som »Røvere overfalder
og plyndrer et tog i Mexico«. Som mod
vægt var der også en humoristisk godte:
»Da Mary Jane skulle tænde ild på kom
furet med petroleum«. Og for de skøn
hedselskende var der billeder fra Barce
lona, hvor særligt »Parken i måneskin«
fremhævedes.
Men den 8. juli lukkede Kosmorama
pludselig. Det fremstilledes som en som
merlukning, men markerede ejerskiftet,
der dog ikke blev noteret i pressen.
Den 10. juli skrev Philipsen kontrakt
med Niels le Tort. Købesummen var, så
vidt vides, 8000 kr., som skulle betales
i løbet af fire måneder med 2000 kr. pr.
gang. Det ser dog ud til, at et første
afdrag er blevet betalt på den måde, at
le Tort solgte et lager af film, han var
i besiddelse af, formentlig fra sin virk
somhed i Sverige (som senere skal blive
omtalt), til Philipsen for 1850 kr. Det
drejede sig om i alt 62 små film, omfat
tende naturoptagelser og handlingsfilm

med titler som »Jomfruen fra Orleans«,
»Napoleon«, »Bag kulisserne«, »De tre
små piger«, »Tantes cykletur« og »Ma
trosens rival«. Ja, der var endog en
koloreret film, »Faust«. Alle disse film
kom til at høre til Kosmoramas reper
toire, da det genåbnedes i slutningen af
august, idet le Tort efter at have solgt
lageret til Philipsen, forpligtede sig til
indtil 1. maj 1906 at leje alle sine pro
grammer til Kosmorama hos Philipsen!
Hvor lidt imidlertid forestillingens ind
holdt betød for publikum fremgår af, at

Niels le Tort fotograferet i 1890'erne, da han
han var »trylleprofessor« og endnu ikke i film
branchen.
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der ofte i annoncerne ikke nævnes noget
om, hvad der vistes, men kun, at der var
forestillinger fra kl. 14 til 22 hver time,
og at entreen var 25 øre for voksne og
15 øre for børn, på reserverede pladser
dog 50 og 25 øre.
Det var på den tid de lokale politi
mestre, som udstedte tilladelsen til bio
grafdrift, og en sådan tilladelse havde
le Tort skaffet sig hos politimester Jes
persen på betingelse af, at han bosatte
sig i Århus. Han lejede da også en lejlighde først i Hans Broges Gade, senere på
3. sal i Guldsmedgade 5. Men det var ikke
meget, han boede her. Som regel benyt
tedes lejligheden af hans nevø, Åge Ja
cobsen, som han havde lokket til Århus
med en begyndelsesløn på 100 kr. om
måneden, og som hurtigt blev den daglige
bestyrer.
Operatører var det vanskeligt at få,
så også dette måtte Jacobsen lære sig og
undertiden tilbringe mange timer bag den
tynde bræddevæg, der skilte maskinrum
met fra publikum. Her varmede han kaf
fekanden på den gloende hede elektriske
»modstand«, der var skudt ind foran ap
paratets kulbuelys.
Efterhånden gik man over til om hver
dagen først at spille fra kl. 17, men om
søndagen var der uafbrudt forestilling fra
kl. 14 til kl. 23, og da kunne der nemt
spilles 400 kr. ind. Selve juleaften og
nytårsaften gav Kosmorama forestilling
lige til kl. 22. Da Christian den Niende
døde den 29. januar 1906, fortsatte Ja
cobsen ufortrødent med at tjene penge
til sin onkel, indtil politiassistenten ind
fandt sig og erklærede, at hvis de ikke
standsede øjeblikkeligt, ville deres bevil
10

ling blive frataget dem den næste dag.
Så måtte de genne publikum ud og ligge
stille under tre ugers landesorg i den bio
grafmæssigt bedste årstid.
Kontrolløren lønnedes med 12 kr. om
ugen. Pianisten derimod fik, når han var
første klasses, 250 kr. om måneden. Det
gjaldt hr. Søderlund, der var så aner
kendt, at han var lærer for komtesserne
på Frijsenborg. En anden, som gik under
navnet »Paderewski«, fik ikke så meget,
men supplerede indtægten ved om dagen
at sælge måtter. I et trykt program op
lyser pianist C. Olsen, Kosmorama, at han
giver undervisning i klaverspil og besør
ger nodeafskrivning.
Foruden pianisten havde man en lyd
mand anbragt bag lærredet, hvor han
kunne se billederne bagfra og slå på
tromme, når det var tordenvejr, klapre
med trommestikkerne, når cowboys red
over prærien, og rasle med papirsslanger,
når ilden skulle knitre.

Behov for dobbeltdrift
Den store tilstrømning til de levende bil
leder foranledigede Niels le Tort til den
3. maj 1906 at sende en ansøgning til
politimesteren om at måtte etablere dob
beltdrift ved at indrette endnu et lokale
i samme ejendomskompleks som Kosmo
rama, nemlig Guldsmedgade 5. Han an
førte som begrundelse bl.a. : »For publi
kum har det nogen interesse, at de for
skellige forestillinger gives med kortest
mulig mellemrum. Det nuværende lokale
formår ikke til alle tider at rumme de
besøgende, så mange må stå og vente
udenfor. - Hvis jeg derfor havde det om
talte lokale kunne jeg give forestillingerne

hver halve time hvert andet sted, mens
jeg nu kun kan give forestillinger hver
time det ene sted. Den tilstrømning, der
hidtil har været af alle samfundsklasser,
viser, at der i publikum er en trang til
at følge med i de igennem levende lys
billeder fremstillede begivenheder fra
nære og fjerne egne og derigennem lige
som søge et forklarende supplement til
dagspressens beretninger«.
Længere henne i skrivelsen understre
ger biografejeren sin idealisme således:
»Jeg tør måske særlig fremhæve, at der
ikke iblandt de billeder, der forevises,
findes anstødelige eller tvetydige bille
der«.
Skønt også ejendomskonsortiet varmt
anbefalede dobbelt-biografen og fremhæ
vede, at de to lokaler ville have fælles
gård med fælles udgang til Klostergade,
blev der ikke givet tilladelse til nogen
udvidelse, hvilket nok havde nogen sam
menhæng med, at der samtidigt blev givet
Århus Teater bevilling til biografdrift
i lokalerne på hjørnet af Kannikegade,
hvor Fotorama åbnedes 1. juli med Ths.
Hermansen som forpagter.
Absolut intet anstødeligt
Med hensyn til filmens anstændighed
eller dyd overlod myndighederne det ikke
til biografejerne alene at bedømme dette
forhold. I et cirkulære af 29. juni 1907
pålagde justitsminister Alberti bevillings
haverne, at de »betimelig forinden den
offentlige forevisning er pligtige til at
indsende til politikamret deres program
med tilstrækkelig forklaring«. Var politiet
herefter i tvivl om forestillingens beskaf
fenhed, skulle »man lade sig lysbillederne

forevise« og i øvrigt også ved jævnlige
besøg i biografen forvisse sig om, at fore
stillingen intet anstødeligt indeholdt.
Af de til censur indsendte resumeer af
filmene i Kosmorama fremgår, at det har
været yderst naive ting. Således lyder
forklaringen (med de anvendte ordfor
mer) til filmen »Den samvittighedsløse
moder«: »I et rigt og ellers lykkeligt hus
er der kommen en dejlig dreng, men mo
deren, der føler sig trykket af det megen
besvær med det lille barn, er samvittig
hedsløs nok til at overtale for gode ord
og betaling deres automobilstyrer til at
udsætte barnet et sted, hvor det nemt kan
findes. Hun forsyner i den anledning bar
net med en tegnebog med penge til be
tryggelse af barnets fremtid.
En fattig brændehugger i skoven finder
på vejen hjem kurven med barnet og
bringer det hjem til sin hustru, der mod
tager det med glæde. Efter 10 års forløb
ser man så forældrene, der forsøger at
opspørge, hvor deres barn er.
Ved en politibetjents hjælp lykkes det,
men brændehuggeren viser med angst og
vrede forældrene bort, og disse, der ser,
at barnet heller ikke vil kendes ved dem,
går så fortvivlede bort«.
Og så en af de morsomme: »Når man
er for tyk«.
»Herr Sørensen får brev fra en god ven
med invitation til en bedre middag. Herr
Sørensen holder meget af god mad og
god vin, hvad man tydeligt kan se på
ham. Han tager straks af sted, og man ser
nu alle de uheld, hans tykkelse afsted
kommer. Droskekusken må han betale
erstatning for en knækket axel, på re
staurationen synker stolen sammen un
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der hans kolossale vægt, i jærnbanekupeen vækker han bestyrtelse og raseri
hos sine medrejsende, og da han efter
flere genvordigheder endelig når sit mål,
må han, dødstræt som han er, tage til
takke med at lade sig transportere på
en trillebør«.
Stor rift om bevillinger
Efter starten af de første biografer blev
den århusianske politimester hurtigt bom
barderet med ansøgninger fra folk, der
også gerne ville have en biografbevilling.
Fotograf M. A. Caprani kunne tænke
sig at få et billedteater på strækningen
mellem Store Torv og Hovedbanegården.
Hr. S. Sørensen fra Vejle anbefalede sig
til en bevilling ved at oplyse, at han
havde fået »den omhyggeligste uddan
nelse som kinematograf-operatør« og var
»i besiddelse af den fornødne dannelse til
at kunne vælge et første klasses pro
gram«. Og et lokale havde han på hånden
på Store Torv.
Skuespiller Albert Schmidt, der boede
i Århus, havde tidligere været hos politi
mesteren for at præsentere et »kontrol
ur«, der kunne vise automobilernes ha
stighed, men havde nu - skrev han i 1907
til politimesteren - opgivet at se dette
projekt realiseret. I stedet havde han et
andet ærinde: »Som gammel skuespiller
bliver man træt af at stå under kom
mando af mer eller mindre udmærkede
direktører. Det kan heller ikke betale sig.
Den højeste gage er 6 à 8 kr. pr. dag på
egen kost, logis, klæder, parykker, sminke
o.s.v. Det er den rene ruin«. Schmidt
kunne derfor tænke sig en bevilling enten
til »et rejsende selskab« eller en biograf.
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Han mente, at de to biografejere, byen
allerede havde, tjente 60.000 kr. hver om
året, hvorfor der kunne være håb om,
at han også på sine gamle dage kunne
komme til at ernære kone og børn og en
gammel mor! I den sidste tid havde
Schmidt, fortæller han, læst Hjalmar
Bergstrøms skuespil »Karen Bornemann«
i foreninger, men, mente han, »nu be
gynder Karen at blive for gammel«. Og
med henblik på det censurforbud, der
i 1907 ramte dette skuespil, tilføjede han:
»Man kan jo ikke vente, at et stykke
bliver forbudt hver anden eller tredje
måned«. Og det var jo nok forbudet, der
havde givet ham bestilling på oplæsnin
gerne.

En udkonkurreret mand
Ingen af de mange ansøgninger blødgjorte politimester Jespersen, lige så lidt
som hans efterfølger August Goll, der
i 1908 tiltrådte chefposten for Århus po
liti. End ikke et par kraftige nødråb fra
kommunelærer Lauritz K. Brandt, der el
lers var blevet direkte offer for Kosmoramas og senere også de andre biografers
fremkomst.
Brandt var nemlig indehaver af insti
tuttet »Fotoplasticon«, der, længe inden
le Tort påtog sig at gøre folk bekendt
med fremmede egne, havde udfyldt de
levende billeders plads i så henseende.
Det var ikke nogen biograf, men nærmest
et stereoskop i overstørrelse. I et lokale
på 1. sal i Store Torv 7 blev man for en
beskeden entré lukket ind i et mørkt lo
kale, hvor der stod en række kukkasser.
Gennem dem kunne man betragte en serie
panorama-billeder, der kørte lokalet rundt

KL 11—ÎU
= Fotoplasticoa. =
Kronprinsesse Cecilies
Bryllupsindtog i Berlin den
3die Juni 1905.

rOSMORAM

BULDUEDSADEo AARHUS J

begynder sin Sæson

Søndag den 27. ds., Kl. 2 Eftm.
Særlig maa fremhæves:

Operaen Faust,
koloreret, i 22 Afdelinger.
Forestilling : Hverdage fra Kl. 5—10.
Søndage Kl. 2—10.
(6513
En’ré 25 Øre, Børn 15 Øre. Reser
veret Plads 50 Øre, Børn 25 Øre.

L.

To annoncer i Aarhuus Stiftstidende 25. august
1905 fra de konkurrerende foretagender Fotoplasticon og Kosmorama.

hen forbi betragtningskasserne. Det
var partier af fremmede lande og menne
sker, gadepartier fra Paris og London,
bjergrejser gennem de svejtsiske alper
o.s.v. Fra starten i oktober 1903 havde
foretagendet, som da ejedes af et kon
sortium i København, lærer Brandt som
lokal leder. Han kunne se, at ejerne tjente
ganske godt, og i foråret 1905 fik han
dannet et lokalt »andelsselskab«, som
købte »Fotoplasticon«. Direktør Strøm
berg forlangte 10.500 kr. for at afhænde
det, og pengene skaffedes ved, at to År
husborgere indskød hver 3000 kr. og en
tredje 1500 kr., mens lærer Brandt skaf
fede de sidste 3000 ved et lån.
Handelen fandt sted netop i de samme
dage, som Kosmorama åbnede i Guld
smedgade, og det blev skæbnesvangert

for de nye ejere. »Fotoplasticon«s store,
trofaste publikum forsvandt næsten helt
på ganske kort tid. Forgæves søgte Brandt
at hamle op med konkurrenten ved at præ
sentere farverige skildringer af kongelig
festivitas: Den tyske kronprinsesse Ce
cilie (dronning Alexandrines søster) i
bryllupsindtog i Berlin, Edward den Sy
vendes kroningsfest i London og andet
royalistisk guf.
I løbet af det første år satte de nye
ejere 1000 kr. til på driften. Mens lærer
Brandt som daglig leder klyngede sig til
håbet om bedre tider, var de tre økono
miske parthavere lykkelige for i 1906 at
kunne afhænde deres andele til ned
skreven værdi - i alt 3000 kr. - til Tho
mas Hermansen. Når Hermansen trods
firmaets mørke udsigter var interesseret
i at træde ind, skyldtes det - oplyste
Brandt i sin bevillingsansøgning - at Her
mansen havde hørt, at politimester Jes
persen havde stillet Brandt en biografbe
villing i udsigt, og biografer var noget,
Hermansen gerne samlede på. For sine
3000 kr. havde han nu erhvervet mere
end to tredjedele af selskabet, mens
Brandt for sine 3000 havde én tredjedel.
Nu mislykkedes ganske vist Hermansens spekulation, men med sine to Århus
biografer - han havde i efteråret 1906
åbnet Frederiksbjerg Biografteater kunne han bedre ride stormen af end
den stakkels Brandt, der i slutningen af
1906 måtte dreje nøglen om for »Foto
plasticon«.
I juni 1908 bad han så politimesteren
om en bevilling til at kunne supplere
»Fotoplasticon«s virke med film, idet han
henviste til, at hr. Goils forgænger havde
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været en hyppig gæst i instituttet og
næret stor sympati for dette, og at han
»i meget bestemte udtryk« havde stillet
foretagendet en biografbevilling i udsigt.
»Der skal ingen anden få bevilling før
Dem«, havde han sagt.
Brandts første henvendelse gav ikke
andet resultat end en forsikring om, at
der ikke ville blive givet flere bevillinger.
Men da der i november fremkom bladfor
lydender om, at et konsortium skulle have
god udsigt til at kunne åbne en biograf
ved Clemensbro, skrev Brandt på ny til
politimesteren og gjorde opmærksom på
sin formodede førsteret. Han havde da
genåbnet »Fotoplasticon« i nye lokaler.
At forretningen tidligere havde ligget på
1. sal, mente han var uheldigt. Nu havde
han fået husly i Guldsmedgade 21, hvor
han - ikke mange meter fra Kosmorama
- drev foretagendet videre for egen reg
ning, men - skrev han - »efter hvad jeg
kan skønne bliver resultatet også her
negativt, skønt jeg anstrenger mig til det
yderste og forlænger min arbejdsdag til
14 timer i døgnet«. Nu bad han igen om
at måtte få en biografbevilling, evt. blot
så længe, at han kunne tjene de ca. 4000
kr., han havde ude at svømme. Derefter
måtte en anden gerne få bevillingen;
ellers - om han beholdt den - ville han
give hele nettooverskuddet til velgørende
formål.
Selv dette tilbud hjalp ikke lærer
Brandt - og så var »Fotoplasticon«s
skæbne beseglet.

Markedsrejsende fattigmandsbørn
Ikke uforståeligt har flere filmhistorikere
været stærkt interesseret i at skaffe sig
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Huset i Trørød, hvor Niels le Tort blev født
i 1856.

viden om filmpioneren Niels le Tort, for
hvem det århusianske Kosmorama kun
var en lille brik i den meget brogede mo
saik, der udgør hans livshistorie. Han har
bl.a. også virket i Sverige, og den svenske
teater- og filmhistoriker B. Idestam-Almquist går i en artikel i tidsskriftet »Kos
morama« (nr. 12, 1955) så vidt som til
at kalde ham »den svenske biografs fa
der«, men konstaterer samtidig, at alle
steder, hvor le Tort har været omtalt
i aviser og andetsteds, »var den mystiske
mand nævnt i forbigående, ingen syntes
at kunne give andet end nogle enkelte
løsrevne oplysninger om ham«. Heller
ikke Almquist kunne følge alle mandens
spor, end ikke fastslå data eller herkomst.

Men omsider kan nu nogle løse ender
knyttes sammen, selv om fremdragelsen
her af nye oplysninger langt fra løser alle
spørgsmål, som knytter sig til »den my
stiske mand«.
Det besynderlige navn Niels le Tort
(tort betyder på fransk uret eller fortræd)
var et kunstner-pseudonym for Niels Ed
vard Jacobsen, som han blev kaldt, da han
blev holdt over dåben den 6. juli 1856
i Søllerød kirke. Han var født den 29.
april samme år i Trørød som søn af Jacob
Andreasen og hustru, og han var nummer
tre af fem børn, fire drenge og en pige.
Faderen anføres i kirkebogen som indsid
der, hvilket kan tyde på, at familien har
haft en lille jordlod uden hus og altså har
måttet bo hos en gårdejer. Andre mener,
manden (også) har været kulsvier. Mo
deren gik ud og arbejdede på gårde i sog
net.
Niels er næppe gået ud i livet med
andre kundskaber end dem, landsbysko
len kunne udruste ham med, men han
var sin moders yndling, fordi han var
flink til at hjælpe og havde en ordens
sans, som han bevarede også siden hen.
Hvornår han begyndte sit omflakkende
liv, véd man ikke. Derimod, at han som
ung traf en anden fattig yngling på landeNordisk Films generaldirektør. Dengang
drog han rundt på markeder og tjente
penge på tilfældige »fiduser«. Sammen
skal de to have optrådt bl.a. ved at lade
den ene spille »blind« og dreje en lire
kasse eller på anden vis tiltrække sig op
mærksomhed, mens makkeren tog mod
pengene.
Ganske tankevækkende er det, at ikke
kun disse to, men flere af filmens store

navne stammede fra det fattigste land
proletariat. Det gjaldt Sophus Madsen,
en af biografbranchens ubestridte ledere
gennem mange år, og det gjaldt Søren
Nielsen, grundlæggeren af en kæde af
biografer i hovedstadsområdet og i ud
landet og senere også filmproducent og
udlejer. Madsen havde været »markeds
foreviser« og Nielsen hønsekræmmer og
omrejsende karruselejer.
Af disse fire gøglere trådte de tre frem
i rampelyset, mens le Torts indsats skete
mere i det stille, fraset hans gøglervirk
somhed forud for filmperioden. I 1890erne rejste han rundt som » trylleprofes
sor«, og det er i den forbindelse, han har
antaget kunstnernavnet le Tort. Dette
navn er identisk med navnet på en ældre
engelsk trylleprofessor, J. le Tort, der i
1858 og 1863 og så sent som 1880 tur
nerede i Danmark og bl.a. optrådte i År
hus med »de mest brillante kunststykker,
som for tiden kunne præsteres« - ifølge
hans drabelige annoncer.

Adgang paa de sædvanl’ge Betingelser.

Sfarîjmrë Sljenter.
(Sønbag ben 2ben SERat ftt. 8

2bcn (tore brillante Wlagitct*
gareftiUing
af qjrof. 3‘leîott
Slanb
meb ftor Slfoejfing of program.
Sngen bor foriømme lieiligfjeben
tit at fee ben inbifte fîurb à ft'aéfe,
fom bar baTt ftor Dpfiflt obérait.
(jJorebifeS førfte ®ang i TanmarL)
Qo oftere man feer benne Äunft,
befto oftere ønffer man at fee famme
igjen. Qllbeted ubegribeligt!
Surben & Saifen Tunne (Sønbag unberjøge« og
ftaae ljele Sagen beb SiDetcontoiret.
So ©ørn funne gaae pao een ©iltet i lfte
©arquet. Te øbrige ©ornebiDetter fooeS a 30 Øre.
3. le Tort & ©Ianb,
©rofeôforer.

En annonce i Aarhuus Stiftstidende 1. maj 1880
fra den ældre le Tort og hans assistent, som trods
det engelske navn var dansker.

15

Ved sit sidste besøg i Danmark i for
året og sommeren 1880 havde J. le Tort
en assistent, der præsenteredes under det
engelske navn F. Bland, men som ifølge
»Aarhuus Stiftstidende« (1. maj 1880)
var »en uforfalsket dansk«. Mon ikke det
har været den da 24-årige Niels Jacobsen?
Et indicium herfor er, at de to herrer op
trådte med et hovednummer, der kaldtes
»den indiske kurv og kasse«, hvori en
person lægges i en kurv, som gennem
bores med sværd. Akkurat det samme
nummer var senere et af Niels le Torts
favoritnumre. Familiemedlemmer erindrer
at have set hans »sværd-kurv« og mener
at vide, at da den gamle magiker holdt
op, gav han den unge lov til at arve hans
navn og købe hans rekvisitter.
Efter egne oplysninger rejste le Tort
i en halv snes år med sin trylleforestilling
i Skandinavien, Holland, Belgien, Eng
land, Tyskland, Østrig og Rusland samt
i Frankrig. Ikke mindst i Paris fejrede
han triumfer; han optrådte her i de to
teatre Eldorado og Folies-Bergère, og den
18. maj 1899 blev han af det franske offi
cersakademi dekoreret med »den store
forgyldte sølvmedalje«.
Haremsdamer og sorte troldkarle
Formodentlig har parisernes begejstring
for le Torts forestilling været stimuleret
af, at den var udstyret med en »orien
talsk« skønhed.
Forud for det sidste Paris-besøg rejste
han nemlig i Sverige med et show, der
kaldtes et »orientaliskt sällskap«, hvori
optrådte »en smuk amerikanerinde«, miss
Adda, og »den 1897 bortrømte odalisk
fra sultanens harem i Marokko«, som ud
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førte haremsdanse. Miss Adda synes se
nere at være erstattet med miss Moore,
der betegnes som »en rigtig vidunder
kvinde«, der »uagtet sin ungdom absolut
besidder en overnaturlig kraft« og derfor
har passet godt i forestillingens magiske
afdeling. Hun optrådte i »ægte tyrkiske
kostumer, præcis de samme som hun har
båret under sit uhyggelige fangenskab
i Tyrkiet« (nu ikke Marokko!), hedder
det i Malmø-bladenes annoncer i januar
1899.
Måneden efter var le Tort i København
og havde nu i sit følge en »kabyler-trup«
på 20 personer, hvoraf de elleve var
mænd. Efter fjorten dages succes i Kø
benhavn kom truppen sidst i februar til
Århus, hvor man gav forestilling i Vennelysts teatersal. Mens mændene optrådte
som jonglører, ildmennesker, sværddan
sere, »troldkarle og beduinfægtere«, viste
damerne skønhedsdanse, trolovelsesdans
med mere.
Desværre endte Arhusbesøget med et
mytteri i truppen. Høvdingen var util
freds med vilkårene og optrådte en aften
så truende over for le Tort, at politiet
måtte tilkaldes. Resten af forestillingerne
blev aflyst, og et par dage efter afrejste
de utilfredse gæster og tog måske retur
til løvejægernes land i Atlas-bjergene.
Miss Moore blev imidlertid hos le Tort,
og efter tidligere at have været flygtet
haremsdame præsenteredes hun nu som
»amerikanerinden Miss Hetty Dené
Moore« og assisterede i hans magiske
show med »trylleri, magi, spiritisme og
tankelæsning«, bl.a. i Århus i oktober
1900. Ved denne forestilling medvirkede
også, efter annoncen, »den indiske fakir

••••••••••••••

gir««
Søndag den 7. Oktbr., Kl. 8,

en meget interessant Forestilling

I Tryllirl, Magi, Spiritism og
TukelsmlBg
af den amerikanske

Miss Hetty Dené Moore
i Forening med Tryllekunstneren

Prof. Niels le Tort,
som i de sidste 10 Aar har gennemrejst hele den civiliserede Verden og
optrasdt i England, Sorge, Sirerig, Finland, Rusland» Tysk
land, Ostrig, Holland, Bel
gien, Afrika samt Frankrig«
Folies-Bergère og Eldorado
Teatrene I Paris, hvor le Tort
er tilkendt den store, forgyldte Sølvmédaillé fra det franske Offi
cersakademi den 18. M»j 1899.

Foiuden disse berømte Kunstnere har
Niels le Tort eagagerst den la
diske Fakir Mister Makkador mid Bit vidunderlige Illusionsnumer Le Mystère do Csyloa.

Dette er [81utoingsnumret ved denne
Btore og eneste Forestilling.
Miss

Hetty Band

Moore,

som de fleste europeiske Blade ere
enige om at kalde den skønne Vid
underkvinde, som man kan tanke
sig at vore begavet med en over
naturlig Magt, saa ung Bom hun
er, vil komme tii at udføre en Del af
Programmet.
Entreen er : 1. PL 1,25, 2. Pl. 1 Kr.
8. PI. 50 0. Biletter kan forud købes
hos Skomager Rosa» da hl, Nørre*
allé, samt ved Indgangen, som aabnes
Kl. 7.
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Mr. Makkador med sit vidunderlige illu
sionsnummer Le Mystère de Ceylon«.
Denne fakir var dog allerede af et svensk
blad blevet afsløret som værende le Tort
selv - genkendelig bag skægget og dia
manterne !
Trylleprofessorens manipuleren med
navne og personer og nationalitet - hvor
på der gives talrige eksempler - har bi
draget til at forvirre mange af dem, der
ville udforske hans liv og levned. At han
kalder Miss Moore for amerikaner, mens
han selv nogle år efter bliver gift med
»en smuk englænderinde«, foranlediger
f.eks. Almquist til at antage, at den første
har forladt ham. Men da den kvinde, han
blev gift med, var født Moore, tør man
gå ud fra, at assistenten og hustruen er
en og samme person. At hun gøres til
amerikanerinde har nok sin forklaring i,
at Amerika på den tid var mere spæn
dende end England. At hun har fornav
nene Hetty Dené skyldes sikkert, at de
lød mere »mystiske« end Marie Jane, som
hendes rigtige navn var.
Marie Jane Moore var født i Chelsea
den 31. august 1878. Hun var altså 22 år
yngre end le Tort, med hvem hun indgik
ægteskab adskillige år efter, at han var
blevet skilt fra sin første kone i 1892.
At hun ikke blot i reklamen var en gan-

Den 7. oktober 1900 bragtes denne annonce i
Aarhuus Stiftstidende Miss Moores (senere fru le
Torts) navn frem for det lokale publikum.
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vendte alle, mænd som kvinder, sig for
at se efter hende, fortælles det. Hos Ole
Olsen medvirkede hun i flere filmopta
gelser, hvor man havde brug for en ægte
skønhed af sydlandsk udseende.
Hendes gemal var skam også en ganske
flot herre, der søgte at hamle op med hen
des ungdom ved særdeles elegant påklæd
ning, hvid vest og mange ringe på fing
rene og en flot plejet spids, stiv mou
stache. Som tryllekunstner fik han selv
almindelige illusionsnumre til at glide
ned ved »sit gode humør og flydende
svada«, skrev et svensk blad.

Den smukke Miss Moore i klassisk attitude, fo
tograferet formentlig kort før århundredskiftet af
J. E. Lundberg, Gøteborg.

ske usædvanlig skønhed, findes der ad
skillige vidnesbyrd om i billeder og ud
sagn. Da le Tort lavede de første film
forestillinger i Gøteborg i 1903, synes
hun efter datidige udtalelser at have væ
ret en lige så stor attraktion som de
levende billeder. Hun havde et sigøjneragtigt præg, og hun var friseret og gik
klædt nøjagtigt som Pariser-ballerinaen
Cleo de Mérode, hvorfor hun kendtes un
der navnet »den falske Cleo«.
Når parret, efter åbningen af det århus
ianske Kosmorama, med visse afbrydelser
boede i Århus, og hun viste sig på gaden,
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Filmpioner i Sverige
I sin gøglertilværelse gik le Tort ikke af
vejen for også mindre forretninger. I 90erne foreviste han således i et lokale på
Strøget i København sin miss Adda som
»damen med fuldskæg«, og i maj 1901
foreviste han ifølge politiets arkiv »en
lille hest« i det af Ole Olsen startede
Malmø Tivoli - samt to måneder senere
i Gøteborg »en lille hest og andre små
dyr«.
Men så kastede han sig over filmen,
der jo i sin første tid af alle betragtedes
som en ny form for markedsgøgl. Ole
Olsen havde ikke i Malmø Tivoli haft
større succes med de første flimrende film
og havde for en tid opgivet interessen
for den ting. Hans ven le Tort derimod
blev interesseret, da han i begyndelsen
af 1902 under et ophold i Gävle traf en
fransk ingeniør Couprant, der viste film
her. De to herrer blev enige om at drage
til Stockholm og forsøge sig med film; de
skaffede sig et nyt apparat og nogle nye
film fra Couprant bror i Versailles og

åbnede så i maj en fotografisk forretning
med filmforevisning i Drottninggatan.
Da de indkøbte film var udspillet i ho
vedstaden, flyttede foretagendet til Gøte
borg, hvor de spilledes i en kælder i den
nyopførte kæmpebygning Arkaden. De
kaldte lokalet »Amerikanska Teatern«;
le Tort havde stadig Amerika som favorit
nation i reklamen. Samtidig synes sam
arbejdet med franskmanden dog at være
ophørt.
I 1903 var le Tort på ny i Stockholm,
hvor han i et tidligere koncertlokale op
rettede den senere luksusbiograf Blanche.
Han slog dermed ind på den forretning,
som mange andre samtidig opdyrkede:
at starte en biograf, drive den frem og
derefter sælge eller bortforpagte den med
god fortjeneste. Allerede 1904 afhændede
han Blanche-Teatret og drog til Malmø,
hvor han grundlagde denne bys første
rigtige biografteater i et lokale, han lejede
hos grosshandlare Bager. Biografen åb
nede 17. august 1904, og inden årets ud
gang havde le Tort tjent 25.485 kr. Men
allerede 1. april 1905 forlod han Malmø
efter at have solgt det lukrative foreta
gende. Desværre »glemte« han at betale
skat af sin fortjeneste, hvorfor fogeden
en dag mødte op hos hr. Bager og beslag
lagde et depositum på 600 kr., som le Tort
havde stillet for eventuelle reparationer
efter lejemålets ophør. Det var kedeligt
for de to nye ejere af biografen, idet sik
kerhedsstillelsen var indgået i handelen
med le Tort!

Løvejagtens katastrofale følger
Le Torts bratte afrejse fra Malmø hang

sammen med et lokkende tilbud fra Ole
Olsen, som nu efter le Torts og andres
held med filmen var blevet overbevist om
dennes muligheder og i 1905 åbnede sit
biografteater i Vimmelskaftet. Hertil ville
han gerne have le Torts assistance, navn
lig fordi Ole Olsen også gik i gang med
at producere film. Hurtigt blev denne del
af virksomheden den, han ønskede at hel
lige sine kræfter, og i maj 1906 solgte
han da halvdelen af sine interesser i bio
grafen til le Tort for 35.000 kr., og et
halvt år senere resten for 65.000 kr.
I sommeren 1907 dannedes et aktiesel
skab, »Københavns Biografteater«, der
også skulle udleje film, og heri indtrådte
foruden le Tort en grosserer Alex Larsen.
Så var det, at Ole Olsen fandt på at
optage en film om en løvej agt på den
lille ø Elleore trods et forbud fra justits
minister Alberti. Som hævn fratog Alberti
Ole Olsen hans biografbevilling. Men
hvem der blev straffet, var jo le Tort og
Larsen. Olsens salg af biografen med den
personlige bevilling var selvsagt ganske
ulovlig, og de to herrer måtte pænt pakke
sammen pr. 1. oktober 1907. Bevillingen
tilfaldt et par af justitsministerens gode
venner, hvad der gav anledning til, at
hele sagen rejstes i rigsdagen og førte til
nogle meget skarpe ordvekslinger.
For le Tort var det et held, at han
havde reddet sig en biograf i Arhus. Gan
ske vist synes det, som justitsministeren
også var ude efter ham her. I et brev til
politimesteren i Arhus af 20. august 1907
efterlyser ministeren de papirer, hvorved
»en person ved navn Niels Jacobsen, kal
det Letort«, har fået bevilling til biograf
drift i Arhus. Politimesteren svarede, at
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nogen bevilling ikke fandtes, men kun en
(oprindelig mundtlig) meddelt tilladelse,
der gjaldt for et år ad gangen, og at den
omtalte Niels le Tort - »andet navn er
ikke opgivet« - derfor måtte søge om for
nyelse hvert år.
Det antydedes flere steder i pressen,
at når ministeriet herefter lod ordningen
i Århus fortsætte, skyldtes det Albertis
ønske om ikke at få flere stormfulde de
batter om biografbevillinger.

Da bevillingen røg
Men en skønne dag ringede klokkerne for
le Tort i Århus. Bopæls-spørgsmålet var
den egentlige anstødssten. Selv om le Tort
stod som lejer af en bolig i Århus, var
han faktisk allerede i 1907 flyttet til Kø
benhavn, og nogle år senere flyttede han
til en villa på Sommervej i Charlottenlund. Ved korrespondancen med justits
ministeriet i 1907 oplyste politimester
Jespersen, at man efter at have erfaret,
at Kosmorama nu blev drevet ved besty
rer, måtte overveje, om ikke den givne
tilladelse burde tages tilbage.
Jeg har, skrev hr. Jespersen - altid for
ment, at forretninger af den her omhand
lede art skulle drives af her i byen bo
satte folk for deres regning. - Dette
standpunkt var præciseret over for le Tort
ved den forudgående fornyelse, hvor det
også sættes som betingelse, at han skulle
svare fuld kommuneskat her. Han figu
rerer da også i nogle skattelister, men
måske har han alene svaret skat af Kosmoramas nettoindtægt (jvfr. Demokraten
11. maj 1912) og ikke af sine andre ind
tægter.
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I foråret 1912 bestemte politimester
Goli, at le Torts tilladelse til at drive
Kosmorama skulle inddrages fra og med
1. oktober.
Derved opklaredes det, imidlertid, at
le Tort havde lavet en ganske tilsvarende
operation som den, der i sin tid kostede
ham det københavnske biografteater, idet
han havde solgt udnyttelsen af Kosmoramabevillingen til et konsortium i Hor
sens og selv blot oppebar en del af ud
byttet.
De nye »ejere« var naturligvis vrede
over således at se deres investering tabt,
thi politimesteren havde allerede givet
bevillingen videre til byrådsmedlem, køb
mand Mikael Johansen.
Klager til myndighederne indløb nu
ikke blot fra Horsens-konsortiet, repræ
senteret ved to sagførere, men også fra
ejerne af den ejendom i Guldsmedgade,
hvor Kosmorama var lejer - idet det op
lystes, at den nye bevillingshaver ville
flytte biografteatret til et nyt lokale.
I en skrivelse til Århus Stiftamt den
10. april 1912 måtte politimesteren for
svare sin disposition. Han betonede, at
»køberne« af bevillingen måtte vide, at
le Tort kun havde en tilladelse, der gjaldt
ét år ad gangen. Dette var, skrev Goli,
»en følge af, at le Tort som ikke bosat
og i øvrigt uden særlige kvalifikationer
til en sådan bevilling heller ikke senere
har gjort sig ulejlighed med sin biograf
virksomhed, der udelukkende passedes af
en bestyrer, mens le Tort nød indtægten
heraf i udlandet, på rejser eller bosat
i andre byer«. En enkelt gang om året
kom han dog på politikontoret for at få
sin bevilling fornyet!

Politimesteren og flytningen
I »Demokraten« blev politimesteren
stærkt angrebet for at have frataget
le Tort bevillingen til fordel for et kon
servativt byrådsmedlem, som formentlig,
troede bladet, skulle have biografen som
trøst for, at han ikke havde fået embedet
som kgl. vejer og måler. Der mindedes
om, at Arbejdernes Fællesorganisation
havde fået afslag på at måtte vise film
i forsamlingsbygningen, og at Fælleskon
toret for Velgørenhed forgæves havde
søgt en biografbevilling. Men nu skulle
altså en privatmand have denne begun
stigelse, der var sine 10-12.000 kr. årligt
værd i rede penge! (Her skønnede bladet
dog vist alt for lavt).
For at pacificere »velgørenheden« fo
reslog politimesteren, at Mikael Johansen

jo kunne forære dette foretagende visse
procenter af spilleindtægten, hvilket fa
brikant Dambmann på Fælleskontorets
vegne erklærede sig tilfreds med - efter
at han først over for »Demokraten«
havde luftet sin utilfredshed. Men bladet
efterlyste forgæves en oplysning om, hvor
stor den procentdel var, som Mikael Jo
hansen skulle afgive.
Flytningen af biografteatret til Store
Torv 11 gav anledning til en del snak
i byen og klage over, at politimesteren
havde fungeret som en slags »ejendoms
mægler« og nærmest presset Mikael Jo
hansen til at installere sig i en ejendom,
der bestyredes af Købmands- og Hånd
værkerbanken, og som nu i sommerens
løb ombyggedes til sit nye formål.
Det fremgår af en passus i en af Golis

Udenfor ben moberne'„®elfloren^eba"biograf.
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Tegning af Jens Ravnholm i
Demokraten 1912 satiriserer over
Mikael Johansens »Velgøren
hedsbiograf«. M.J. står selv
som rekommandør, og i lampen
ses politimester August Goli.
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skrivelser, at Store Torv-ejendommens
»fordelagtige afhændelse vil hæve store
sten fra adskillige herboende borgeres
hjerte«. Men senere bedyrede politime
steren, at det langt fra var nogen lukrativ
forretning for ejerne, »der skal have sat
20.000 kr. til på at sælge til Mikael Jo
hansen«, mens klagerne fra Guldsmed
gade mente, at ejendommen var solgt
40.000 kr. over værdien.
Det havde længe været le Torts ønske
at flytte hen på torvet. Samtidig havde
sagfører Andersen-Alstrup, der boede i
Store Torv 9, altså som nabo til nr. 11,
udarbejdet en plan for sidstnævnte byg
nings omdannelse til biograf og søgt en
bevilling. Men både han og le Tort fik
afslag, idet man havde lovet teatret ikke
at påføre dets Fotorama stærkere konkur
rence.
Dog, hævdede Goil, gjorde planen for
det nye biograflokale indtryk på ham,
fordi han fandt forholdene i Kosmorama
ganske utidssvarende, og fordi han nu
havde indset, hvordan et biografteater
burde være indrettet. Han havde nemlig
besøgt det nye Frederiksbjerg Biograf
teater (senere Folketeatret), som var flyt
tet fra Bruunsgade til Banegårdsgade (v.
Hotel Kronprinsen), og havde bemærket,
hvordan man havde flere udgange til det
fri (en fordel i tilfælde af brand). Noget
lignende kunne laves i St. Torv 11, som
vendte siden ud til Maren Smeds Gyde.
Faktisk måtte politimesteren allerede
i 1911 have forberedt flytningen, idet
han da opsagde sit løfte til teatret om at
hindre nærgående konkurrence. Dernæst
forbød han Mikael Johansen at fortsætte
driften i Guldsmedgade og gjorde ham
22

venligst opmærksom på tegningerne for
Store Torv 11.
Hr. Goli var ikke så lidt bitter over den
behandling, han i den anledning blev ud
sat for fra »byens rygtesmede og kolpor
tører«, der søgte at holde fast ved den
forestilling, »at ingen mand i Århus kan
handle med byens tarv for øje uden ve
derlag i én eller anden form«.
Men den forfulgte politimester kunne
dog trøste sig med, at justitsministeriet
afviste alle de klagende.
Og 1. oktober 1912 kunne Mikael Jo
hansen åbne sit nye Kosmorama - »Vel
gørenhedsbiografen«, som »Demokraten«

Ikke færdig med filmbranchen
I en kommentar til affæren i 1912 skrev
»Demokraten«, at le Torts overdragelse
af Kosmorama til et konsortium (hvori
han dog selv havde sæde) ikke var noget
usædvanligt, thi »næsten alle landets bio
grafer drives af konsortier«. Dette forhold
har også sikret le Tort en fortsat velbjær
get tilværelse. Han havde efterhånden
engageret sig i flere biografforetagender,
således med den førnævnte multi-biografmand Søren Nielsen. Endvidere havde
le Tort i England startet biografteatre
i byerne Lincoln og Brighton og oppebar
muligvis fortsat indtægter herfra. I det
mindste var han ret velhavende og spe
kulerede på Børsen, hvad der dog efter
første verdenskrig kostede ham en stor
del af formuen.
Ved sin beskæftigelse med magien var
han kommet i forbindelse med teosofien,
som han blev stærkt grebet af og ofrede
en del af sin fritid.

Blandt direktør Søren Nielsens mange
biografer var Lyngby Biografteater, som
efter Nielsens død i 1921 gik over til
sønnen, Albert Nielsen. Han døde imid
lertid selv året efter, og hans enke stod
nu ene med forretningen, men med kun
en midlertidig bevilling. Måske har hun
da søgt hjælp hos familiens ven le Tort,
som på det tidspunkt havde slået sig ned
i Frankrig, eller også har han håbet på
at kunne blive bestyrer eller bevillings
haver. I hvert fald købte han i foråret
1923 ejendommen Jernbanevej 27a i
Lyngby, nabohuset til fru Helga Nielsens.
I 1924 fik fru Helga Nielsen imidlertid

Niels le Tort og hans hustru i deres velmagts
dage lige efter århundredskiftet. Fotograferet i
Atelier Hejmdal i København.

bevilling til personligt at drive biografen,
hvorefter le Tort solgte sit hus og rejste
til Odense for dér at bo i nærheden af en
søn af første ægteskab. Hans andet ægte
skab var barnløst; men hans 22 år yngre
kone fulgte ham trofast gennem de sidste
tre årtier af hans omskiftelige tilværelse,
til han knap 73 år gi. døde i Odense
7. februar 1929. Derefter rejste hun til
England, men fandt sig åbenbart ikke til
pas i sit gamle fædreland, for allerede
i 1930 vendte hun tilbage til Danmark
og boede først i København, siden igen
i Odense, hvor hun døde i 1962, næsten
84 år gammel.
Gennem Niels le Torts (Letorts) livs
historie får man et godt indtryk af den
vildmark, filmverdenen udgjorde i århun
dredets begyndelse. På en tid, da ingen
kunne ane, at filmen engang skulle blive
verdens største underholdningsmiddel,
havde alene gøglere som bl.a. le Tort øje
for, at der var penge at tjene på de le
vende billeder. At disse filmens guldgra
vere så ikke altid underkastede forret
ningsmetoderne en skarp moralsk vurde
ring, er der også vidnesbyrd nok om.
Men at hr. Goli tillod sig at karakterisere
le Tort, der havde været pioner for bio
grafernes oprettelse i tre lande, som en
mand uden kvalifikationer i branchen,
er helt urimeligt.
Som andre steder var det første Kosmo
rama i Århus dog blot starten på den
endnu givtigere guldgravning i filmens
verden, som pengestærke selskaber i de
følgende årtier levede højt på.
Kilder: B. Idestam-Almquist: Den svenske bio
grafs fader. »Kosmorama« 1955 nr. 12. - Johan
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Bergengren: »När filmen kom till Malmö og
andra skånska städer. Malmø 1976. - Gunnar
Sandfeld: Den stumme scene. Kbh. 1966. - Di
verse skrivelser i Arhus politis arkiv. - Annoncer
og artikler i århusianske dagblade. - Båndinter
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view med filmoperatør Age Jacobsen, i Det dan
ske Filmmuseum. - Enkelte papirer om N. le Tort
sammesteds. - Personlige oplysninger fra frk.
Emilie Jacobsen, København, og fru Irene Letort,
Odense.

Tre 1400-tals ovne på Øm Kloster

Af Kristian Madsen
og Ole Schiørring
I 1911 erhvervede Historisk Samfund for
Arhus Stift en del af tomten for det i
1560'erne nedrevne Øm Kloster, og gen
nem de følgende 30 år foregik omfattenudgravninger på det vidtstrakte kloster
område under ledelse af Nationalmuseets
arkitekt C. M. Smidt. Arbejdet skete eta
pevis, efterhånden som det lykkedes at
opkøbe de huse, der i tidens løb var byg
get på klosterområdet. Det lykkedes C.
M. Smidt at få frilagt kirken, næsten hele
klosterets store østfløj med bl.a. bibliote
ket, sakristiet og dele af kapitelsalen samt
de bygninger, der som en søndre kloster
gård slutter sig til det centrale anlæg
(fig- !)•
Efter afslutningen af C. M. Smidts virk
somhed lå størstedelen af det centrale klo
sterområde, d.v.s. de resterende partier af
østfløjen, hele fratergården og vestfløjen
samt det område, hvor en eventuel syd
fløj måtte formodes at være, endnu uudgravet hen. Endvidere manglede man at
få lokaliseret de ældste klosterbygninger
fra grundlæggelsen i 1172, idet det tegl
byggeri, C. M. Smidt afdækkede, først er
rejst fra 1200-årenes begyndelse og frem
efter h

Ved samarbejde mellem Historisk Sam
fund, Miljøministeriet og Ry Kommune
lykkedes det at erhverve de sidste grunde
på klosterområdet samt forlægge en of
fentlig vej, der gik hen over anlægget.

udgravningen 1977. Med sort er vist de hidtil
udgravede fundamenter, mens skravering angiver
formodede bygningsrester. Midt i fratergården
ses centralbrønden, og med X er vist ovnanlæg
gets placering. Tegnet af Søren Gottfred Peder
sen.
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Herved kunne C. M. Smidts store arbejde
fuldendes, og hele det centrale kloster
kompleks frilægges. Disse udgravninger
begyndte i 1975 og var planlagt til at
strække sig over fire sæsoner med afslut
ning i sommeren 1978 2.
Allerede efter de to første sæsoner har
udgravningerne bragt vigtige nye oplys
ninger om cisterciensermunkenes kloster
liv på Øm. Blandt de vigtigste nyopda
gelser er påvisningen af en sydfløj med
munkenes spisesal, opført så den lukker
fratergården mod syd. Overraskende var
det i denne sammenhæng at erfare, at
sydfløjen og den murede, søndre kors
gang er opført temmelig sent i kloste
rets funktionstid, nemlig først en gang i
1400-årene. Forud for den søndre kors
gang i sten er påvist spor af en korsgang
med bærende stolper. Denne ældre kors
gang synes ikke at ligge i forbindelse
med en ældre sydfløj, men er opført op
ad en mindre mur, der således lukkede
fratergården mod syd.
I forbindelse med undersøgelserne af
sydfløjen blev ca. en trediedel af frater
gården undersøgt i 1976, og det er om
et usædvanligt fund i fratergårdens syd
østre hjørne, der her skal berettes.
I et cistercienserkloster vil fratergår
den normalt være det roligste sted i hele
klosteret, udlagt som et haveanlæg, der
kun blev forstyrret, når en af klosterets
indvånere skulle begraves. Også på Øm
er der i fratergården påtruffet begravel
ser, der alle synes at tilhøre klosterets sid
ste hundrede år. I forbindelse med ud
gravningen af en af disse grave blev der
i 1975 fundet spor af en stor tilfyldt
grube BH i fratergårdens sydøstre hjørne
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(fig. 2)*. Interessen for denne grube, der
var ældre end graven, steg samtidig med,
at det kunne godtgøres, at den også var
ældre end korsgangens stenfundament,
hvis grøft BBS var nedgravet i den op
fyldte grube.
Gruben BH blev tømt i 1975 og var
ca. 4 meter i diameter, cirkulær af form
med stejle sider og rundet bund i en
dybde af ca. 2 meter under fratergårdens
havemuld. Fylden bestod af vekslende
muld- og sandlag iblandet en del indskredet undergrundssand. Det kunne afgøres,
at tilfyldningen var sket i flere omgange.
I forbindelse med en af de første opfyld
ninger, lag BAD, blev der udlagt et lag
af ca. 20X15 cm store gråsten, der har
fungeret som befæstelse af grubens løse
sandsider. Dette stenlag må have funge
ret som et ganglag, hvorpå man kunne
færdes. Den øvre tilfyldning er sket ad
én gang, antagelig i forbindelse med eta
bleringen af fratergårdens haveanlæg
med dertil hørende planering af området.
Gruben indeholdt kun få løsfund, men
af stor betydning for bestemmelse af gru
bens alder var fundet af i alt fem mønter.
* Under udgravningen er de enkelte forekom
ster, som jordlag, gruber, murstykker eller
brønde, alle registreret med en bogstavsbeteg
nelse, f.cks. BDG. Det første bogstav viser hen
til det udgravningsfelt, hvori forekomsten fin
des. Herved kan de enkelte lag hurtigt fast
lægges til bestemte felter i det samlede anlæg.
De efterfølgende bogstaver er en fortløbende
nummerering af de enkelte forekomster, så
ledes at første lag i feltB kommer til at
hedde BA, næste BB o.s.v. Denne nummere
ring kan udbygges med flere bogstaver. BX,
BY, BZ, BAA, BAB . . . BDG.
Rikke Agnete Olsen: Et nyt registrerings
system for middelaldergenstande,
hikuin 3, 1977 325-30.

Fig. 2
Fratergårdens sydøstre hjørne
fra vest. Korsgangsfundamen
tet løber hen over den delvist
tømte fyrgrube BH, og vest for
denne ses ovnanlægget i sin
ældste form, med ovngulvet
halvt bortgravet. Brønden nord
for anlægget er en af flere på
viste brønde i fratergården og
er ældre end ovnene. Foto Øm
Kloster-projektet.

Mønterne blev fundet i de forskellige
fyldlag. Den ældste af mønterne er slået
i Slesvig af Erik Menved (1289-1319) 3,
mens den yngste og derfor i daterings
øjemed vigtigste mønt bærer Erik af Pom
merens kronede initial og er slået i Ran
ders omkr. 1422 4. De øvrige mønter
stammer alle fra samme periode, idet det
drejer sig om såkaldte hulpennninge, dels
to danske slået af Christoffer II (1320-26
og 1330-32) 5, dels en mecklenborgsk6.
Gruben kan således tidligst være til
fyldt i 1422, men uden tvivl er der gået
nogen tid, inden mønten kom i jorden på

Øm, og man bør derfor snarest sætte
grubens tilfyldning til omkring 1450.
Grubens funktion fik vi et fingerpeg
om ved iagttagelser i dens sider, hvor en
større formation BF af brændt og ubrændt
1er samt murbrokker tegnede sig. I fla
den viste dette sig ved en øst-vest lø
bende, oval forekomst. Dette blev i første
omgang tolket som rester af et ovnanlæg,
hvor gruben BH havde tjent som fyrings
grube, og hvor den fundne stenforing
havde virket som stand- og arbejdsflade.
Umiddelbart synes grubens størrelse
at tale imod, at der skulle være tale om
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en fyringsgrube, men udgravningerne har
vist, at såvel den store grube som en
række andre gruber i fratergården er gra
vet med det primære formål at hente
sand, utvivlsomt til byggeri. Ved disse
sandgravninger har man kun været in
teresseret i det grusede sand og er stop
pet ved det meget fine sand. Det tyder
på, at dette er sket i forbindelse med det
sene byggeri, hvor mørtelen netop består
af skarp sand.
Siden, og vel umiddelbart efter sandtagningen, har man benyttet det dybe
hul i forbindelse med anlæggelsen af et
ovnanlæg. Disse forhold tyder på, at
sandtagningen og ovnaktiviteten er fore
gået inden for et kort tidsrum af 1400årene, rimeligvis i forbindelse med byg
ningen af den søndre klosterfløj omkring
dette århundredes midte.

Udgravningen af ovnanlægget
De første formodninger holder stik - der

0

var tale om ikke blot én, men hele tre
forskellige ovne, anlagt oven på hinan
den. I det følgende vil de enkelte ovne
blive gennemgået med henblik på at for
klare deres udseende og brug samt deres
formodede anvendelse i klosteret.
Ovn 1
Den ældste ovn (fig. 3) var opført i en
oval grube (ca. 3,4 XI,3 meter), hvis flade
bund skrånede mod øst, således at østen
den lå ca. 30 cm lavere end vestenden.
Ovnen var opdelt i tre afdelinger ved
tværgående stenvægge og stod i øst i di
rekte forbindelse med gruben BH, hvor
fra indfyringen er sket. Ovnens vægge
fulgte nøje grubens sider og var for den
bevarede dels vedkommende bygget af
utilhugne granitsten BDH lagt i en svær
pakning af gult, delvist plastisk 1er BDF.
I nord var væggen bevaret i tre skifters
højde, svarende til ca. 70 cm, og bestod
nederst af et skifte ca. 40 X 50 cm store

2m
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Fig. 3
Plan af ovn 1 i dens ældste form. Lergulvet BEF er delvist bortgravet ned til pakstenslaget BEG.
Skravering angiver granitsten. Beliggenheden af profilerne fig. 7 og fig. 8 er angivet ved pile.
Tegnet af Orla Svendsen.
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kantstillede granitsten, sat direkte på un
dergrundssandet med den fladeste side
ind mod ovnrummet, hvor de tydeligt var
mærket af ild. Skifterne ovenover var lagt
af mere tilfældigt valgte, mindre sten
(fig- 4).
Den søndre vægs østdel var næsten
helt fjernet ved anlæggelsen af den yngre
ovn 2, og kun enkelte af det nederste
skiftes sten stod tilbage. Mod vest var
sydvæggen dog levnet i en højde af ca.
60 cm, og var ligesom den vestlige del af
nordvæggen opført af ret små sten.
I øst åbnede ovnens østlige rum sig
med en ca. 60 cm bred åbning mod gru50 cm bred forsnævring, dannet af et par
granitsten på fladen (fig. 3), stod i for
bindelse med ovnens midterste, firsidede
rum. Rimeligvis har disse sten båret en

bue over åbningen mellem de to rum, og
en tilsvarende funktion kan tænkes ud
ført af den tværgående stenrække BEA,
der afgrænsede midterrummet mod vest
(se fig. 3). Ovnens aftræk har sandsyn
ligvis befundet sig her i den vestligste
spids og måske været udformet som en
art skorsten, båret dels af langvæggene
og dels af BEA. Om overdækningen af
ovn 1 gav de bevarede rester kun ringe
besked, men formentlig har den bestået
af en lerkappe af form som en tønde
li vælvning.
Bunden i ovnen bestod for de østligste
to trediedeles vedkommende af et pak
stenslag BEG, der lå direkte på under
grundssandet (fig. 3 og 4). Herover stam
pedes i hele ovnen et knap 10 cm tykt
lerlag BEF, hvis noget ujævne overflade

Fig. 4
Ovn Ts nordvæg og gulv med
underliggende paksten. Set fra
sydøst. Foto Øm Kloster-proiektet.
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Fig. 5
Plan af ovn Ts yngste bevarede gulv BED med den omtalte aftegning midt på gulvfladen. BBS angiver
det yngre, søndre korgangsfundament, og BDU et ligeledes yngre stolpehul.
Tegnet af Orla Svendsen.

især i øst havde tydelige spor af ildpå
virkning. Heden havde i nogle tilfælde
været så stærk, at leret var sintret i over
fladen og flagede ud, men ildsporene af
tog som helhed gradvist mod vest, indtil
gulvet, netop hvor ovnen snævredes ind,
gik over i ubrændt, plastisk 1er. Dette
strakte sig i hele ovnens midterste rum
hen om stenrækken BEA's fod, og sva
rede således på det nærmeste til det om
råde af ovnen, hvor der ikke var udlagt
paksten som bundlag.
På den ildpåvirkede del af gulvet vid
nede en del fej espor om udrydninger af
ovnrummet, der må have været i brug
gentagne gange. Dette fremgik endvidere
tydeligt af, at der på et tidspunkt var
sket en reparation af de østligste to tred
jedele af ovngulvet, hvor ildpåvirknin
gen og sliddet har været stærkest. Over
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gulvet BEF var udlagt et nyt gulvlag BED
(fig. 5) på et lag paksten, der strakte sig
fra ovnmundingen i øst og ca. 1 meter
ind i ovnen. Stenlaget, som bestod af run
dede granitsten suppleret med enkelte
teglbrokker, svarede til forgængerens
pakstenslag BEG. Over dette lag var ler
gulvet BED stampet, idet det dog strakte
sig længere mod vest end stenlaget, helt
frem til stenrækken BEA.
I øst strakte begge ovn l's gulve sig
frem til en ret linie, hvad der tyder på,
at de er blevet lagt op imod et kantstillet,
senere bortbrændt bræt (fig. 6). Over
fladen af det nye gulv BED svarede til
forgængeren BEF's, da der også her fand
tes talrige ujævnheder og fordybninger
i fladens østlige, forbrændte del. Dog
frembød gulvet den mærkværdighed, at
der midt på det sås konturerne af en næ-

Fig. 6
Ovn l's østafslutning fra øst
i yngste bevarede form. I for
grunden nedskredet ovnfyld i
gruben BH. Derover ses ovn
gulvenes rette østkant. Foto Øm
Kloster-projektet.

sten timeglasformet figur (fig. 5), som
må være dannet, før gulvet blev udsat
for brand, idet figuren strakte sig over
både den brændte og den ubrændte del
af BED. Det ligger altså fast, at ovn 1
har været benyttet gentagne gange, uden
at det dog er muligt at udtale sig om,
hvor længe ovnen har været i brug.
Af ovnens produktion fandtes der in
gen sikre rester. Over gulvet BED lå
imidlertid over hele fladen et lag BEB,
109/109,18

bestående af trækulssmuld, aske og sod
(fig. 7 og 8). Laget BEB var i øst ca. 2 cm
tykt og tiltog mod vest til ca. 7-8 cm ved
ovnens midtersnævring. I laget fandtes
et enkelt bronzefragment, et par gråbrændte keramik-skår, en stump slagge
samt nogle knogler. Umiddelbart skulle
man tro, at lag BEB stammede fra den
sidste, måske mislykkede brænding i ovn
1, således at man gennem analyser af
dets indhold kunne få oplysninger om,
105,30/109,80

I

;

Fig. 7
Øst-vest profil gennem ovn 2. Set fra nord. Nederst ses ovn Ts formodede afretningslag BEB.
Tegnet af Orla Svendsen.
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Fig. 8
Nord-syd profil gennem ovn 1 og 2 samt ovn 3's nedbrydningslag BDG. Set mod vest.
I syd ses fundamentgrøften BBS skære ovnrester. Tegnet af Orla Svendsen.

hvad ovnen har været brugt til. Imidler
tid må lagets tykkelse netop over den del
af ovngulvet BED, som var totalt upåvir
ket af ilden, mane til forsigtighed med at
antage BEB som en direkte rest af den
sidste ovngang. Der kan ikke være tale
om, at BEB overalt i ovnen er aflejret som
følge af brand direkte på stedet. Snarere
er laget ført ind i ovnens vestlige del
med trækvinden østfra, eller det er sim
pelt hen spredt ud i ovnen i forbindelse
med dennes nedbrydning og påfølgende
planering. Dette sidste er nok det rime
ligste at antage, og laget hidrører da
sandsynligvis fra opfyringen i ovnens
østende. Fundene i BEB kan derfor meget
vel stamme fra, at man ved opfyringen
af ovnen har brændt forskelligt affald,
indeholdende både de nævnte knogler,
bronzen og skårene. Følgelig vil man
næppe kunne anvende lag BEB eller dets
fundindhold som vejledende ved bestem
melsen af ovn l's produktion.
Endelig kan det nævnes, at denne ar
kæologiske tolkning af laget støttes af
de senere hen foretagne arkæomagnetiske
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undersøgelser, der klart viser, at laget er
voldsomt omrodet og falder helt uden for
selve ovnanlæggets serie af arkæomagne
tiske målinger (se Niels Abrahamsens re
degørelse for disse undersøgelser neden
for).
Ovn 2
Ved nedrivningen af ovn 1 blev en del
af nedbrydningsmaterialet benyttet til at
udjævne og opfylde ovn 1, således at der
etableredes en jævn flade som underlag
for ovn 2's gulv BDR (fig. 9). Fyldlagene
BDY og BDS bestod af sammenblandet
1er, trækul og teglsmuld, mens BDZ var
næsten rent 1er (fig. 7). Ved udlægnin
gen af gulvet BDR blev tillige partier af
den østlige del af ovn l's sydvæg ned
revet.
Gulvet BDR i ovn 2 bestod hovedsage
lig af teglstensbrokker, deriblandt styk
ker af formsten, suppleret med enkelte
hele teglsten. De hele teglsten målte ca.
20 X 7 X 7 cm og adskiller sig således fra
middelalderens »normal-teglsten« på ca.
28X13X8 cm.

BDS
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Fig. 9
Plan af ovn 2. Skravering angiver granitsten, og prikning viser sintring i større (BDX) eller mindre grad
på ovnens teglgulv. X angiver, at stenen er optaget til prøve. Mod vest er vist konturen af ovnens for
modede udstrækning. Tegnet af Orla Svendsen.

Blandt stenene var adskillige med af
tryk af dyrespor, afsat i den våde 1er
før stenens brænding. På en enkelt frag
menteret sten sås indridset en del af et
langskib. Denne halve sten passede
mærkværdigvis sammen med en i 1923
fundet teglbrok, der lå udstillet i Kloster
museet, hvor man i dag efter stenstum
pernes genforening kan se skibsbilledet
i sin helhed 7.
I øst stod BDR i forbindelse med gru
ben BH, mens dets oprindelige udstræk
ning mod syd ikke kunne fastslås, idet
fundamentgrøften BBS tilhørende kors
gangen havde ødelagt gulvet. Mod vest
gik BDR over i et lag af plastisk 1er BDZ,
som skrånede mod vest op til vestafslut
ningen, der udgjordes af et par krumme
teglsten BDP (fig. 9). Forholdet kom kun
dårligt frem i fladen, men ses tydeligt
i profilen, fig. 7, hvor det skrånende gulv
angives af en sodstribe BDO, der løber

hen over såvel teglgulvet BDR som ler
laget BDZ.
De nævnte krumme teglsten BDP må
efter alt at dømme have udgjort en del
af underbygningen for ovnens vestende,
hvor aftrækket utvivlsomt har befundet
sig, og måske været udformet som en
slags skorsten i lighed med, hvad der syn
tes at være tilfældet i ovn 1.

Af ovn 2's vægge var i øvrigt kun lidt
bevaret (fig. 10). Værst var det som
nævnt gået ud over sydvæggen, men også
de formentlig højereliggende vestlige af
snit af væggene var ødelagt. At man i
nord havde benyttet den ældre ovn l's
nordvæg som fundament for ovn 2's
væg, fremgik tydeligt af, at gulvet BDR
sluttede sig til sydsiden af den stående
rest af denne væg.
Ovnens gulv var i øst pletvist stærkt
påvirket af ild og fremtrådte i overfladen
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Fig. 10
Ovn 2 fra syd. I forgrunden
korsgangsfundamentet BBS. På
teglgulvets nordre halvdel ses
sintringen. Foto Øm Klosterprojektet.

helt sammensintret. Denne sammensin
tring fandtes kun i ovnens nordøstre del,
mens området syd herfor på det nærme
ste var upåvirket af ild. Sintringen ligger
desuden i et område umiddelbart ud for
det formodede fyrhul. Leret mellem ste
nene i den søndre ovndel var helt uskadt,
hvad der må betyde, at denne del af gulv
fladen under fyringen har været skærmet
mod ilden. Man kunne formode, at der
på denne flade har været opført en art
pille eller repos, enten til støtte for ov
nens overdækning eller til at lede varmestrømmen rundt i ovnen. Af en sådan op
bygning viste udgravningen dog ikke
spor.

Om overdækningen af ovn 2 kan vi
kun formode, at den har været udformet
som en 1er-, eller måske teglbygget, tøn
dehvælvet kappe over den forholdsvis
brede ovn, der i vest som nævnt forment
lig har været afsluttet med en noget høj
ere aftræksanordning. Den krumme af
slutning BDP i vest angiver dog afslut
ningen for ovnen med sikkerhed.
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Bortset fra ildsporene på gulvet fand
tes der ikke i ovn 2 spor, der kunne for
tælle om brugen af ovnen. Gulvet var ved
fremdragelsen dækket af det omtalte sod
lag BDO, der strakte sig over hele den
bevarede gulvflade og kan være rester af
den sidste ovngang. En anden mulighed
er dog, at laget er et udjævningslag i for
bindelse med anlæggelsen af ovn 3, så
ledes som tilfældet også var i forbindelse
med lag BEB i ovn 1.
Heller ikke et par fastbrændte lerkager
BDX (fig. 9) på gulvet synes at have med
produktionen at gøre, og vi ved endvi
dere heller ikke, om denne er sket ved
samme stærke varme, som har ødelagt
dele af gulvfladen. Det er muligt, man til
en begyndelse har fyret ovnen op, raget
trækul og aske ud, og så først indsat de
emner, man ønskede skulle hedes. At
dette kan have været tilfældet, synes at
fremgå af, at der ikke i ovn 2, ud over
selve indfyringsfladen, er nogen plan
flade, hvorpå emnerne kan anbringes.
Med mindre man kan forestille sig, at der
i selve ovnens aftræksdel har stået eller

Vs- n
Plan af ovn 3. Ovnens formodede udstrækning mod vest er angivet. Med priksignaturen er vist de sin
trede områder af gulvet. BDU og BDW er stolpehuller, yngre end ovnen, og kan stamme fra opførelsen
af søndre korsgang. Tegnet af Orla Svendsen.

hængt de produkter, der skulle forarbej
des ved hedning.
Ovn 3
Den yngste ovns opførelse indledtes med
udlægningen af et afretningslag af pla
stisk 1er over ovn 2's gulvflade. Ovn 3
(fig. 11) var ret medtaget på grund af se
nere funderingsarbejder i forbindelse med
bygningen af søndre korsgang samt pla
neringen af fratergården, men ovnen sy
nes at have været et næsten firsidet an
læg. Til forskel fra de øvrige ovne bestod
den nordre del af gulvet i ovn 3 af 34X
29X10 cm store fliser (fig. 11 BDM),
mens den søndre del af gulvet var lagt
af almindelige teglsten (fig. 11 BDQ).
Kun i nordsiden fandtes sikre spor af
ovnens vægkonstruktion BDK, en opbyg
ning af teglsten og 1er, som at dømme
efter en bevaret afsats i sydsiden antage
lig har båret en tøndehvælvet overdæk
ning af ovnen (fig. 12).

I sydsiden fandtes nogle skråtstillede
teglsten BDT, der måske kan hidrøre fra
den søndre væg i ovnen, men dette kunne
ikke afgøres med sikkerhed. Ovnens op
rindelige bredde lod sig derfor ikke spore,
og endvidere kunne fordelingen af ild
spor i ovnrummet tyde på, at der i selve
ovnen har været en speciel indretning,
som har forudsat en bredere ovn. Forhol
det var nemlig det, at kun den del af
gulvet, der bestod af fliserne BDM, var
ildskadet, mens derimod BDQ syd herfor
overhovedet ikke viste tegn på at have
været udsat for varme. Det ildpåvirkede
område i ovn 3 svarer således nøje til det
tilsvarende område i ovn 2. Man kunne
på denne baggrund formode - som ved
ovn 2 - at der på fladen BDQ har været
rejst en pille eller repos, der skulle tjene
til at lede varmen rundt i ovnrummet.
Spor af en sådan opbygning, udover ild
sporene, blev dog ikke fundet.
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Fig. 12
Ovn 3 fra syd. På indersiden
af nordvæggen BDK ses afsats
til overdækning. Det laverelig
gende gulvparti i sydøstre hjør
ne tilhører ovn 2, ligesom det
mørke sodlag op mod profilbalken i vest. Foto Øm Klosterprojektet.

Heller ikke ovnens afslutning i vest,
hvor aftrækket må formodes at have væ
ret, var bevaret. Det er en mulighed, at
ovn 3 kan have benyttet aftrækket fra
ovn 2, således at kun selve ovnrummet
er ombygget for ovn 3.
Ligeledes var ovnens forbindelse til
fyrgruben BH i øst helt ødelagt. Der sy
nes dog ikke at være tvivl om, at gruben
BH også må have fungeret som fyrgrube
for ovn 3.
Ødelæggelsen af ovn 3 er senest sket
i forbindelse med opførelsen af søndre
korsgang. Antagelig er der ikke forløbet
lang tid mellem nedbrydningen af ovnen
og gravningen af grøften BBS til kors
gangsfundamentet. Dette fundament af
viger i plan en smule fra en lige linie, og
netop ud for ovnene forekommer et min
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dre »knæk« (se fig. 2). Sandsynligvis har
man forsøgt at undgå at grave i selve
ovnområdet, hvor de mange sten og tegl
brokker ville besværliggøre arbejdet. Det
er derfor rimeligt at tænke sig, at ovne
nes placering har været kendt, da kors
gangsfundamentet skulle anlægges.
Ovnenes anvendelse
Skønt de tre ovne adskiller sig en del
fra hinanden, må vi dog gå ud fra, at de
er opført med samme specielle formål for
øje. Deres bemærkelsesværdige plads nær
klosterets østfløj taler så afgjort for, at
de som helhed skal betragtes som en én
gangsforeteelse. Så meget mere kedeligt
er det, at der ikke ved udgravningen
fremkom rester af ovnenes produktion.
Vi er her udelukkende henvist til de sluc-

ninger, som kan drages ud fra anlæggets
placering, konstruktion og fremtræden.
Man kunne formode, at ovnene havde
med byggeri at gøre, f.eks. opførelsen af
sydfløjen. I forbindelse med bygnings
virksomhed kommer brugen af ovne i før
ste række på tale ved tegl- og kalkbræn
ding. De kendte teglovne fra middelalde
ren er dog som regel ret store, teglbyg
gede anlæg8 og afviger væsentligt fra
vore ovne. Sådanne store teglovne er tid
ligere udgravet på Øm af C. M. Smidt9.
Teglovne kan tillige ofte have været be
nyttet som kalkbrændingsovne, hvor tem
peraturer på omkring 1000° er nødven
dige 10.
Øm-ovnenes udformning og størrelse
modsiger dog ikke umiddelbart tanken
om kalkbrænding; i den forbindelse kan
nævnes et nyligt udgravet ovn-kompleks
i Ry Sønderskov, hvor der i flere mindre,
aflange ovne sandsynligvis er brændt
kalk n. Disse ovne viste spor efter langt
højere varmegrader, end tilfældet var i
Øm.
Man kan endvidere tænke sig ovne an
vendt ved smeltning af metal, i forbin
delse med byggeri, især bly til tagplader
og vinduessprosser, samt i øvrigt mulig
vis ved forarbejdning af genstande af
malm eller bronze. På Øm er fundet
mange vinduessprosser af bly, mens tag
plader eller stykker deraf ikke forekom
mer, utvivlsomt fordi det kunne betale sig
at omsmelte tagpladerne, når tagene skulle
udskiftes eller repareres. Imidlertid adskil
ler alle tre ovne sig betragteligt fra, hvad
man kender af anlæg i forbindelse med
blystøbning. Som regel er denne, i hvert
fald når det drejer sig om tagplader til

kirketage, foregået i gruber inde i kir
ken 12. Heller ikke til andet arbejde i bly
synes ovne nødvendige, og i øvrigt ville
næppe nogen af de tre Øm-ovne være
særligt velegnet til formålet. Det synes
at være ulige lettere at betjene sig af en
åben grube end at skulle hente flydende
metal ud af en lukket, glohed ovn.

Smeltning af metal i større mængder
er endvidere forekommet i forbindelse
med støbning af kirkeklokker. Dette fo
regik dog som regel, ligesom det var til
fældet med tagpladerne, umiddelbart ved
eller i den kirke, hvor klokken skulle bru
ges. C. M. Smidt fandt ved sine gravnin
ger i klosterkirkens nordre korsarm et
ovnanlæg, som han tolkede som rester af
et klokkestøberi13. Dette anlæg, samt an
dre udgravede klokkestøbningspladser,
afviger væsentligt fra vore ovne 14.

Endelig skal nævnes, at der på steder,
hvor metalsmeltning er forgået, som re
gel findes både slagger og spildt metal,
hvilket overhovedet ikke var tilfældet ved
nogen af de tre ovne. Derimod har tidli
gere udgravede værkstedspladser på Øm
givet sig til kende ved bl.a. mængder af
affald 15.

Brugen af ovne kan endvidere komme
på tale ved fremstilling eller tilvirkning
af glas. På Øm viser store mængder af
skåret vinduesglas, både med og uden be
maling, at klosterets bygninger har haft
blyindfattede glasruder, mens derimod
skår af middelalderlige drikkeglas så godt
som ikke forekommer. Produktion af rå
glas er hidtil ikke påvist i det middelal
derlige Danmark, men det er dog tænke
ligt, at selve forarbejdningen af glasmas-
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sen til rudeglas er foregået her i landet,
f.eks. i tilknytning til større byggefore
tagender. Ved denne proces kræves der
opvarmning af glasmassen i en ovn, lige
som man ved afkølingen af de færdige
ruder benytter en særlig køleovn, som
dog i nogle tilfælde kan være sammen
bygget med selve glasovnen 1C. Fra ud
gravninger kendes flere danske renæssance-glasovne, og et karakteristisk træk
ved disse er, at der gennemgående optræ
der betydelige mængder af spildt glas,
bl.a. i ovnens bund. Endvidere er man
stødt på brudstykker af glaspusterens
redskaber, digler og forme samt i nogen
grad tillige skår af færdige produkter 17.
Intet af de ovennævnte træk gør sig gæl
dende ved de fundne Øm-ovne, som der
for næppe har været brugt i forbindelse
med det arbejde i glas, der efter alt at
dømme i øvrigt har været en velkendt
ting på klosteret i forbindelse med de om
fattende byggerier.
Den hyppigst forekommende hånd
værksmæssige udnyttelse af ovnanlæg er
måske ved brænding af keramik. Imid
lertid adskiller de tre Øm-ovne sig en hel
del fra de typer keramikovne, man har
kendskab til både i udlandet og herhjem
me 18. Såvel ovnenes begrænsede stør
relse som det forhold, at der overhovedet
ikke i det udgravede område omkring
dem fandtes fejlbrændt, kasseret lertøj,
taler imod, at vi skulle stå over for en
pottemagers ovne. Skønt Øm kloster som
storforbruger sandsynligvis blandt sine
aktiviteter har talt fremstilling af egne
lervarer, vil man snarest forvente, at pro
duktionen er sket uden for selve kloster
området. Rimeligvis må man i lighed
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med forholdene andetsteds søge kloste
rets pottemagere et sted på dettes jorder,
ikke alt for langt fra aftageren, hvor man
bekvemt har kunnet skaffe sig de nød
vendige råmaterialer, 1er, vand og træ 19.
Et sidste gæt om ovnenes funktion skal
gå ud på, at de måske har spillet en rolle
i klosterets daglige husholdning, hvor
ovnanlæg til bagning, brygning, røgning
og tørring har været nødvendige. I så
fald skulle man dog forvente, at ovnene
havde været placeret i tilknytning til en
særskilt køkkenafdeling i klosteret, og
spor efter en sådan er ikke påtruffet i den
del af klosterområdet, hvor ovnene duk
kede op.
Datering - konklusion
Som omtalt side 27 giver møntfundene
i fyrgruben BH mulighed for at datere
ødelæggelsen af ovn 3 samt opførelsen
af den søndre korsgang i sten til tiden
efter 1422, sandsynligvis omkring 1450.
Hvornår den ældste ovn er rejst, kan vi
tale om nogen særlig lang funktionsperi
ode for det samlede anlæg. De tre ovne
er bygget umiddelbart efter hinanden, og
deres samlede levetid falder efter alt at
dømme inden for de første to tredjedele
af 1400-årene - jævnfør Niels Abrahamsens redegørelse for resultatet af de fore
tagne arkæomagnetiske målinger i ovn
anlægget, som uafhængigt af den arkæo
logiske datering peger i samme retning.
På baggrund af denne sikre datering
er det kun beklageligt, at det ikke hidtil
har vist sig muligt at bestemme ovnenes
funktion i klosteret. Vort kendskab til
brugen af ovne i middelalderen er dog
imidlertid kun af begrænset omfang på

nuværende tidspunkt, så det er derfor at
håbe, at fremtidige fund - på Øm eller
andetsteds - kan bidrage til forståelsen
af de tre ovne.
Udgravningen af det centrale anlæg på
Øm Kloster sluttede efter planen i som
meren 1978. Da artiklen er udarbejdet
før, er resultaterne herfra ikke medtaget.
En kort oversigt over hovedresultaterne
kan fås i Ole Schiørring: Lægbrødre-fløjen
på Øm Kloster. Løgumkloster Studier 2,
Løgumkloster 1979.
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Magnetisk datering
af en middelalderovn fra Øm kloster
Af Niels Abrahamsen
Under udgravningerne af klosterruinen
i Øm i sommeren 1976 stødte man på
resterne af en ovn i det sydøstlige hjørne
af klostergården, jfr. foranstående beskri
velse af Per Kristian Madsen og Ole
Schiørring. Da ovnens gulvlag (BED lig
BEF, se fig. 8, side 32) var rødbrændt 1er,
som var overlejret af to yngre brandlag
(BEB og BDO), var der muligheder for at
få stratigrafisk velplacerede magnetiske
prøver med henblik på at forsøge at fore
tage en magnetisk aldersbestemmelse af
anlægget (Abrahamsen 1966, 1977, Ait
ken 1974; Tarling 1975). Vi samlede der
for i alt 40 orienterede prøver, hvis mag
netiske egenskaber senere blev målt ved
hjælp af et spinmagnetometer ved Labo
ratoriet for Geofysik med støtte fra Sta
tens Naturvidenskabelige Forskningsråd
(J. nr. 511-5370).
Prøveindsamling
Prøverne, der smuldrer meget let, blev
udtaget ved med et vaterpas at presse små
cylindriske plasticdåser (2,5 cm X 2,5
cm) nøjagtigt lodret eller vandret ind i
lagene, der på forhånd var blødgjorte ved
forsigtig gennemblødning med vand. En
del prøver gik tabt ved, at dåserne rev
nede på grund af sten i leret. Inden prø
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verne blev fjernet, blev de nummereret,
og den nøjagtige nordretning (±2°) mar
keret med spritskriver. Til sidst blev prø
verne taget op og fik påsat låg. Under
hjemtransporten stod de i en æske med
låget nedad for ikke at risikere en sam
menrystning af materialet, idet nogle af
dåserne kun var halvt fyldt ud. Ved
hjemkomsten blev prøverne imprægneret
med vandglas indsprøjtet gennem et lille
hul i dåsens bund, hvorved de blev sikret
mod at smuldre under målingerne.

Ffg. 1.

Retningen af magnetfeltet F beskrives
ved to vinkler, D (deklinationen) og
I (inklinationen).

Magnetiske målinger
Resultatet fra de magnetiske målinger kan
beskrives ved retningen og intensiteten
af den remanente (permanente) magneti
sering (RM) af prøven, som vist på figur
1, idet disse størrelser direkte kan bestem
mes ved laboratoriemålingerne. Vinkel D
er deklinationen eller i daglig tale den
magnetiske misvisning, medens I er in
klinationen, d.v.s. magnetfeltet F's hæld
ning i forhold til horisontalplanet.
Et materiale (1er, keramik, sten etc.), der
indeholder blot en smule jern eller nogle
jernforbindelser, vil ved opvarmning og
efterfølgende afkøling i jordens magnet
felt »fastfryse« retningen af det lokale
magnetfelt F, som det bliver induceret i
materialet under afkølingen. Under gun
stige vilkår, der ofte er opfyldt for ar
kæologiske materialer, vil denne såkaldte
termoremanente
magnetiseringsretning
(TRM) bevares i materialet, også når det
ydre magnetfelt senere skifter retning.
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Ved at måle retningen af den naturlige
remanente magnetisering (NRM) i en
gammel prøve, der har ligget uforstyrret
siden afkølingstidspunktet, kan den gamle
retning af magnetfeltet altså bestemmes.
Såfremt feltretningens variation tilbage
i tiden er kendt fra andre undersøgelser,
kan den målte NRM i prøven derfor for
tælle noget om prøvens sidste afkølings
tidspunkt.
I praksis er der en del fejlkilder, som
bidrager til en usikkehed på resultaterne;
dels kan materialet være forstyrret, dels
kan magnetiseringen være ustabil, hvor
ved der dannes en viskos remanent mag
netisering (VRM) parallelt med det nu
tidige magnetfelt, og dels er der en lille
usikkerhed fra orienteringen samt målin
gen af prøven. Derfor indsamles der nor
malt mange prøver pr. struktur, og må
lingernes spredning giver da mulighed for
at vurdere nøjagtigheden af resultatet.
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Fig. 2 a.
Den. målte retning af prøvernes naturlige remanente magnetisering, vist i stereografisk projektion. Punk
terne i parentes er udeladt ved beregning af gennemsnittet, jfr. teksten. Massiv hhv. åben signatur angi
ver positiv hhv. negativ inklination.

Fra ovngulvet BED blev indsamlet 14
prøver, fra brandlaget BEB 14 prøver og
fra brandlaget BDO 12 prøver. Resultatet
af de magnetiske målinger er vist i fig.
2a & 2b for hvert af lagene. I tabel 1 er
givet de respektive middelværdier med
den tilsvarende statistik på en kugleflade
(Ficher, 1953): Ni er antal prøver, N an
tal benyttede prøver ved middelberegnin 
gen, Dm er middeldeklination, Im er mid42

delinkiination, R er vektorsummen, K
præcisionsparameteren, aos og aso er ra
dius i henholdsvis 95% og 80% signifi
kanscirklen, mens Ogo angiver den cirku
lære standardafvigelse.
De prøver, hvis retning afviger mere
end 90° fra middelretningen, er på fig. 2a
sat i parentes og er forkastet ved bereg
ningerne i tabel 1, idet disse stærkt afvi
gende retninger ikke kan repræsentere en

Fig. 2 b.
Gennemsnit af de målte magnetiske retninger med tilhørende 95°/o konfidenscirkel, jfr. tabel 1. Det nu
tidige magnetfelts retning, angivet ved den store stjerne, falder på eller uden for konfidenscirklerne.
Gennemsnitsretningerne 4 og 5 er følgelig signifikant forskellige fra nutidens magnetfelt.

sand værdi af jordmagnetfeltets retning
i middelalderen, hvor sækularvariationen
maksimalt har været omkring ±20°.
På trods heraf er spredningen 0G3 be
tydelig; for brandlagene harmonerer den
arkæologiske beskrivelse også hermed,
jfr. ovenfor, idet de to brandlag BDO og
BEB er lag, der ikke er brændt i deres nu
værende position, men efter afkøling an
tagelig er noget forstyrrede ved omlejring
og udjævning.
Modsat forholder det sig med det æld
ste lag i ovnen, gulvlaget BED. Ved ud
gravningen virkede laget oprindeligt og
uforstyrret siden brændingen, hvorimod
den store spredning i de magnetiske ret
ninger kan tyde på, at i hvert fald den
del af gulvet, hvorfra de magnetiske prø
ver er taget, ikke er helt uforstyrret siden
brændingen.

Denne konklusion kan underbygges
ved at undersøge stabiliteten af den re
manente magnetisering. 10 af prøverne,
fortrinsvis de med afvigende retninger,
blevet trinvist afmagnetiseret i et 50 Hz
vekselmagnetfelt op til en maksimalfelt
styrke på 800 Ørsted. Resultaterne af af
magnetiseringsforsøgene er vist i figur 3.
Det fremgår heraf, at den naturlige rema
nente magnetisering er relativ stabil, som
det må forventes for en TRM, idet der skal
en feltstyrke på mellem 150 og 800 Ør
sted til for at reducere magnetiseringsin
tensiteten J til 50 °/o af begyndelsesinten
siteten Jo, samtidig med at retningen kun
ændres lidt; en systematisk retningsæn
dring kan ikke iagttages. Disse træk be
kræfter, af specielt de prøver, hvis retning
afviger stærkt fra middelretningen, må
være roterede efter afkølingen. Tids43

Den magnetiske stabilitet kan testes ved afmagnetiseringsforsøg. Figurens venstre dele viser, hvordan
retningen af en prøves remanente magnetisering langsomt ændres ved afmagnetisering i et trinvist vok
sende vekselmagnetfelt H. Kurverne til højre viser de tilsvarende fald i den remanente magnetiserings
intensitet. Massiv hhv. åben signatur angiver positiv hhv. negativ inklination; stjernen angiver det nuti
dige magnetfelts retning. Alle de viste prøver viser en relativ stabil, og for 7 af dem stærkt afvigende
retning fra det normale felt, som kun kan forklares ved, at disse prøver har været forstyrret efter afkø
lingen.

punktet for denne forstyrrelse er ukendt,
med det er vel sandsynligt, at det falder
sammen med nedbrydningen af ovnen.

Magnetisk alder
Selv om spredningen på de magnetiske
retninger er stor, giver hvert af lagene
for sig en remanent magnetiseringsret

ning, der er signifikant forskellig fra nu
tidens magnetfelt, som vist på fig. 2b,
hvorfor den fundne retning må svare til
en ældre feltretning. De tre lags retninger
afviger dog ikke signifikant indbyrdes,
så den relative tidsfølge af lagene kan
ikke erkendes magnetisk. Dette var nu
heller ikke at forvente, idet ovnens leve

DECLINATION
WEST

EA8T

Fig. 4.’
Jordmagnetfeltets retning i Danmark gennem de sidste ca. 1000 år. Gennemsnitsretningen for Øm ovnen
er indtegnet sammen med 95°/o og 80°/o signifikans cirklerne, hvoraf det fremgår, at den magnetiske ret
ning i prøverne i dette tilfælde sætter en øvre grænse for ovnens alder, idet den målte retning med 95 °/o
sandsynlighed er dannet før ca. 1450. En nedre grænse for alderen angives ved møntfund til ca. 1422.
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tid synes at have været ganske kortvarig.
Den magnetiske middelretning af de
33 accepterede prøver (Dm = 1,4°, Im =
54,4°, a95 = 9,8°) kan vi sammenligne
med kurven i fig. 4, der viser magnetfel
tets variation i retning i Danmark for de
sidste 1000 år. Figuren må benyttes med
passende forsigtighed, idet den stiplede
del af kurven for Danmark (DK) ikke er
direkte målt, men beregnet ud fra den til
svarende kurve i England, som igen er
baseret på et stort antal arkæomagnetiske
målinger på strukturer af kendt alder
(Aitken, 1970, 1974). Hovedtrækkene i
sekularvariationen, som vi vil hæfte os
ved, er, at deklinationen (misvisningen)
var tæt ved 0° eller østlig fra omkring
ca. år 1200 til ca. år 1650, medens inkli
nationen havde sin laveste (mindst stejle)
værdi omkring år 1300 og dernæst vok
sede systematisk i de følgende 300-400
år. Indtegner vi den fundne middelværdi
og 95 °/o henholdsvis 80 °/o signifikans
cirklerne for ovnen fra Øm Kloster i den
ne figur, ser vi, at den magnetiske ret
ning svarer til en magnetisk alder, der
med 95 °/o sandsynlighed falder før ca.
år 1450, mens sandsynligheden for at al

deren er ældre end ca. år 1400 er 80 °/o.
Sammenligner vi nu den magnetiske
alder med møntfundet, der daterer ned
brydningen af ovnanlægget til tidligst ca.
år 1422, kan de to uafhængige dateringer
tilsammen indkredse alderen for nedbryd
ningen til et sted mellem 1422 og ca.
1450. Her skal det dog bemærkes, at mens
møntalderen er en sikker grænse, er der
for den magnetiske tidsalder altid en lille
chance (omend den er mindre end 5 °/o)
for, at anlæggets alder kan falde udenfor.
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Trosliv og hjemliv
Ved flytningen fra Gjerrild til Skindbjerg
var vi, som før nævnt, klare over, at vi
kom til et nyt åndeligt klima. Men vi var
så optaget af det, vi anså for sandt og
rigtigt og lykkeligt for den enkelte og de
mange, at vi slet ikke kunne lade være
med at arbejde for at søge at videregive
vort kristne livssyn og vore folkelige
idealer. Snart var vi inde i brydninger til
to sider, skønt vi søgte at formidle sam
arbejde og forståelse til begge. Gennem
kommunen gik en klart optrukken linie,
der delte beboerne i kristelig henseende i
»de troende« og »de vantro«. Også ofte
benævnt »de, der er indenfor« og »de,
der er udenfor«, underforstået i Indre
Mission, men dermed også i Guds rige
i det hele taget. Ja, så var der nogen, om
hvem de skarpe sagde, at de søgte at halte
til begge sider.
Indre Mission i pastoratet førte et me
get klart omvendelseskrav som adgang til
at blive anerkendt som »rigtig«: Standset
på vejen mod fortabelse ved en vækkelse,
hvor man erkendte, angrede og helst helt
bogstaveligt begræd sin synd. Brud med

synden i tanker, ord og gerninger. Over
givende sig til Guds uforskyldte og fuldt
dækkende nåde for Jesu lidelse og døds
skyld. Derefter glæden i Herren, vidnes
byrd i ord og liv om omvendelsen. Det
var så absolut Indre Mission, der var
toneangivende, ikke alene i det kirkelige
liv, men på mangfoldige andre områder.
Brændende nidkærhed, offervilje og dyg
tighed prægede mange af dem, der var
kommet til troen ved pastor Vilhjelms
forkyndelse.
Blandt lægfolket var den egentlige høv
ding lærer A. P. Jørgensen i Kastbjerg.
Som ung søgte han uddannelse ved land
bruget på større gårde, men tog så lærer
eksamen på Blågårds Seminarium. Han
oplevede en klar og stærk omvendelse,
der havde til følge, at hans hustru søgte
skilsmisse, et hårdt slag, som han kun
rent undtagelsesvist berørte over for sine
allernærmeste venner, og så stor respekt
stod der om hans moralske livsførelse, at
jeg aldrig har hørt nedsættende bemærk
ninger om ham i den anledning. Hans sø
ster Kristine var hans trofaste husbesty
rerinde. Sammen dannede de et hyggeligt
hjem, hvis døre gik på lette hængsler.
Lærer Jørgensen var en meget søgt
prædikant. Aften efter aften var han på
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prædiketure eller ude at lede bibelsamta
ler. Befordringsmidlet var en jumbe, for
spændt en ikke særlig hurtigtløbende lille
grå hest. Til lærerembedet hørte en min
dre jordlod. »Når jeg ved 11-12 tiden
kommer hjem »damper jeg af« åndeligt,
og bliver i kolde vinternætter tøet op
legemligt i stalden ved at give de roligt
drøvtyggende køer en lille ekstra givt hø,
klø dem ved hornene og snakke lidt med
dem«, sagde han ofte med et smil eller
en latter.
Han var modstander af såvel Blå Kors
som andre totale afholdsforeninger, men
engang i en samtale fortalte han: »En
overgang var jeg begyndt at slappe af ved
at sætte mig i en lænestol og nyde et glas
vin, men vinen begyndte at smage mig så
godt, at jeg en aften blev bange, den
skulle blive mig for kær, blive en fristelse,
en synd, og så var det forbi med dette,
selv om det aldrig kunne falde mig ind
at stemple nydelsen af et glas vin som
synd for andre«.

Interesseret var lærer Jørgensen i tidens
politiske og sociale rørelser og drøftede
dem gerne. Han havde et ikke ringe fond
af historisk viden og i almindelighed et
mildt og vindende væsen. Mildheden
måtte dog til tider, især i skolestuen,
kæmpe med et af naturen hidsigt sind.
Han var en samvittighedsfuld lærer, men
det disciplinære var vel ikke hans stærke
ste side. Var hans hidsige gemyt ved at
tage overhånd, eller grundede han i en
samtale eller en disput over et problem,
havde han for vane at tage en lok af fuld
skægget ind i venstre mundvig og gumle
afledende/overvejende på denne.
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Det disciplinære voldte især vanskelig
heder i sommerhalvåret. Det var skik og
brug, at nogle gårdejere fik en hjorddreng
fra småkårshjem i Grenå eller omegn.
Disse drenge var jævnligt indstillet på
selvhævdelse ved provokerende doven
skab og/eller skarnsstreger i skolen. En
advarsel, en tordentale eller et lille ryk i
øret afvikledes i klasseværelset. - I alvor
ligere tilfælde blev den skyldige sat ind
i Jørgensens sovekammer, og så blev en
lille rebtamp taget i brug. Afstraffelserne
var i øvrigt uden personsanseelse.
Ydre Mission og søndagsskolearbejde
var også med i Jørgensens arbejdsområde.
I søndagsskolen blev tømrer Søren Mad
sen fra Selkjær en af hans trofaste med
arbejdere. Han var en helt ualmindelig
vennesæl og beskeden mand, mild, glad
og hjælpsom også i timelige anliggender
i en grad, så der gik ry deraf.
I Emmelev samlede smed Eskild Ander
sen de unge til bibeltimer, særdeles man
ge børn til søndagsskole og ledede tillige
en ydre missionskreds i intimt samarbejde
med den sangglade gårdejer Anders Fogh,
der i mangfoldige år var formand for det
i 1892 opførte Emmelev missionshus.
Fogh havde en meget kraftig sangstem
me, men holdt sin egen rytme og iblandede melodierne en mængde sløjfninger,
ofte skiftende fra vers til vers, eftersom
hans bevægelige sind indgav ham det.
Dette generede mindre i missionshuset og
ved møder og sammenkomster, men i
Rimsø kirke var den meget musikalske
lærer Joh. F. Hvorslev både kordegn og
organist. Hans sangstemme kunne ikke i
styrke hamle op med Anders Foghs, men
kom denne hans ven for meget på afveje

med takt og toner, lod han orglet bruse
for fuld kraft, til det atter var ham, der
havde overtaget.
Dog hændte det, at orglet snappede
efter vejret ved en pludselig anstrengelses
begyndelse. Bælgtræderen var nemlig ikke
altid parat med luftforøgelse. Han var el
lers sit hvervs betydning bevidst, men
hans naturlige nysgerrighed skulle også
tilfredsstilles, og menigheden kontrolle
rede han ved jævnligt at stikke hovedet
gennem sprækken i portieren ud til kirke
skibets gang, mens foden ret mekanisk
trådte blæsebælgens pedal. Det kunne
tage tid at sætte tempoet op! Det skal
siges, at der var en virkelig levende me
nighedssang, særlig i Rimsø.
Lærer Hvorslev var medarbejder i søn
dagsskolen; ved festlige lejligheder sang
hans børnekor i kirken. Vinter efter vin
ter samlede han karle og piger og yngre
ægtepar i et kristeligt sangkor.
Sognepræsten, C. V. Bielefeldt, var le
deren af I. M. i kirkebyen Rimsø, og gård
ejer Søren Møller i Skindbjerg. Han hav
de en skarp måde at sige sin mening på,
var mere frygtet end elsket, også inden
for sin egen kreds, hans afgørelser i tros
sager var absolutte og stærke. Det slog
ofte gnister, hvor han færdedes, en gam
meltestamentlig Josvaskikkelse, fysisk og
psykisk. Det varede ikke ret lang tid, før
han havde stemplet »mor« og mig som
lunkne falske kristne, værre end de van
tro.
Vi havde markskel fælles, vore gårde
lå med en lille have og en strimmel jord
imellem. Indbydelser til besøg hos os fik
blankt afslag fra ham og hans kone, og
de advarede andre I. M.s venner mod at

mænge sig med os. Selv satte de kun én
gang deres ben inden for vore døre. Det
var ved vort sølvbryllup, hvor de, under
stort pres fra I. M.s vennekreds, i sidste
øjeblik kom og satte sig allernærmest ud
gangsdøren i langloens festlokale med de
ca. 150 gæster, og de gik hjem, så snart
festmåltidet var ovre. Der var gæster fra
alle hjem i landsbyen samt slægtninge og
andre venner.
Dette forhold pinte os meget, men var
måske med til at holde vor samvittighed
vågen og er et udtryk for, hvor skarpt
nogle trak skellet mellem grundtvigiansk
og indre missionsk livsanskuelse op. Til
svarende isolering kunne hænde også fra
modsat hold, trods påstået frisind, da kom
det til orde som en ringeagt for såkaldt
pietistisk snæversyn! I vort tilfælde hed
det, »drag ikke i ulige åg med vantro« !
For øvrigt har jo især det grundtvigske
kirke- og folkeliv i lang tid været spaltet
op i en mængde grupper og enkeltperso
ner, der indbyrdes bekæmper hverandres
meninger med skarpe ord. Grundtvig blev
en olding af år (f. 1783-d. 1872), men var
åndsfrisk til det sidste. Hans egne syns
punkter gennemgik en til tider stærk og
springende udvikling. Hans mægtige og
alsidige åndsstyrke gjorde, at han dette
til trods havde lydhørhed og indflydelse
på næsten hvilket område, man nævne
vil.
Især efter hans død bragte modstriden
de Grundtvig-citater ofte mer forvirring
end klarhed over, hvad bevægelsen stod
for. Hans datter Asta har fortalt, at den
gamle åndshøvding selv til tider kunne
udbryde: »Er dette grundtvigianisme, så
fri Gud mig fra at blive grundtvigianer!«
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Skulle jeg ved slutningen af året 1897,
da vi flyttede til Rimsø-Kastbjerg kom
mune, have redegjort for min åndelige
indstilling, var svaret vel blevet noget i
retning af: Jeg er grundtvigianer, som
Grundtvig var det i 1810, da han holdt
sin berømte, i nogles øjne berygtede,
dimisprædiken: »Hvi er Herrens ord for
svundet af hans hus?«, eller som han var
i 1825, da han gjorde op med rationalis
mens fornuftkristendom, repræsenteret af
professor H. N. Clausen, ved sit kamp
skrift »Kirkens Genmæle«. Altså i de år
tier, der af nogle karakteriseres som
»Grundtvigs missionske tidsalder«. Jeg
elsker hans salmer, bibelhistoriske sange
og mange af hans folkelige digte, hylder
mange af hans frisindede kirke- og skole
tanker; men når frisindet kommer til mig
i f. eks. valgmenighedspræst V. Brückers
fortolkning, melder jeg fuldstændig fra,
eller gør front imod, både over for hans
bibelsyn og hans syn på moral og livs
førelse !
Skulle jeg gøre rede for min lægmandsteologi, kan det vel kort siges således:
Jeg ser noget meget stort i barnedåben,
i den bliver et lille menneskevæsen født
påny som Guds barn. Gaven fra Gud må
senere modtages personligt, gudslivet næ
res og vejledes væsentligt gennem bibel
læsning og bøn, ved nadverbordet og ved
ordets forkyndelse, når menigheden sam
les i kirken eller andetsteds, og i stille
lønkammerstunder.
Det hændte, at nogen kaldte mig mis
sionsk, men det holdt jeg ikke af, jeg
mente, at jeg var en ægte lærling af Lu
ther og Grundtvig, at jeg havde et per
sonligt gudsforhold som mit dyrebareste
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eje---- men dette eje var ikke modtaget
gennem en voldsom og brat omvendelse.
Mor og jeg erfarede snart, at vi ikke
kunne godkendes som hørende til Indre
Missions Samfund på dette sted, hvad vi
da heller ikke ønskede eller eftertragtede,
men vi ville meget gerne, om vi kunne
have rakt hverandre søskendehånd, aner
kendende hverandre som forskelligt præ
gede børn. Hjemmehørende i Guds fader
hjem. »Fælles om Guds liv og fred - lys
og kraft og herlighed - af Guds nåde til
Guds ære - i Vor Herres Jesu navn«
(Grundtvig).
Inden for begge livsbevægelser drøfte
des ivrigt, hvad der var synd og ikke
synd, især de såkaldte »mellemting«. Her
til regnedes f. eks. dans, kortspil og visse
andre fornøjelser. Personligt så jeg såle
des på de nævnte, at de ikke var syndige
i sig selv, men hyppigt vakte syndige ly
ster, og at tiden kunne bruges til andet
og bedre.
Før vi fik råd til at ordne vor øverste
stue om til møbleret havestue, indbød vi
engang byens unge til samvær med dans
i stuen. Skønt vi var i et privat hjem,
var der nogle enkelte, der dansede og op
trådte på en sådan måde, at Petrine og
jeg sagde til hinanden: »Det er sidste
gang, der bliver danset i vort hjem«.
Dette var medvirkende til, at vi indbød
til gymnastik og folkedans i langloen. Vi
forstod, at vi havde en slags pligt til at
give et tilbud for god brug af fritid og
livslyst til ungdommen.
Sanglege om sommeren i have og på
gårdsplads samt selskabslege i vore stuer
har vi derimod haft megen glæde af, og
så sluttede vi samværene med sang og

ofte med trosbekendelsen og bøn. Det
har ligeledes været en glæde i de senere
år vederlagsfrit at stille et stykke græs
mark til rådighed for det her på egnen
nyopdukkede fodboldspil på søgnedags
aftener.
Der kom også til at stå et vist gny om
kortspil. Vi havde nogle karle, der abso
lut ville spille om penge. Det viste sig
efterhånden at blive til spillelidenskab og
højrøstet mindre pæne udbrud til forstyr
relse for os andre. Så brændte vi vore kort
og forbød spillet.
I stedet lagde vi forskellige slags bræt
spil i bordskuffen til fri afbenyttelse. Li
geledes lagde vi endnu flere bøger, blade

og tidsskrifter frem og forsøgte også at
skabe hygge ved højtlæsning.
Nogen tid efter opgøret havde vi »syl
tegilde« for den kreds af bysbørn, der
ikke følte sig hjemme i I. M. Vi ville na
turligvis gerne give dem en god aften og
havde tænkt os en aften med frit samvær,
højtlæsning og sang, men nogles hang til
kortspil var så stærkt, at et par stykker
hentede kortene, de havde derhjemme, og
gav sig til at spille. De kunne ikke tænke
sig en aftens selskabeligt samvær for
uden.
De to begivenheder gav stof til over
vejelser og brydninger i eget sind, men
var også anledning til samtalestof og me

Niels Kaag, i midten, omgivet af gårdens heste og folk. Formentlig fra omkring 1. verdenskrig.
Foto i privateje.
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ningsbrydninger blandt bysfæller. Adskil
lige af vor slægt og venner forstod os
heller ikke, og lagde ikke skjul derpå.
Noget egentligt brud kom det dog ikke til
med nogen af parterne.
Et fjerdingår efter vor indflytning hav
de vi en nyfødt dreng i vuggen. Da jeg
var hos pastor Bielefeldt for at tilmelde
fødslen, fortalte jeg, at mine 3 første børn
var døbt med det ældgamle slægts- men
ikke dåbsnavn Kaag, og spurgte, om det
samme måtte ske med nr. 4. Bielefeldt
sagde, at dette var ulovligt, hvad han
efter lovens bogstav havde ret i, og af
slog i efterhånden stærke ord at efter
komme ønsket. Jeg fastholdt lige så stejlt
ønsket. Så tog jeg hjem.
Vore præstevenner Ring i Veggerslev
og Mynster i Gjerrild tilbød begge at ud
føre dåben, men vi syntes, at vi derved
skilte os ud fra det stedlige menigheds
fællesskab og blev en slags sognebånds
løsere. Det ville vi ikke, så sagen gik den
tjenstlige vej til Kultusministeriet, og efter
knapt fire måneders forløb resolverede
dette, at barnet skulle have samme dåbs
navn som sine søskende, men man hen
stillede til grdj. Niels Laursen, i daglig
tale kaldet Kaag, at han søgte om ved køb
at skaffe bevilling til at kalde og under
skrive sig med navnet Kaag. Tilladelse
ville da blive givet. Denne henstilling ef
terkom jeg.
Med pastor Bielefeldt kom jeg aldrig i
egentlig fostand på samtalefod, men vi
søgte alligevel jævnligt til kirken i Kast
bjerg eller Rimsø; hyppigt kørte vi dog
til en nabokirke. Ikke så sjældent til
Grenå; her virkede provst J. N. L. Nørregaard. Han havde et vist grundtvigsk
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præg, men samarbejdede også med det
vågne I. M.s liv. Engang havde vi begge
været til et større møde, hvor emnet var
noget med omvendelsen. Bølgerne havde
gået højt vedrørende omvendelsens form
og nødvendighed. Efter mødet var jeg
med hjemme i provstegården. Vi fik en
fortrolig og god samtale, og jeg spurgte
om det, jeg på det tidspunkt gik og tum
lede med: »Hvad mener De om mig gan
ske konkret? I Skindbjerg siger nogle, at
jeg ikke er rigtig omvendt og derfor ikke
rigtig troende. Ja, det problem har vi jo
før snakket om«.
Nørregaard sad et øjeblik ganske stille
og sagde så med sit alvorsfulde charme
rende smil: »Gud har ikke sat mig til
dommer, men skønner jeg ret, har De gi
vet Gud Deres hjerte. De har ikke om
vendt Dem til Søren Møllers meninger,
men jeg kender heller ikke noget bibel
ord, der opstiller dette som betingelse for
salighed«.
Provsten tilkaldte hyppigt grundtvigske
talere. Vi var faste deltagere til disse mø
der, der fik stor betydning for egnen.
Meget gerne lyttede jeg især til provstens
bror, højskoleforstander Jens Nørregaard,
Testrup. Lians viden var stor, hans tale
var åndfuld og myndig. Han gav os no
get at tænke over og noget at leve på
og for.
I 1903 havde vi præsteskifte i RimsøKastbjerg. Rygtet, der fortalte, at den nykaldede pastor Johannes Lind var en fuld
tro I. M.s mand, sagde sandt, og dog følte
både Petrine og jeg os hjemme på en helt
anden måde end før i vore sognekirker.
Pastor Lind forkyndte evangelium, et godt
og glædeligt budskab, hans prædikestil

yar ejendommelig ved sin spørgende
form. Han kunne i en taleperiode opstille
forskellige spørgsmål og synspunkter,
gængse blandt teologer og lægfolk. Så
standsede han med en kort pause, så med
sine kønne øjne ned over den store me
nighed og sagde stille eller kraftigt: Hvad
mener nu du, hvad er din personlige stil
lingtagen til dette? - Igen en kort pause,
lige af så tilpas længde, at spørgsmålets
indhold fæstnede sig.
Ved den tid lagde sygdoms skygger sig
over vort hjem. To af vor mors søstre
døde med forholdsvis kort mellemrum.
Den ene efterlod sig mand og 3 børn, den
anden mand og 4 børn. Petrine havde
været nær tilknyttet begge søstre og ydet
pleje og støtte på forskellig vis.
Nogen tid efter måtte hun selv gå til
sengs, både fysisk og psykisk medtaget.
Havestuen blev lavet om til sygestue. Et
af I børn sov i gæsteværelset ved siden
af. Vor gode ven og huslæge Carl Ilsøe
spurgte en dag, om han måtte tage en
kollega med på sygebesøg og rådføre sig
med ham.
Efter den grundige undersøgelse blev
de siddende lidt og snakkede med vor
mor og mig. Kollegaen sagde da: Jeg er
tilbøjelig til at mene, at De har for mange
religiøse spekulationer. Kunne De ikke
lade dem fare?
Petrine havde ligget træt og ligesom
lidt halvt døsende hen. Ved spørgsmålet
rejste hun sig brat til siddestilling i sen
gen og sagde med fast stemme og sit
stærke blink i øjnene: I må ordinere, hvad
kur I finder bedst, men min Gudstro må
I ikke forsøge at rokke ved. Det er mit
bedste eje, min faste ankergrund.

Efter mange overvejelser blev hun den
5. nov. 1905 indlagt på Diakonissestiftel
sen i København. Hun blev der i 237
dage og kom hjem den 29. juni 1906.
Mens dage blev til uger og måneder, lærte
jeg bedre og bedre at forstå Luthers for
klaring om, hvad der hører til det daglige
brød. Dette med from ægtefælle, pålide
lige medarbejdere og gode venner og tro
faste naboer, og hvad mere nævnes kan.
Tankerne går til mange, men én gjorde
en særlig god og uegennyttig indsats i
hjemmet: Stue Mett, der var kommet til
os i Gjerrild som yngste pige, havde fulgt
os til Skindbjerg og nu var ældste pige.
Dygtigt og solidt udførte hun sit eget ar
bejde og lagde tilrette for de øvrige piger,
og så var hun en kærlig, men myndig op
drager og vejleder for børneflokken og
en solid rådgiver for mig vedrørende bør
netøj osv.
Savnet var der alligevel, afstanden til
København var stor. Udgiften for fuldt
hospitalsophold var 2 kr. om dagen. Dvs.
ret nøjagtigt det samme som en arbejds
mand fik i dagløn på egen kost. Årsløn
nen for en tjenestepige var fra ca. 150 til
ca. 250 kr. - I denne forbindelse skal jeg
måske nævne, at der måtte en underlivs
operation til. Den kostede 30 kr.
Desværre havde sygehusopholdet ikke
helt den ønskede virkning, og Petrine
måtte siden have en kur på Frydenstrand
Kuranstalt. Hun kom raskere hjem og
lærte her at bruge endnu flere grøntsager
i husholdningen uden dog at blive helt
vegetarianer. På kuranstalten kritiserede
man stærkt visse af en almindelig land
husholdnings yndlingsretter. Blandt andet
blev pandekager stemplet som særdeles
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usunde, ja, de fik endog prædikatet: En
af Den Ondes opfindelser! I nogen tid
var de taget af spisesedlen på Elmely.
Her blev der ellers ikke klaget over ko
sten. Tværtimod. Men karlene spurgte, ja
bad, om ikke denne ret måtte komme frem
igen. Og de ligefrem velbehageligt snu
sede duften i sig, da de en middagsstund
kom hjem fra markarbejdet. De ville
knapt tro deres egen lugtesans. Det kom
som en fuldstændig overraskelse. Hestene
kom hurtigere i stald end sædvanlig. Kar
lene så festglade ud og satte bjerge af
pandekager til livs, men det var Petrine
forberedt på, og hun nød, som det var
hendes skik, at gøre andre glade.
Fra den tid blev atter indført den sæd
vane at belønne en ekstra arbejdsindsats
eller et opskær med det endnu bedre end
pandekager: Æbleskiver sukret rigtig godt
ned - og serveret til chokolade! !
Frydenstrand blev drevet af adventi
ster. Det havde egentlig givet os lidt be
tænkeligheder, før hun rejste dertil. Hun
lærte at respektere deres tro og livsførelse
uden at antage deres specielle kristelige
anskuelser.
Vore nye præstefolk blev ret hurtigt
vore rigtig gode venner. Vi tog mangen
en tørn, især i begyndelsen af bekendt
skabet. Nej, det varede vist ved! Ligesom
venskabet har gjort det indtil i dag. Præsteparret og vi var så meget på bølge
længde, at vi delte sorger og glæder. De
var nok de mest ydende, især i sygdoms
tiden.
Fru Lind er søster til den kendte læge
missionær og stifter af »Teltmissionen«,
Marie Holst. Også over for hende udvik
lede sig et venskabsforhold og derigen
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nem en fornyelse af vor interesse for og
kærlighed til ydre mission i forskellige
forgreninger. Vi kom med i ydre mis
sionskredsen i vort eget sogn, glædede os
over den vågnende interesse på lands-,
ja, på verdensbasis for at bringe evange
liet til hedninger i vort slægtled.
At sende missionærer til fremmede ver
densdele, oprette skoler, bygge hospitaler
og små kirker, give hjælp til trængende
pariaer koster penge. Trods gavevilje i
hjemmemenighederne kunne det ofte vol
de vanskelighed at få balance i missions
selskabernes økonomi. Ved såvel små som
større møder taltes og samtaltes der hyp
pigt om forbøn og offervilje som sidelø
bende aktioner. Bibelord som »Gud elsker
en glad giver« og lignende blev draget
frem. Jeg har aldrig haft evne til at blive
pengesamler, men en linie fra salmebogen
har dog fra ungdommens år givet gen
klang i mit sind: »Husk, Gud dig gav de
mange pund til låns og ej til eje, byg eget
hus på arvet grund, så bor du dog til
leje«.
Så blev det os da en berigelse og glæde
at være også økonomiske bidragydere.
For Petrine udviklede det sig efterhånden
til, at vi burde give tiende til Guds riges
arbejde og sociale formål ude og hjemme.
Hun har i de senere år skaffet ret betyde
lige midler ved sin biavl. Egnen her er
nærmest ideel til denne »biindtægt«, hun
havde let ved at sælge sin honningavl,
men langt den største del blev sendt til
basarer, hvor det på lodsedler indbragte
mangefold mere end handelsværdi til kir
kelige formål.
Få har som hun kendt glæden ved at
kunne give. Utroligt mange småkårsfolk

fandt vej til hendes køkkendør; eller kur
ve med gode pakker bragtes uden snak ud
af døren til hjem, hvor alderdom, sygdom
eller uheld havde bragt vanskelighed til
huse.
Hun blev også sjælesørger i det stille
for mange. Adskillige erfarede, at hun var
god at søge råd og trøst ved. Jeg har ladet
mig fortælle - ved ikke om det passer at hvis en fin Stradivarius-violin bliver
knust, og derefter får sin sangbund sam
let af en mesters hånd, bliver dens tone
endnu renere, stærkere og især fyldigere
end oprindelig. Til tider har jeg tænkt, at
sådant var vist sket i den sygdomspe
riode, hun ikke alene havde gennemlevet,
men også gennemkæmpet. Ægte ydmyg
hed, stærk sjælsstyrke og inderligt Gudsbarneforhold blev mer og mer hendes væ
sens præg, eftersom årene er gået.
Mit eget helbred lod også adskilligt til
bage at ønske: Maven drillede en del, men
især døjede jeg med sten eller grus i nyrer
og blære. Det gav til tider stærke smerter
og gjorde, at jeg ikke måtte udføre egent
lig legemligt arbejde. Jeg skulle drikke en
stor portion kogt vand daglig, undgå både
at svede og fryse.
Jeg fik nogle medikamenter, der kunne
dulme, men ikke helbrede. Der var tale
om operation, men lægerne turde ikke
fuldt anbefale det, så blev det da mest
mit landbrugsfaglige arbejde, om jeg kan
kalde det sådant, at være med i lettere
arbejde med køer, svin og høns. Især
holdt jeg af at gå og børste og strigle
kvæget, så dyrene var glatte og blanke i
hårlaget, en fryd for mit øje. Også haven
gav mig glæder. Jeg kunne lede gårdens
drift, men nægtes kan det ikke, at med

hensyn til markarbejdet blev jeg efter
hånden for afhængig af forkarlens dyg
tighed, pålidelighed og evne til at lede og
lægge de øvrige karles arbejde til rette.
Der blev tid til at læse meget, og det
benyttede jeg mig af, jeg fik også tid til
at deltage i møder og påtage mig mange,
set fra et økonomisk synspunkt for man
ge, ulønnede tillids-, bestyrelses- og for
mandsposter. Men det var med til at give
mig noget at leve på og leve for og førte
mig sammen med mange interessante ofte
anderledes tænkende mennesker.
Nok om dette. Blot skal der tilføjes, at
især Petrines sygdom naturligvis var
medvirkende til, at vi ikke kunne ved
ligeholde foredragsmøderne i vort hjem.
De havde nu heller ikke vakt særlig stor
tilslutning. De grundtvigske ideer fandt
ikke sangbund i sognet.
Præsteparret Lind bragte derimod forny
else til I. M. Både unge og ældre holdt af
at komme i det gæstfrie præstehjem til
samvær og møder. Her var både skæmt
og alvor i den store, gamle og upraktisk
indrettede præstegård, der af historikere
anses for at være Danmarks ældste. Den
er opført i 1593 med smukt og gennemsolidt bindingsværkstømmer, har lange,
kolde gange, og døre så lave, at man uvil
kårligt tænker på digterens ord: Min søn,
vil du i verden frem, så buk! Kun buk!
Den er naturligvis restaureret adskil
lige gange (gennemgribende i 1949/50.
Fredet i kl. A). En prægtig gammel have
dannede hver sommer ramme om en stor
sognebasar til fordel for Ydre Mission og
andet arbejde af kirkelig art. Mange gik
efter eftermiddagsgudstjenesten ind og ud
gennem de lave døre.
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Rimsø kirke kunne igen til tider van
skeligt rumme kirkegængerne. Kirkens
tilmurede syddør må lige nævnes: Dens
portal er et kunstværk, forarbejdet af den
berømte djurslandske stenmester Horder.
Kirkeejeren, Sos trup Gods, flyttede i sin
tid portalen til slottet, men nu står den
heldigvis på sin rette plads igen. - Folke
snakken gik, at den ved flytningen bragte
uheld, ja, forbandelse over mangt og me
get på godset. - Der var sket helligbrøde.
På kirkegården findes en ret anselig
høj, hvorpå der står en stor noget beska
diget runesten. Den har i sin tid siddet i
kirkemuren. Den har et karakteristisk
præg. En forsker har tydet inskriptionen
således: »Thore, Enrådes broder, rejste
denne sten efter sin moder og søster. To
gode kvinder. Døden er den største ulyk
ke for sønnen«.
Familien Lind var præget af det, man
i bedste forstand kaldte høj præstegårds
kultur. De værnede om det gamle, der
havde virkelig værdi, og fremelskede nyt
både i åndelig og materiel henseende.
Præsteparret blev til stor velsignelse for
både Petrine og mig og meget afholdt af
vore to ældste børn, der kom i præste
gården til ungdomsmøder og samvær. De
hentede sig her åndelige værdier for livs
tid. Det blev til et dybtgående venskab
hjemmene imellem, som holder endnu.
For mange var der sorg, og de allerfleste
i pastoratet var kede af det, da de fra
flyttede allerede i 1909.
Sidst de besøgte os, efter krigsårene
1914/18, sagde pastor Lind med smil efter
en ret dybtgående samtale: Hør, Niels
Kaag, jeg er ved at være alvorligt bange
for Deres åndelige indstilling. De må tage
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Dem i agt, ellers er der snart ikke mere
grundtvigsk tilbage hos Dem end Askov
sløjfen og den runde bløde hat! Så lo vi
alle. Men da latteren stilnede, sagde jeg:
Skuddet ramte måske skive, men temme
lig langt fra plet! - Jeg ved det, lød
svaret.
Samarbejde og mødeformer
Jeg ville og vil heller ikke nu bortforklare
endsige nægte, at der gennem årene er
sket en betydelig udvikling i det åndelige
klima på Elmely, men grundtonen i hjem
mets livsmelodi var og er den samme, vil
jeg holde på. - Forhåbentlig bliver den
ved at være det til min død!
Om ændringsårsagerne kunne der siges
rigtig meget. I stille stunder søger jeg
somme tider at rede nogle af trådene ud;
jeg har allerede nævnt adskilligt, men
fortsætter i forsøget på at få samlet en
mosaik af eget og andres livsmønster og
tænkemåde i min generation. Jeg har en
følelse af, at min tid snart kan være forbi
hernede.
Vi kom efterhånden på særdeles god
samtalefod med adskillige af I. M.s ven
ner i landsby og pastorat. Nogle af dem
har jeg nævnt, men føjer nu til som per
sonlige venner: ægteparret grdj. Søren
Nielsen (Mols), arbejdsmand Søren Baltzer, murer Jens Andersen Mogensen, grdj.
Anders Fogh, smed Eskild Andersen,
boelsmand Severin Jensen, han var enke
mand, men hans mangeårige husbestyrer
inde Pouline skabte et godt og gæstfrit
hjem for ham og hans børneflok. I den
gjorde tuberkulosedøden sin høst. Ja, og
så må jeg da nævne Maren og Dorthea
Mygind, mor og datter, der beboede et

lille hus, de var så taknemlige af sind,
trofaste forbedere og gode at sidde hos
efter en eftermiddagsgudstjeneste. Selv
magtede de ikke at overvære gudstjene
sten. Vi besøgte dem jævnligt og holdt så
lidt gudstjeneste sammen, kan det vist
godt kaldes: Salmesang, læsning af da
gens tekst, genfortælling af prædiken og
sambøn.
Forannævnte kunne suppleres med ad
skillige andre, men vi afbrød på ingen
måde den selskabelige omgang med ven
ner uden for I. M.s kreds. Dette var vel
medvirkende til, at Søren og Sine Møller
hverken gav eller efterkom indbydelse til
så meget som en kop aftenkaffe. Stort
andet samledes vi ikke om af spiselige go
der. Vi brød os ikke om ædegilder.

Efterhånden blev Petrine og jeg faste
deltagere i bibelkredsen, der samledes på
skift i forskellige hjem, ofte under ledelse
af lærer Jørgensen. Men ikke hos os. Det
kunne Søren Møller og enkelte andre ikke
tænke sig.
Lærer Jørgensen, hans søster Kristine
og den dygtige forskolelærerinde Caroline
Nielsen, der havde en usædvanlig evne til
at samle de unge piger til KFUK møder i
sit hjem, hvor hendes stoute blinde mor
nød en god pleje og fyldte en stor plads,
også ved ungdomsmøderne, kom vi i nært
samarbejde med og efterhånden i intimt
venskabsforhold til.

Samarbejdet med lærer Jørgensen kom
ikke mindst til orde i det menighedsråd,
der var en frugt af J. C. Christensens kir
kelove. Vi var valgt til at repræsentere
forskellige anskuelser i sognet, og mening
stod da også til tider mod mening.

Det gav sig også udslag på forskellig
anden måde. Engang havde jeg overværet
et stort I. M. møde; forhandlingsmøde
var det.
Jeg følte mig på dette tidspunkt kritisk
indstillet over for og var slet ikke god
taget i I. M.-kredsen, havde været tavs
deltager. Efter mødets afslutning trak læ
rer Jørgensen mig til side og sagde: De
har ofte haft et skarpt blik for fejl, men
også for det positive hos os. Hvad følte
De trang til at gå imod i dag? - Jeg er
glad for, om De snakker rent ud af posen.
Spontant udbrød jeg: Netop nu har jeg
så meget at kæmpe med i mit eget ånde
lige liv og ellers, at jeg ikke evner eller
ønsker at kritisere andre. Jeg har mer end
nok at gøre med mig selv!
Da Kastbjerg kirke i 1923 blev restau
reret, fik nyt alterbillede og maling, blev
det Jørgensen og mig, der skulle finde
bibelske inskriptioner til prædikestolens
felter m. m. Dette arbejde optog os meget
stærkt og kom til at strække sig over flere
ganges samvær og samarbejde, men også
til gode samtaler mellem to, der få årtier
før ofte havde brudt en lanse i sognets
kirkelige liv. Ungdomskraften var svun
det fra os begge. Måske var vi vokset i
»mands modenhed« og til bedre forstå
else af Jesu ord om, at det store bud i
loven er: »Elsk Herren din Gud af hele
dit hjerte og sind - og din næste som dig
selv«. Vi havde lært, at det i kristenlivet
er bedre og betydningsfuldere at stå sam
men om det egentlige i troens liv end at
strides om enkeltheder i det mindre væ
sentlige. At kristne ikke skal være ens i
livssyn og livsmønster, men trods forskel
ligheder have søskendesind og være bun
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det sammen i én tro, ét håb og én kær
lighed.
De stærke, skarpe standpunkter er vel
på samme tid vækkelsesbevægelsernes
styrke og svaghed, både de kristelige og
andre vækkelser. Som et slags kuriosum
kan nævnes, at i sin tid søgte kirkesan
gerne og lærerne Jus tesen, Ørum, og
Christensen, Ginnerup, ofte til Grenå for
at lytte til den derværende ivrige grundt
vigske hjælpepræst U. S. Borch og del
tage i det menighedsliv, der havde ham
til bannerfører, mens kordegn Johansen,
Grenå, drog modsat vej og søgte opbyg
gelse og trosfællesskab i Vilh. Becks
Ørum. Ja, sådan fortaltes der i min barn
doms- og ungdomstid. Bemærkes skal der
dog, at der kunne være personligt ven
skab også dengang mellem stærke og
markante mænd, der havde vanskeligt
ved eller brød samarbejdet. Dette gjaldt
f. eks. Vilh. Beck og min barndoms
grundtvigske provst Koch i Gjerrild.
I Rimsø-Kastbjerg pastorat afløstes fa
milien pastor Lind af pastor H. J. Holt
(1909-21), der havde sin søster Johanne
med som husbestyrerinde. De nævnte
havde det fælles, at de stammede fra Kolding-egnen og i åndelig henseende var
børn af I. M. De vedgik arv og gæld.
Af natur og væremåde var de meget for
skellige. Pastor Holt var søn af den kend
te gårdejer og indremissionær Jens Holt i
Taulov, der også var far til den lands
kendte pastor C. J. Holt i København.
Vores Holt led noget under et svækket
helbred, der var et vist tungt præg over
hans færd både i og uden for kirken; han
var ordensmand til fingerspidserne, og
hans søster holdt stuer og møbler skin
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nende rene og blankpolerede, men ved
kommende havde nok ret, der engang ef
ter et aftenselskab på vejen hjem sagde:
Hvor var de flinke og rare, og hvor ville
de gerne gøre det godt og hyggeligt for
os, men jeg kunne ikke lade være at tæn
ke, at det ville have gjort godt med en
række barnetræsko på forstuens spejl
blankt ferniserede gulv - og så også nogle
små fedtede aftryk af barne-fingre hist og
her på de sirligt ordnede møbler!
Trods det svækkede helbred var pastor
Holt særdeles flittig til at gå på husbesøg.
Han førte nøje bog over, hvornår han
havde besøgt hvem, og var meget tak
nemlig og glad, når nogen fortalte om
indtrufne sygdomstilfælde. Det varede
ikke længe, inden det blev skik, at han
efter den lange spadseretur fra Rimsø til
Skindbjerg kom ind på Elmely, fik en lille
forfriskning og et hvil, før han begyndte
på sine besøg. Tilsvarende gentog sig ofte,
før hjemturen begyndte, eller jeg kørte
ham hjem. Han var ikke flydende velta
lende på en prædikestol. Men hans præ
dikener var omhyggeligt udarbejdede og
nedskrevne, og han lærte dem ord til ord
udenad. Det kunne hænde, at han gik i
stå i en prædiken, så stod han lidt ganske
stille og så ulykkelig ud, inden han tog
sit manuskript frem af lommen og fort
satte. Han spurgte mig engang en anden
påskedag, om jeg ville svare rent ud på
et spørgsmål. Han og hans søster var med
hjemme til eftermiddagskaffe. Spørgsmå
let lød: Hvilken af påskens fire prædike
ner fik De mest ud af? Svaret: De er efter
min mening bedst som langfredagsbud
bringer, smertens mands stærke ord: Det
er fuldbragt! lagde De i hvert fald stær

kere ind i mit sind end påskens glade
engle evangelium: Graven er tom, Kristus
er sandelig opstanden! Se, Han lever. Holt sad lidt stille og sagde så: De har
nok ret. Jeg har selv den samme fornem
melse. Dette blev indledningen til en sam
tale af den slags, ens sind ikke er færdig
med, når ordenes lydbølger er døet hen.
Det er vist hyppigt sådan, at menne
sker med et drag af tungsind, kan eje en
særlig smittende latter. Sådan havde pa
stor Holt det i hvert fald. Jeg husker en
kelte gange, hvor latteren over noget i sig
selv ubetydelig komisk tog sådan over
hånd, at han næsten ikke kunne standse
igen.
Faderen Jens Holt kom af og til på be
søg i Rimsø, og det blev tradition, at han
så holdt aftenmøde på Elmely. Som regel
efter at have været på husbesøg om efter
middagen med sin kolportørtaske og per
sonlig indbydelse til mødedeltagelse.
Når han falbød sine bøger, fremhævede
han ofte på sin for os fremmede dialekt:
Jeg har også Bibelen og salmebog i læder
bind og med guldsnit.
Hans lyse smil vandt ham mange ven
ner. Når han talte, benyttede han - som
mange andre lægprædikanter - billeder
fra hverdagen. En aften talte han om frel
se ved tro kontra frelse ved gerninger.
Han sagde: For nogen tid siden stod jeg
sammen med en mand, en god bekendt,
på en bro over Kongeåen. Skellet mellem
Danmark og Tyskland. Jeg sagde til ham
og siger også i aften til jer her: Har du
så megen fantasi, at du kan forestille dig
åens fredeligt glidende og lave vandstand
omdannet til en dyb flod med rivende
strøm, nær et hvirvlende vandfalds fare

fulde vandmassers kaskader. Hvis nu Hel
ligåndens stemme sagde til dig: Kan du
ved din egen kraft svømme fra den ene
bred til den anden, er du nået fra dødens
og fortabelsens rige til Himmelriget, du
er evig frelst, ville du da ikke kaste dig
i de frådende vandhvirvler og sætte alle
kræfter ind på at nå målet? Nu siger Gud
ved sit sandheds ord i Bibelen: Du skal
slet intet gøre selv. Jesus Kristus har gjort
alt for dig. Du har kun ét at gøre, at tage
imod Guds gave i tro. Den gave, det liv,
der blev givet dig i din dåb. - Vil du sige
nej til dette i tvivl og vantro? Vil du sige,
dette er alt for let? Eller vil du tage imod
med glæde?
Det lige nu fortalte kan nok betragtes
som det, der gik under betegnelsen »et
almindeligt missionsmøde«. Skal vi gå in
den for en aften i et husmandshjem til et
»samtalemøde«, hvor man sidder med Bi
belen, salmebogen og indremissionssang
bog foran sig. Samtalen er gledet ind på
emnet »troens frugter«. En har sagt noget
om, at det ikke er tilstrækkeligt med den
synlige forsagelse af synd. Troens frugt
er først og fremmest at fatte et andet sind,
en sindsfornyelse. I kredsen sad en gam
mel aftægtskone. Om sommeren var det
hendes arbejde at passe svigersønnens to
køer, mens de græssede i vejgrøften. De
måtte hverken komme ind på de tilstø
dende agre eller ud på vejbanen. Mens
hun time efter time passede sit ensfor
mige arbejde, gik strikkepindene flittigt,
og garn blev til solide strømper, vanter,
halstørklæder eller andet. Ved aftenstid
trak hun hjemad med dyrene. Vor mor
lille sad og blev urolig i sædet under an
dres mer eller mindre teoretiske udred
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ninger, så sagde hun med sin gammel
konestemme, at hvis blæsten og bakken
er imod, og køerne er tvære, så tager mit
gamle sind, hidsigheden, så let magten i
mig! Nogle drog på smilebåndet. Jeg vist
også. Bagefter tænkte jeg: Dette er mer
end ord. Det er reel snak. Det er livsvis
dom klædt i enfolds dragt.
En dag gik vi til forhandlingsmøde i
Kastbjerg Hovedskole. Vi voksne sad tæt
og trangt ved skolebordene, der jo er be
regnet for børn. En tilkaldt taler indledte
over emnet »bøn«. Han havde en klar
disposition i sin tale, og den kan kort
gengives sådan: »I alle folkeslag og gen
nem alle tider findes en trang til at have
en større, en guddom, at hengive sig i bøn
til. Vi har lige sunget i indledningssangen
til vort møde om den kristne bøn: »Bøn
nen er de frelste sjæles åndedræt. - Stand
ser åndedrættet - slår ej hjertet mer - da
er livet borte - visse død man ser«. Da
Jesus Kristus gik på jord, var han selv en
bønnens mand, han lærte sine disciple at
bede, og han knyttede stærke løfter og
forjættelser til bøn«. Taleren fremdrog
flere af disse og fortsatte: »Den kristnes
bøn har tre grundelementer: Takkebøn,
forbøn og bedebøn. Med udtrykket »bedebøn« mener jeg, at man beder om at få
noget ganske bestemt, og jeg har for ikke
længe siden oplevet, hvor stærk en magt
denne bøn kan være og er: En af mine
venner fik dårlige øjne. Lægerne sagde, at
hans tilfælde var håbløst, men han bad,
bad, bad med håb mod håb. Venner dan
nede en bedekreds og holdt ud sammen
med ham i bøn om, at han måtte bevare
sit syn. I dag siger lægerne, at noget mær
keligt er sket. Hans syn er reddet. Hans
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øjne er raske. Ja, »en retfærdigs bøn for
mår meget, når den er alvorlig«, som
skrevet står i Jakobs brev«.
Hvad forskellige sagde i forhandlingen,
har jeg forlængst glemt. Kun ét indlæg
husker jeg. Lærerindens blinde mor rejste
sig og sagde: »Jeg var engang seende. Da
mine øjne blev dårlige, kæmpede også jeg
bønnens kamp om at bevare mit syn. Ven
ner, mange venner, bad med og for mig
om dette. Det skete ikke. Lægernes forud
sigelse om tab af syn gik i opfyldelse«.
Hun tav et øjeblik. Der var åndeløs stil
hed i skolestuen. Så lød det med dirren
og dog med egen fasthed i stemmen:
»Gud gav mig ikke efter mit ønske og
min begæring, men gennem åndelig kamp
og strid, gennem vekslen mellem tro og
tvivl, til tider fortvivlelsen nær, kom der
for mig dybere indhold i bønnen: Ske
ikke min vilje, men din! - og giv mig så
din kraft til at bære. Kraften har jeg fået,
fra dag til dag, fred i sindet tillige. I det
ydre fik jeg en bønsopfyldelse. Men jeg
tror, jeg tør sige, at jeg fik noget endnu
større: Jeg fik et dybere gudsforhold, en
velsignelse. Det hører fremdeles med til
mit livs rigdomme, at jeg daglig i bøn må
frembære mine begæringer for min him
melske fader, takke og prise ham, i sorg
og i glæde. Men »hans veje er ikke altid
vore veje, og hans tanker er ikke altid
vore tanker«. Dog det kan vi stole på:
Guds tanker er visere end vore, hans veje
er bedre end vore, og de er helt igennem
præget af faderkærlighed og frelsesvilje.
Tilgiv, om jeg har talt for personligt og
for længe. Jeg kunne ikke andet«.
Den gamle kvinde satte sig stille ned.
- Andre fik ordet, men det var - for flere

af os - hendes stilfærdige stærke ord, der
gav mødet præg og indhold.
Herefter er det ikke
fars stemme, vi direkte lytter til. Genfor
tælleren giver ordet til sig selv.
At far fortalte foranstående og en del
mer til mig, hænger vist sammen med, at
jeg allerede som dreng holdt af at lytte,
når der var tale om svundne tider. Jeg
holdt også af at køre for og med far, når
han skulle hen at snakke med en eller
anden om noget af alt det meget, han var
optaget af. Da jeg kom på seminarium og
var derhjemme i ferierne, blev der yder
ligere tid og lejlighed til snak om løst og
fast. Umiddelbart efter, at jeg havde be
stået lærereksamen, var jeg i barndoms
hjemmet i flere måneder, men derom se
nere.
Først fortæller jeg, hvorledes mor og
far gennem årene indrettede sig i stuehus,
stald, lade og have, fra de i slutningen af
1897 flyttede ind på Elmely, og som går
den stod, da mor overtog den ved fars
død. Stuehusets ydre ændrede far og mor
ikke meget ved, derimod en del ved dets
indre. Mod dets vestgavl fandtes stor
stuen, den vi senere kaldte havestuen,
fordi de satte en dør i ydermuren og til
byggede en træveranda. I begyndelsen så
vi dens næsten kunstnerisk smukke trem
meværk, udført af en håndværker af den
gamle skole. Senere slyngede vildvinen
sig ind og ud og helt over dens tag. Fra
havestuen førte to døre ind til hver sit
nordvendte gæsteværelse. En fløjdør for
bandt havestuen med dagligstuen. Denne
benyttedes ikke til daglig, men om søn
dagen og ved mindre, festlige lejligheder.

En dør forbandt stuen med forstuen, hvor
der efter års forløb blev lavet en opgang
til loftet og indrettet to gæsteværelser.
Det ene værelse i stueetagen blev så til
fars kontor. Man kunne også fra daglig
stuen gå direkte ind i vor nordvendte
fælles daglige spise- og opholdsstue, fæl
les for familie og medarbejdere. Her søgte
vi hygge sammen om aftenen, og her
delte vi daglige måltider. Det lange spise
bord flankeredes af en faststående bænk
ved den ene langside og kortside. For at
lune ved ydervæggen og forhøje hyggen
blev der opsat rudeinddelt panel. I en
rummelig skuffe lå bordskåner og andet
borddækningsgrej. Langs bordets frie side
stod stole og ikke, som skik var, bænke
uden rygstød.
Mor og far ønskede at give hjemmet et
smukt indre og et personligt præg. Have
stuen blev møbleret med røde plysmøbler.
Nogle af dem var for resten købt ved
auktion på Benzon og rene i stilen. Ved
vestvæggen stod en sofa, foran den et
bord og omkring dette stole med polstrede
sæder. Nogle »gode stole« var fordelt i
stuen, mest eftertragtet var rokkestolen,
en slags gyngestol, men i stedet for de
dengang almindelige gænger havde denne
fjedre, som gav en mindre, men meget
behagelig vuggende bevægelse. Kakkel
ovnens luge havde farvet mariaglas, der
i mørkningsstunder uvilkårligt tiltrak ens
blik, mens tørv eller brænde glødede. På
vestvæggen hang to store billeder, begge
med nationale motiver. Det ene viste en
afskedsscene, en mors gråd ved afskeden
med en frimodig søn, som skulle til fron
ten. Det andet bar underskriften: Dernede
fra grænsen. De lod en loftsmaler smykke
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loftet med en frise. I hvert af rektanglets
hjørner en smuk natur-blomsterbuket. To
landskabsbilleder gled ind over loftet i
rektanglets endeflader. Det smukkeste
førte for mange tanken og fantasien til
Chr. Winthers digt: Flyv fugl, flyv over
Furesøens vove ... Over fløjdøren til dag
ligstuen var et motiv med en kæmpehøj,
kranset af spredt trævækst. Alt var ud
ført med omhu og kærlighed til opgaven.
Dagligstuen gav udtryk for deres ånde
lige indstilling. Den største langvæg dækkedes næsten af de 23 nytestamentlige
billeder, hvormed Carl Bloch på foranled
ning af brygger Carl Jacobsen smykkede
bedekammeret på det genopførte Frede
riksborg slot. På de øvrige vægge var der
billeder af mænd, mor og far så op til og
satte pris på. På en fremtrædende plads
hang et stort billede af den ældre, gråskæggede, patriarkalske Grundtvig ved
sit skrivebord. Og endnu et billede af
samme åndshøvding: Grundtvig som ung
i Udby kirke, siddende tungsindigt grub
lende på kirken knæfald. Blandt politiker
ne indtog Chresten Berg hæderspladsen.
Det samme gjaldt Christen Kold blandt
højskolefolkene. Digterne C. Hostrup,
Bjørnson, Ingemann og Chr. Richardt re
præsenterede vore folkelige og åndelige
sangere. Et stykke tid efter, at de var
flyttet til Skindbjerg, blev der også plads
til billeder af Vilh. Beck og J. C. Christen
sen. Under flere af billederne stod ved
kommendes valgsprog, for eksempel: »Gå
aldrig på akkord med uretten« - »Du ved
din dommer har ført din sag og fra sig
selv den vundet«.
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I spisestuen stod et chatol; der hang en
tinrække, et billede af Frederik VII og af
Jesu indtog i Jerusalem samt over døren
til sovekammeret en træplade, hvori var
indbrændt: »Gud er kærlighed«. Bag spi
sestuens indre langside lå familiens sove
kammer, derefter, forbundet med uaflåsede døre, børneværelse og pigekammer,
med indgang også fra bryggerset, der li
geledes lå mod syd. I bryggerset fandtes
en solid fastsiddende loftstrappe, der især
bestod sin prøve, når korn skulle bæres
på loftet i 150 eller 200 punds sække til
opbevaring der. I bryggerset stod to gruekedler, kar og baljer m. v., og i den første
tid var her indfyringslugen til den murede
bageovn. Det var store og spændende
dage, når ovnen skulle varmes op, og der
måtte ildes med stor dygtighed og omhu
for at skaffe jævn og konstant varme i
hele ovnen til brødene, som var blevet
æltet i dejtruget med megen sved og slid,
men med forventningens glæde tillige.
Brødene blev lagt ind og taget ud med
en langskaftet træspade, en såkaldt brød
rager. Først bagtes rugbrødene, dernæst
sigtebrødene, og den sidste milde varme
udnyttedes hyppigt til bagning af små
kager eller andet bagværk. Det skal dog
siges, at det føltes som en stor lettelse, da
der blev oprettet en brødfabrik i Grenå,
der ombyttede rug med brød. Ovnen blev
brudt ned, og på dens plads indrettedes et
badeværelse med kar- og brusebad og en
badeovn til opvarmning af vand og rum,
noget usædvanligt på den tid.
I bryggerset foregik mange nyttige ar
bejder. Lad mig nævne den månedlige
storvask, hvor der i begyndelsen vaske-

des på zinkrillede vaskebrætter, og man
vred vandet af vasketøjet med håndkraft.
Det føltes som et stort fremskridt, da der
blev købt en »vuggevaskemaskine« med
træriller og en vridemaskine med gummi
valser, selv om det var et hårdt slid at
trække dem. I bryggerset bryggedes i den
første tid øl; her udnyttede mor sin ud
dannelse som mejerske til fremstilling af
råmælksprodukter, når en ko havde kælvet, og her lavede hun de »knaposte«, der
på grund af deres velsmag var kærkomne
gaver ved mange lejligheder og yndet
pålæg til mellemmaderne i hjemmet. Her
foretog vi slagtning, dog ikke den store
efterårsslagtning, partering og tilbered
ning af slagtemaden. På slagtedagene
dampede det hedt fra gruekedlen med
skoldevand. Hjemmeslagteren ankom tid
ligt på dagen. Den store slagtegris førtes
modstræbende og højt skrigende af slag
teren og to håndfaste karle ind i brygger
set, hvor den blev væltet om på en stige,
som lå på gulvet. Dens ben blev under
megen modstand og sprællen bundet sam
men. Trynen var forud snøret for at und
gå legemsbeskadigelse ved bid. Så blev
stigen løftet op på et solidt kar, og slagt
ningen udførtes med fast og kyndig hånd.
Mens blodet dampende løb ud i en spand,
rørtes der omhyggeligt og kraftigt i blo
det, for at det senere kunne forvandles til
god blodpølse. Grisen blev skoldet og
skrabet. Grovskrabningen foregik med en
buet skraber med to håndtag, derefter finskrabning med skarpt hvæssede knive. Så
havde man fortjent formiddagsmellem
mad med ekstra godt smørrebrød til kaffe.
Derefter blev grisen flækket og hængt til

køling under loftstrappen, tarme blev ren
sede, og andre forberedelser truffet til
næste dags tilberedning af slagtemaden,
og der blev sørget for grundig udluftning
af det damp- og lugtfyldte rum.
Når karlene efter endt dagværk va
skede sig med vand fra den hule hånd
og med kraftigt sæbeskum, foregik også
denne renselse i bryggerset; så kunne de
nemt smutte op i deres kammer, der lå i
vestgavlens nordre side med indgang fra
baggangen. Mor og far var glade for at
have karlekammeret inde i stuehuset. Det
havde altid været dem imod med de så
kaldte staldkamre, der var så almindelige.
De havde hestestaldens uddunstninger
lige ind ad døren og var ofte uhyggelige
og fugtige. I karlekammeret stilledes to
dobbeltsenge med halm som underlag for
lejet. Omkring året 1910 ombyttedes sen
gene med fire, til tider fem enkeltmands
senge med madrasser. De voksne karle
havde hyppigst tøjskabe, de yngre træ
kufferter, mens pigerne mest holdt af
kommoder til opbevaring af tøj m. m.
Ved flyttedagene, 1. maj og 1. november,
var vejenes trafik præget af vogne med
tyendets beskedne indbo. Unge med an
sigter præget af forventning eller be
klemthed rykkede ind i pladser, hvor de
ofte blev i årevis. Mindre end et halvt års
fæstemål duede slet ikke, hyppigst bandt
man sig gensidigt for et helt. Ved fæste
måls indgåelse udbetaltes »fæstepenge«;
først når dette var sket, regnede man
med, at fæstemålet var endeligt og lovligt
i orden.
Fra baggangen førte en dør direkte ind
i køkkenet. Mod den indre langvæg stod
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det store blankpudsede komfur med mes
singstang som tøjbeskytter. På stangen
hang ildrager og ildklemme, en slags
tang, hvormed man kunne fiske gløder
til brug f. eks. ved op tænding i kakkel
ovnen. I muren bag komfuret var ind
muret nogle jernholdere, hvorpå man
kunne hænge komfurringe og grydelap
per, og ved enden af komfuret stod en
rummelig tørvekasse, hvis låg var en yn
det siddeplads ved alskens køkkenpassiar.
Endvidere var der også en høkasse, der
kunne bryde grødens trods og holde ma
den varm. Langs ydervæggen stod et bord
med skuffer og skabe. Et par taburetter
indbød til at sidde ned under en kaffetår.
Hylder, malet i rene, men ikke skrappe
farver, hang på endevæggen.
Fra køkkenet førte en lukket gang til
spisestuen; to skabe stod ved den ene
væg; mellem dem førte en dør til barne
værelset. Modsat en dør med åbne ruder
til spisekammeret. Herfra hentedes om
dagen nødtørftigt lys til passagen. I spise
kammeret stod et vinkelbord, bygget på
lignende måde som køkkenbordet. Ved
den ene endevæg et skab og på væggene
hylder.
Det var noget ret nyt, at alle rum alleDer fandtes en viktualiekælder, snart
indrettedes en kælder yderligere. Den fik
et mørkerum, beregnet til f. eks. oplag
ring af ost. I et større rum var der en tøj
rulle med to stokke, der dominerede bille
det, selv om der også her var lagerhylder.
Allerede før mine forældre flyttede ind
på Elmely, syslede de med planer om ud
videlse og nybygning af udhusene udfra
den tankegang, at man specielt med jord
af bonitet som Skindbjerg marker måtte
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forlade den gamle landbrugs-politik, at
det var kornproduktionen, der skulle læg
ges vægt på. Englands industrialisering
gjorde dette land til storaftager af smør,
flæsk og æg, men det skulle være kvali
tetsvarer. Så snart som muligt tog de fat
på at realisere deres planer: En ny og
større kostald blev bygget som vinkel
bygning på den oprindelige. Den blev ind
rettet med fodergang foran dyrene. Der
var fint pudsede cementkrybber med rin
dende vand. Båse, gange og grebninger
havde cementoverflader. Det sidste let
tede rensningen og gjorde det lettere at
holde dyrene rene og nogenlunde fri for
lopper. Fodergangen lettede i høj grad
fodringen. I ældre stalde var der stenpik
kede gulve og dårligt afløb for ajlen. Fod
ring og vanding foregik ved, at man pres
sede sig ind mellem dyrene, bærende på
vandspande, roekurve, halm osv. Den ny
stald rummede en snes malkekøer og et
lignende antal kalve og ungkreaturer. Den
gamle kostald blev taget ind til udvidelse
af hestestald og især til udvidelse og for
bedring af svinesti og hønsehus. For at
lette renholdelsen blev der også her lagt
cementgulve.
En frit liggende gammel lade skæmme
de gårdens udseende og var alt andet end
god. Den blev nedrevet. Under oprydnin
gen og planeringen blev fundet spor af
oldtidsgrave og enkelte stenredskaber. En
ny lade, »langloen«, blev bygget som en
mod nord løbende vinkelbygning fra ko
staldens østende. I langloens vestside
fandtes en gennemgående cementeret kø
rebane af passende bredde og højde til et
kornlæs. Ud for kostalden var der roehus,
så kom der »gulve« til korn og hø. Der

næst en tværlo og atter igen gulve. Over
kørebanen var der kornlad, der blev båret
af løst liggende granrafter. Efterhånden
som gulvene blev fyldt i passende højde,
lagdes rafterne til rette som forbindende
loft, og hele ladens tagkonstruktion kun
ne benyttes som ladeplads, når korn blev
kørt i hus.

Mellem langloen og staldene blev der
en baggård, der senere fik et maskinhus
som fjerde led i rammen, og møddingen
flyttedes straks fra den egentlige gårds
plads hertil. På gårdspladsen plantedes en
rosenhave med podede roser, og mellem
buskene lagdes forskellige løgvækster, så
der blev blomsterflor fra tidligt forår til

langt hen på efteråret. Rosenhaven blev
indrammet af syv beskyttende lindetræer,
hvoraf de seks ret hurtigt veg pladsen for
et stakit. Det syvende voksede sig stort
og stærkt. Det står der endnu (1972), og
stammen er så tyk, at én mand ikke så
nær kan spænde om den. Ved stuehusets
nordvendte side plantedes vedbend. Alle
sydvendte murflader på stuehus og ud
huse blev espalieret med frugttræer: æb
ler, pærer og blommer var i flertal, men
der fandtes også druer, abrikoser og fer
sken. Et betydeligt jordstykke blev udlagt
til køkkenhave med bl. a. aspargesbede,
et større stykke blev tilplantet med frugt
træer, og som ramme om det hele plante
des en plantage med sirbuske, hassel, bøg,

Laurits Kaag som ung seminarist med noget af faderens udstillingskvæg. Formentlig omkring 1. verdens
krig. Foto i privateje.
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kastanier, elm, ahorn osv. Gården blev
omkranset af læ- og prydplanter.
Ved anlæg og tilplantning var gartner
Jens Bødker, Åstrup ved Grenå, en dyg
tig, interesseret og pålidelig rådgiver og
medhjælper. Han var en mild og glad
lille mand, der sindigt kom kørende i en
lille arbejdsfjedervogn, forspændt en lille
hvid islandsk hest. Hans store interesse
var podning. Han fik lov at pode pære
kviste på tjørnehækken. Hans stolthed
var, at et enkelt æbletræ bar fire forskel
lige slags frugter. Vi fik et godt sortiment
af frugttræer. Der var tidlige, middeltid
lige og sildige æblesorter, flere slags pæ
rer, kirsebær, blommer osv. Da træer og
buske for alvor blev bæredygtige, kunne
mor og far ikke alene forsyne sig selv,
men også forære frugt til dem, der ikke
havde tilstrækkelig frugt i egen have.
Og så var det, de indførte, at alle på
gården skulle have et »ævelgjem«. Det vil
sige: når frugt var høstet, fik hver karl
og pige og hver af os børn en lige stor
portion at holde hus med efter forgodt
befindende. I skæppevis af frugt blev
hentet på lageret ved uddelingen. En fest
lig dag var det. Enkelte gange forsøgte vi
at kule gemme-æbler ned for vinteren, til
svarende nedkuling af kartofler. Det blev
ikke nogen succes. Derimod var det dej
ligt ved efterårstid at gå ned i kælderen
og se de lange rækker af fyldte saftfla
sker, store og små stenkrukker med nedsaltede bønner, syltede bærfrugter, asier
m. m.
Fars sidste år
Den 2. juni 1920 blev jeg dimitteret fra
Haslev seminarium som lærer. Da jeg få
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dage senere kom hjem, fortalte far, at min
gamle lærer Jørgensen ikke var rigtig
rask. Lægen havde anbefalet ham en hvi
letid. Han spurgte fra lærer Jørgensen, om
jeg kunne tænke mig at vikariere fra mid
ten af juni til sommerferiens begyndelse
ca. 1. august. Aftale herom blev truffet.
Det kom til at gå helt anderledes. Få
dage efter var far meget syg. Sygdom
men tog til, og jeg lovede far og mor, at
jeg ville hjælpe ved landbruget derhjem
me. Forkarlen, Søren Lund, skulle særlig
varetage, hvad der hørte ind under mar
kens drift. Jeg skulle lede det ret store
tørveskær, tilse og være noget med i ar
bejdet i stald, svinesti og hønsegård samt
føre regnskabet og i det hele taget gå til
hånde, hvor der var brug derfor. Lærer
Jørgensen måtte opgive at få mig som vi
kar i skolestuen, men jeg overtog alle
hans pligter som kirkesanger. Mit arbejde
på gården varede til 1. november. Det in
teresserede mig egentlig i høj grad.
Når far havde det nogenlunde, fulgte
han levende med i alt, hvad der vedrørte
gårdens drift, ligesom jeg tit sad ved hans
seng og læste for ham de vigtigste nyhe
der fra aviserne, artikler fra tidsskrifter
af forskellig art, eller vi småsnakkede om
løst og fast. Havde han kræfter dertil, læ
ste han selv i sin bibel og salmebog, men
jævnligt måtte jeg også her træde til, og
gjorde det med glæde. Vi var altså på
særlig måde på talefod med hinanden i
denne periode. Ind imellem havde far
stærke smerter og var så syg, at vi alle
forstod, det til tider var en kamp mellem
liv og død. Far forstod det også selv. Han
var åndelig stærk og beklagede sig sjæl
dent. En dag, jeg sad ved hans seng, faldt

han i en døs. Af den vågnede han brat,
så sig om og sagde: Der er noget, jeg må
have sagt dig: Ofte har jeg hørt menne
sker sige, at de vil vente med at gøre
deres sag med Gud op, til de skal herfra.
Ligesom den ene røver på korset. Det er
en forkert tankegang af to grunde: Det er
lykkeligere og bedre at leve med Gud end
uden Gud - og hvis man først er rigtig
for alvor syg, har man slet ikke kræfter
til sligt. Så døsede far igen med sin hånd
i min.
Nogle dage senere var krisen overstået,
og en dag fortalte far: For noget siden
havde jeg tre underlige nætter på rad. En
nat, jeg ikke kunne sove, bad jeg til Gud:
Herre, jeg venter, at jeg måske snart skal
stå for min domstol, vil du vise mig al
min synd, for at alt kan være gjort op,
og jeg være rede. Jeg blev forfærdet den
nat. Syndebillede på syndebillede rulledes
op. Der er forskel på at stå for Guds og
menneskers domstol. Næste aften lå jeg
atter søvnløs, og så sagde jeg: Herre, er
der endnu mere synd, så vis mig også
dette. Jeg tror, jeg tænkte, at den nat
måtte syndebilledernes række da snart få
ende. Men det varede næsten natten ud,
og jeg fik igen kun lidt søvn. Den tredje
aften bad jeg: Himmelske far og Frelser!
Jeg orker ikke mere at tumle med disse
syndebilleder. Vil du vise mig din ufor
skyldte nåde for Jesu Kristi blods skyld.
Der sænkede sig en stille fred over min
sjæl, og snart sov jeg ind i en ganske vist
tit afbrudt søvn. Men da var jeg stille og
glad og tryg. Som et barn i mors arme.
Der var dyb stilhed i sovekammeret. Min
eneste kommentar var et håndtryk. Snart
efter forkyndte fars karakteristiske snor

ken, at han var gået ind i søvnens verden.
Jeg listede ud.
Fars helbred bedredes langsomt. I et
par uger forud for det tidligere omtalte
sølvbryllup var både lægen og vi andre
bange for et tilbagefald, men sølvbryl
lupsfesten blev holdt den 2. oktober. Far
måtte flere gange hen at hvile. Nogle
uger senere fejredes den næstældste dat
ters bryllup; også det gik godt. Det kan
siges, at syv år blev lagt til fars levetid.
I disse år var far en meget svag mand.
Han tog aldrig på rejse, frasagde sig det
ene formands-, bestyrelsesmedlems- og
tillidsmandshverv efter det andet, vist i
alt 17, men var lige levende interesseret
i tidens rørelser, og mange fandt, at han
var god at gæste, inspirerende at drøfte
problemer med ud fra hans mangesidede
indsigt, erfaringer og personlige stilling
tagen. Gamle venner vedblev at komme i
hjemmet, og nye trådte til.
Det er før omtalt, at far i årene efter
første verdenskrig ret hurtigt led økono
miske tab. I årene forud havde han været
optimist og yderligere udbygget staldene
samt nybygget en staklade. Efter syg
dommen i 1920 magtede far ikke at tilse
bedriften på så god en måde som tid
ligere. Mund- og klovesyge samt smitsom
kalvekastning i besætningen ramte hårdt.
Heldigvis var mors helbred blevet over
forventning godt, og heldigvis havde hun
efterhånden god praktisk støtte i den yng
ste søn Rasmus og nogle hjemmeværende
døtre.
I begyndelsen af 1927 aftog fars kræf
ter stærkt. En dag ville far besøge Søren
Laursen; han ville opsøge ham i kostal
den. Far kom uforvarende inden for læn
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kehundens rækkevidde. Den bed ham i det
ene ben; en blodforgiftning stødte til. Fars
nyre- og blærelidelse blussede atter op.
En af de første dage i juni skrev mor til
mig: Er det dig muligt, så kom hjem en
tur, far er meget syg. Ved hjemkomsten
var far klar, men meget svag. Allerede
første dag derhjemme fik vi det ordnet
således, at mor skulle overtage gården
med Rasmus som bestyrer. Det var, som
det gav far noget mere ro i sindet. Vi sø
skende, far og mor holdt alle så meget af
Elmely; vi kunne ikke tænke os gården
på fremmede hænder. Lad mig med det
samme fortælle, at mor senere solgte går
den til Rasmus, men fik sin alderdoms
pleje der til sin død i 1938.
Og da det skrevne i høj grad er billeder
fra dansk landbrug, føjer jeg til, at Ras
mus og hans kone Marie blev gode arv
tagere både i åndelig henseende og som
jordbrugere, men med det selvstændighedspræg, som netop gode arvtagere har.
Et konkret eksempel: På væggen i en af
stuerne hænger et diplom med følgende
indskrift: »Foreningen af jyske Landbo
foreninger har i 1964 tilkendt Marie og
Rasmus Kaag sølvmedalje for landboflid«.
Rasmus købte mere jord til gården, drev
den intensivt og dygtigt, nærmest efter
samme grundprincipper som far og andre
landmænd i de to generationer, men med
mere lyst og vovemod til at prøve noget
nyt end de fleste. Nu er gården i tredje
generations eje; sønnen Olaf og hans
kone Edith driver den alene, uden folke
hold. Husdyrbruget er indskrænket til
stort svinehold. Der dyrkes kartofler til
kartoffelmelsfabrikken og ellers korn. En
ny tids form for landbrug har holdt sit
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indtog også på Elmely. En spændingens
tidsalder oplever erhvervet i dag så stærkt
som vel nogen sinde.
Hvorledes forløb ellers den korte tid,
jeg kunne være derhjemme? Der er min
der, som er så dyrebare og intime, at de
ikke nævnes; men nedenstående giver vist
et indtryk fra dagene. Mange praktiske
ting blev drøftet, især med mor, men og
så med søskende derhjemme. Vi forudså
vanskeligheder af forskellig art langt
fremover og nærved. Når det gjaldt tiden
fremover, citerede vor bibelstærke mor
flere gange med fast stemme Esajas kap.
7 vers 9 således: »Var vi ikke troende,
blev vi ikke boende«. Hun var overbevist
om, at hun havde Gud med på sine veje,
også nu. Far havde stærke smerter og få
kræfter, men et fredfyldt sind. Sad jeg
ved hans leje, bad han mig af og til læse
et kort bibelstykke eller en salme. To
gange bad han mig læse salmen: »O ho
ved, højt forhånet. . .« (168 i »Den dan
ske Salmebog«). Begge gange havde jeg
en følelse af, at han særlig fulgte med i
det femte vers' linjer: »Når herfra jeg skal
vige, da vig du ej fra mig! Og når jeg
ned skal stige i graven, vis mig dig!«

Den sidste eftermiddag, jeg var hjem
me, kom Ras Gissel morbror og Ras
Eskild morbror. Far hilste dem velkom
men med få ord og et glad og taknemligt
smil. Da vi mærkede, hvor træt far var,
blev der serveret en kop kaffe i stuen ved
siden af soveværelset. Mens vi stille sad
og småsnakkede, lød fars stemme svagt
gennem den åbenstående dør: »Vil I ikke
sammen synge for mig salmen: Herrens
venner ingen sinde mødes skal for sidste

gang (631), og så får I en kærlig og
hjertelig tak og med salmen mit farvel«.
Far døsede hen. Han lå i en dyb døs og
mærkede næppe, at jeg få timer derefter
trykkede et afskedskys på hans pande og
med et dvælende blik prentede mig min
endnu levende fars billede i sindet. Da
mor og jeg tog afsked, sagde hun stille,
men fast: Der er endnu et: Hvis det sker,
vi venter, vil jeg gerne, du siger nogle
ord her i hjemmet ved fars kiste - og
hold så mig udenfor i talen. Det skal helt
være ham, minderne samles om.
Den 9. juni 1927 kunne følgende læses
i Grenå Folketidende: »En af Grenåegnens kendte mænd, grdj. Niels Kaag i
Skindbjerg, er i dag død, 64 år gammel.
Den afdøde, der har været syg siden på
ske af en nyre- og blærelidelse, var en i
sjælden grad agtet og afholdt mand, der
i årenes løb har beklædt en lang række
tillidshverv. I en lang årrække indtil 1914
var han medlem af Venstres hovedbesty
relse i Grenåkredsen, og ved sin død var
lian medlem af menighedsrådet m. v.«.
Udtrykket »m. v.« dækker formandsska
bet i Agaard Andelsmejeri samt pladsen
som bestyrelsesmedlem i sygeplejefor
eningen, tillidsposter som i særlig grad
havde hans interesse og kærlighed til det
sidste.
Om begravelsen skrev ovennævnte
blad: »Under overordentlig stor deltagel
se begravedes grdj. Niels Kaag i mandags
på Kastbjerg kirkegård. I hjemmet holdt
den afdødes søn, lærer Laurits Kaag, føl
gende tale ved sin fars båre: »Når jeg i
dag ved fars båre vil sige nogle ord, der
i svage træk opridser fars billede, som det
tegner sig for os børn, falder det mig na

turligt først at læse Paulus' brev til Efeserne 2.8: »Thi af nåden er I frelste ved
tro, og det ikke af eder selv; Guds er
gaven«. Disse ord rummer noget af det,
far levede og døde på. Der står for os
børn et billede af en stærk far. Far var
vel svag i legemet, men stærk i ånd og
vilje. Derfor var vi så trygge i fars nær
hed. Far var også en ydmyg mand. Han
var ydmyg over for Gud og over for men
nesker. Han kunne bede om forladelse,
hvis han mente at have gjort os børn eller
andre uret. Far var en trofast far, der
kunne ofre både tid og penge og sig selv
for os børn, og gik det os galt på en eller
anden måde, så vidste vi, at vi frimodigt
kunne tale ud om det. Far slog ikke hån
den af os og havde ondt ved at bebrejde
os noget. Samtidig kunne far være så tak
nemlig for lidt kærlighed eller et besøg.
Det største ved far for os børn - som
menneske betragtet - var det, at han var
en elskende far. Far kunne måske i det
ydre have et barsk væsen. Vi børn, og
vist mange med os, lærte, at dette kun var
en skal, der rummede et varmt, stærkt
bankende hjerte. Det var dejligt for os
børn at komme hjem. Fars velkommen
var så hjerteligt; han var så glad. Det
var svært at rejse, for ved afrejsen var
fars øjne blanke af under trykte tårer.
Far havde mange interesser. Han læste
meget, tænkte meget og tog et personligt
standpunkt. Men han vidste og pegede
for os børn på, at »ét er fornødent«. Så
blev det da det, vi børn regner for vor
største og bedste arv fra far, at han viste
os vej til Jesus Kristus. Far og mor gjorde
det med ord og endnu stærkere i daglig
livet. De to har for os været himmellys,
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der lyste klart, fordi de hentede lysstrøm
men, hvor den findes, i samfundet med
Gud. Deres hjem blev på mange måder et
forbillede for vore hjem.
Vi havde en far, der kunne leve i Guds
navn og dø i Guds navn. Far så sin synd ;
den tyngede ham hårdt, men han fandt
hvile i troen på, at Guds søns blod renser

fra al synd. Vi havde en far, der lærte os
meget. Vi børn er ham taknemlige derfor.
Far lærte os på en måde både at leve og
at dø. Vi er vor himmelske og jordiske far
dybt taknemlige for de sidste rige minder
fra fars sygeleje. For os står far som en
far, der byggede sit liv på nådens klippe
og døde en salig død, frelst af nåde«.

Hærvej og jernudvinding
i Themsogn

Af M. R. Mikkelsen

Langs op gennem Jylland går den jyske
hærvej. Med mindre bugtninger går den
målbevidst hele halvøen igennem. Men
på en strækning midt i Jylland er den delt.
Hovedlinien er ubrudt, men fra Nørre
Snede sender den en sidelinie ind over
Vrads gennem den vestligste del af Them
sogn, over Fogstrup hede gennem Asklev,
Løgager videre gennem Funder og Krage
lund tilbage til hovedvejen 1.
Dette vej s tykke har givet anledning til
mange drøftelser. Hvorfor slår vejen dette
- tilsyneladende umotiverede - sving? En
nærmere undersøgelse godtgør, at der må
have været meget vægtige grunde, idet
den for at komme til Them sogn må pas
sere to dybe ådale med tilhørende enge
og bakkeskråninger, nemlig Saltenådalen
i syd og Funderådalen i nord. De mange
hulvejsspor over begge ådale viser, at her
har været megen færdsel gennem længere
tidsrum. Hvorfor? »Vejen går sit eget
ærinde«, sagde de gamle. Hvilket ærinde
havde hærvejen i Them vestersogn? Her
skal forsøges at give et svar.
I forrige århundrede var det meste af
egnen lynghede. Nøgen, skovløs strakte
den sig milevidt. Fogstrup hede, Sebstrup

hede var et par navne i disse egne. Her
var fårehyrdernes rige. Ikke altid lige
uinteressant. I de gamle gårde i lands
byerne levede sagn og beretninger om he
den. Her kunne man finde diger, jord
volde, stendynger, der vidnede om men
neskers færden, om agerdyrkning og bo
sættelse i fordums tider, men nu dækket
af lyngen. Sagnene fortalte, at disse spor
af fordums agerbrug stammede fra tiden
før »den sorte død«s dage.
En gammel mand, der i sin barndoms
tid havde vogtet får i disse egne, fortalte
sin sognepræst om de ejendommelige
agre. Sammen besøgte de stederne. Præ
sten fortalte det til en studenterkammerat,
der interesserede sig for den slags fund.
Der blev foretaget en undersøgelse med
afbrænding af et større lyngareal. Derved
blev der fremdraget en række meget in
teressante fund. I stendigerne bl. a.
mængder af urneskår, jernslagger og re
ster af smelteovne, der viste, at her havde
der i tiden omkring Kristi fødsel været en
større bebyggelse. Der blev foretaget op
målinger og kortlægninger og skrevet en
meget interessant afhandling derom. Det
resulterede i, at et areal med de såkaldte
»digevoldinger« eller oldtidsagre blev fre
det på Fogstrup hede 2.
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Blandt de andre beretninger, som de
gamle fortalte, var følgende: Them ve-

skove. Rester af disse ege
skove fandtes endnu i ådalene. Men der fandtes en
mængde jernmalm (myre
malm) i jorden, og for at
få jernet smeltet ud, tog
man træet i skovene,
brændte det til kul og
brugte disse til udsmelt
ning af jernet. Der blev
ved pløjning og opdyrk
ning af heden fundet re
ster af kulmiler og jern
slagger. Om den store,
ejendommelige
Sebstrup
Sande - til vore dage en
indlandsklit - hed det, at
den var opstået ved, at
man havde opgravet det
tykke lag myremalm, som
der lå i jorden, og derved
ødelagt markerne, så de
blev til flyvesand, da sko
vene forsvandt 3.
De gamle beretninger
om store jernudvindinger
i disse egne har vist sig

Skitse over Them vestersogn.
.............. Sognegrænse.------------- Hærvejsspor.

ved nærmere undersøgelser at være rigtig.
Flere videnskabsmænd har studeret fun
dene og skrevet interessante afhandlinger
derom4_5. Fælles for disse undersøgelser
er, at de beretter om spor af jernudsmelt
ning mange forskellige steder i disse egne.
Fundene omfatter spor og rester af kul
miler, rester af smelteovne og fund af
slagger i store mængder. Ældst synes de
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stersogn skulle i gamle dage ligesom
østersognet have været dækket af store

fra Fogstrup hede at være. De er fra tiden
omkr. Kr. f. En lavning gennem en del af
arealet hedder Smeddal. Her fandtes ildskørnede sten, amboltsten, lerforede gru
ber og slagger, der viste, at man der hav
de drevet jernudvinding i stor stil.
I Fugsholmdalen i Gessø findes en stor
slaggefyldt udvindingsplads med talrige
itubrudte smelteovnssider og mængder af

kul og aske. I Løgager en smelteplads ved
Rønbjerg. Brande har muligvis sit navn
efter tilknytning til jernudvindingen, må
ske har bygdehøvdingen haft sit sæde her
i en periode.
Jernudvindingen har stået på gennem
århundreder, helt til middelalderen. Vestersognet har været tæt befolket. Der har
været kirker i Them, Brande, Tømmerby
og Virklund. De tre sidste forsvandt. Ind
til 1900, da Brande kirke blev genopført
på sin gamle plads, var Them sognets
eneste kirkeby i vor tid. Kirkernes ejere
har muligvis været partnere i jernud
smeltningen. Der er fundet amboltsten
og jernslagger i Brande og Tømmerby
kirkeruiner.
Midtjylland havde en blomstringstid,
så længe jernudvindingen varede. Da den
sluttede - bl. a. på grund af skovenes
rydning - blev samfundene fattigere.
Landbruget kunne ikke ernære den store
befolkning. Den blev mindre og kunne
ikke opretholde kirkerne. Jorden udpintes. Krige og kriser hærgede, og så kom
lyngen. Det er i korte træk udviklingen
i disse egne.
Them vestersogn har været et meget
betydningsfuldt område i jernalderen.
Det har kunnet eksportere det værdifulde
jern, datidens vigtigste metal. - Intet
under, at her er opstået vigtige eksport
veje i lighed med de gamle »jernveje« fra
Smedeby til havnebyen Hollingsted i Syd
slesvig. Ådalene har været kedelige for
hindringer, ikke mindst de stejle bakker
op til jernområdet. Intet under, at man
til slut har »befæstet« vejen ned over
bakkerne mod syd. I min drengetid var
den smukt brolagt i ca. 2 meters bredde

med store sten i yderkanten af brolæg
ningen. Nu er den desværre asfalteret 6.
Sagn
I kun få egne af vort land findes der så
mange sagn om krige imellem konger
som i Silkeborgegnen, specielt Them
sogn 7. Her har altså været noget værdi
fuldt at kæmpe om. Et enkelt sagn herfra
skal berettes:
»I Asklev var der i gamle dage et af
gudstempel, der husede egnens gudebil
lede, en guldkalv. Engang kom der fjen
der i landet øst fra, og nu gjaldt det om
at redde, hvad man kunne, først og frem
mest guldkalven. Den blev læsset på en
vogn, og man kørte i galop ud over Fog
strup hede. Men pludselig »sprang« kal
ven af vognen, og inden man fik hestene
standset og set efter kalven, var den bor
te. Den havde bjærget sig selv. Min fader,
der som dreng vogtede får i Fogstrup
hede, har brugt mange timer til at lede
efter den«.
Der kan være en kerne af sandhed i det
gamle sagn. I visse egne i Jylland blev
tyren betragtet som et helligt dyr, som
der blev ofret til (Kimbrertyren, Gundestrupkarret).
Stednavne på -lev stammer fra folke
vandringstiden og betyder »blive tilbage«
eller »noget efterladt«. Levnavnenes for
deling i landet er meget forskellig. På
Sjælland findes mange. I Jylland er de
særlig koncentreret i Århus- og Haderslev-egnen. Flere forskere mener, at de
stammer fra Jyllands erobring af et folk
fra øst. Asklev er det vestligste af Århus
egnens -levnavne. Stedet kan altså have
været sæde for en af erobrernes lens-
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mænd. Man har villet sikre herredømmet
over det jernrige område.
For en historisk interesseret mand, der
i sin alderdom færdes i barndommens og
slægtens hjemstavn, kommer der mange
tanker frem. Ved tidssammenligning af
fund og beretninger fra Them vestersogn
med Jyllands historie melder den tanke
sig uvilkårligt: Har der været samkvem
mellem Himmerlændingerne og deres
trosfæller i det folke- og jernrige vester
sogn? Er den gamle østjydske hærvejs
linie benyttet i dette samkvem? Og i fort
sættelse heraf: Hvor mange af sognets
velbevæbnede mænd har fulgt Kimbrerne
og Teutonerne på deres historiske van
dring ad den gamle hærvej mod Syd
europa?
Foranstående mundtlige beretninger og
minder har jeg fra min fader, Laurs Mik
kelsen, født i Fogstrup Vestergård 1866,
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død i Them 1947, samt min farfader Mik
kel Rasmussen (1818-1889) og farmoder
Karen Gravesdatter, f. i Sebstrup Vester
gård 1826, d. i Fogstrup 1905. Slægten
kan følges tilbage i Them sogn til o. 1590.
Nærværende forfatter Mikkel Rasmus
Mikkelsen er født i Næsgård, Them sogn,
6. marts 1895.
Noter
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Sanctus Nicolaus Arusiensis
Den heilige Niels fra Arhus

Af Helge Søgaard

I den sidste halvdel af det 10. århundrede
kæmpede hedenskab og kristendom om
magten i Danmark, og den sidste gik af
med sejren, men kampen blev langvarig
og var vel næppe afsluttet, da bispedøm
merne blev organiseret i 1060'erne under
Svend Estridsøn. Mens de ydre kendsger
ninger ligger fast, vides der meget lidt om
den måde, trosskiftet blev gennemført på.
For hedenskabet var Odin og Tor hoved
guderne, den første for høvdingeklassen,
den sidste for den brede befolkning, de
mange bønder, men hedenskabet havde
ikke modstandskraft, fordi det manglede
den nye tros organisation og ikke havde
nogen »teologi«, og det har været lettest
at fortrænge de store guder. Uden mod
stand foregik det dog ikke. Ligesom kri
stendommen havde sit kors som symbol,
skabte hedenskabet som et modstykke
Tors hammer, hammertegnet, brugt som
personligt smykke og som indvielsestegn
på runestene. På nogle af dem påkaldes
Tor, og på to andre er hammer tegnet ind
hugget jævnsides runerne, som allerede
Henry Petersen gjorde opmærksom på i
sin disputats fra 1876 L En opgørelse fra

1938 opregner fund af 13 torshamre fra
Danmark. Men skønt den således var et
hedensk tegn, findes den på døbefonten
i Gjettrup kirke 2. På runestenen fra Han
ning, der er fra kristen tid, findes lige
ledes hammertegnet. Et andet tegn fra he
denskabet, som M. Mackeprang har givet
navnet femkvadrat, findes på fonten i
Lyngby kirke i Vendsyssel sammen med
hagekorset 3. Dette ominøse tegn går li
geledes tilbage til hedenskabet og henfø
res til Tor. Femkvadratet har levet videre
på folkeligt snitværk i Norden til forrige
århundrede, hagekorset kendes også fra
et romansk kapitæl til en søjle i Viborg
domkirke. Fra Trendgården i Himmerland
stammer et fund af en støbeform med
både kors og torshammer som et vidnes
byrd om kampen mellem de to trosformer,
men hvor guldsmeden tilsyneladende har
stået neutral, beredt til at betjene begge
parter 4.
Denne brug af hedenske tegn i et kri
steligt miljø kan vist kun forklares ved,
at deres oprindelse og første betydning
snart er blevet glemt, og at man har givet
dem et andet indhold, uden at det nu er
muligt nærmere at bestemme, hvad der er
lagt ind i dem. Et vidnesbyrd om Kristus,
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som korset er det, er de i hvert fald ikke,
og selv om alle guder måtte vige, var
hedenskabet ikke dermed besejret. Tilbage
stod den mere personlige tro, som det
blev kirkens opgave at kristne, og som
knyttede sig til de daglige omgivelser,
kilderne med helbredende vand, forfæd
rene i gravhøjen og meget andet. Når der
til ned i forrige århundrede blev bevaret
så mange gravhøje, indtil den intensive
opdyrkning formindskede deres tal, må
årsagen bl. a. have været ærbødigheden
for den gravlagte, muligt blandet med en
frygt for den skade, de kunne forvolde,
hvis der ikke blev taget hensyn til dem.
De hellige kilder kan følges langt tilbage
i forhistorisk tid. Deres ry hvilede ikke
på, at deres vand indeholdt stoffer med
terapeutisk virkning, men på tilliden til,
at de kunne helbrede snart sagt alle syg
domme. Kirken forefandt dem, og det blev
dens opgave at vende takken for helbre
delse til Gud og hans helgener i stedet for
til de hedenske magter 5.
Utvivlsomt har overgangen til kristen
dommen for den enkelte været en om
væltning. Der foreligger ikke kilder, hvor
efter det kan beskrives, men der kan pe
ges på, at med kirken kom en ny etik
ind i den danske verden, mens hedenska
bet levede ud fra et andet livssyn, hvor
selvhævdelsen i sine mange former var
selvfølgelig, men det ville være letsindigt
at mene, at denne ændring hurtigt blev
gennemført. Kirkens tankegang har væ
ret længe om at trænge igennem.
Hvis man kan følge J. P. Jacobsens
teori om, at »Menneskenes Tarv og Trang
er den samme«, og at kulten forbliver den
samme, selv om troen skifter, kommer en
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løsning til syne G. Dermed forklares det,
at de hellige symboler fra hedenskabet
uforandret kan gå over til kirken, og man
må også forvente, at dette træk kan fin
des på andre områder. Søgte man en for
midler mellem Gud og mennesket, ville
man have en stedbundet, der som man
selv var knyttet til den gård eller den by,
hvor man boede. Det ser ud til, at helgen
dyrkelsen i den ældste kristne tid her
hjemme ikke har været fremtrædende. På
runestenene nævnes kun Guds moder og
ærkeenglen Michael, og det er på de sene
bornholmske runestene. Tidligt søgte man
dog helgener i landet selv. Den første bi
skop i Ribe, Liafdag, fra 948, blev efter
Ribe Bispekrønikes udsagn dræbt af hed
ningerne. Efter først at være begravet på
kirkegården blev han senere gravlagt inde
i kirken, hvor der efter krønikens udsagn
fremkom jærtegn, og alt tydede på, at
han som en martyr, der blev dræbt for
troens skyld, skulle blive en helgen for
Ribe stift. Under biskop Radulf i 1160'ernc blev han skrinlagt, men det skete uden
godkendelse fra paven og ærkebispen, og
da en brand ødelagde kirken og Liafdags
relikvier, synes det at være blevet opfattet
som et tegn på, at han ikke var værdig
til helgennavnet 7. Heldigere gik det i
stiftet nord for Limfjorden. Thyringeren
Theodgarus (Thøger) kom efter et ophold
i England og Norge til Thy, hvor han
missionerede og byggede en kirke i Ve
stervig. Hans efterfølger som kirkens
præst så om natten »et himmelsk lys«
stråle over hans grav, og da han havde
fortalt folket det, ønskede alle, at graven
blev åbnet. Bisp Alfrik modsatte sig hel
genkåringen, men præsten lod på egen

hånd relikvierne anbringe på altret, og
da bispen havde foretaget en ildprøve,
anerkendte han også Thøger som helgen.
I modsætning til Liafdag var Thøger ikke
martyr, men confessor, en af dem, der be
kendte den hellige tro. Begivenheden ske
te under Svend Estridsøn. Legenden be
retter yderligere, at pavestolen godkendte
helgenkåringen, hvad der er tvivlsomt, og
det er værd at lægge mærke til, at det
var folket, der ønskede Thøgers ophøj
else 8. Efter en sen beretning skal opta
gelsen af relikvierne have fundet sted
1067. Årstallet kan være rigtigt.
Viborg stift fik sin helgen i Kjeld eller
Exuperius, som han også kaldes. Beret
ningen om ham fortæller, at hans foræl
dre boede i Venning i Alum sogn ved
Randers; de skal have været fornemme og
rige, så den unge Kjeld fik en god op
dragelse og blev medlem af domkapitlet i
Viborg, der bestod af augustinermunke.
Her fik han betroet skolen og blev senere
præsteviet og provst. Han døde 1150.
Talrige jærtegn og helbredelser før og
efter hans død fortalte, at han var con
fessor, og man ansøgte derfor Clemens III
om hans kanonisation. Den foregik 1189,
og lige til reformationen stod Set. Kjeld
højt i ære i Viborg 9. Hans helgenskrin
blev bevaret til domkirkens brand 1726 10.
Ribe fik i senmiddelalderen en helgen
i Lambrecht (Lambert) xl.
Også Århus stift fik sin egen helgen,
men på et andet grundlag. Gennem den
første halvdel af det 12. århundrede var
der strid mellem to kongeslægter, begge
stammende fra sønner af Svend Estridsøn.
Den ene havde sit udspring fra Erik Eje
god, der havde sønnerne Knud Lavard og

Erik Emune. Den sidste havde sønnen
Svend Grathe, den første sønnen Valde
mar, der sluttelig efter mange kampe gik
af med sejren 1157, og fra hvem den føl
gende kongeslægt stammede. Mod denne
slægt stod en anden, hvis stamfader var
kong Niels. Hans søn Magnus dræbte
Knud Lavard 1131, men faldt selv mod
Erik Emune 1134, og samme år blev også
kong Niels dræbt. Magnus' søn Knud tog
senere kampen op, forsonede sig med Val
demar, der ægtede hans søster Sophie, og
hele det forviklede forhold løstes ved mor
det på Knud 1157, så Valdemar efter sej
ren på Grathe Hede blev enekonge.
Den hellige Niels var søn af Knud
Magnussøn og således af fineste konge
lige blod. Det hedenske kongedømme var
sakralt i den forstand, at den kongelige
slægt mentes at stå i et særligt forhold
til gudemagterne eller at nedstamme fra
dem, som sagnet om kong Skjold viser
det for Danmarks vedkommende, men
denne tanke måtte svækkes og gives et
nyt indhold, da kristendommen kom. Helt
opgivet blev den ikke, som det kan ses af,
at de tre nordiske rigshelgener Set. Olav,
Set. Erik og Set. Knud i Odense alle var
konger, og da titlen »af Guds nåde« blev
tillagt kong Niels 12, fik kongeværdighe
den dermed en underbygning, som tiden
sikkert har følt mere virkelighedsnær, end
man gør det nu. Det har været en yder
ligere fordel for den hellige Niels, at han
var en kongesøn. Denne høje stilling i
samfundet betoner legenden også ved at
berette, at kong Knud på en rejse fra
Nordjylland sydpå i nærheden af Haders
lev af en astrolog fik at vide, at der den
nat skulle avles en dreng, som var stor for
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Gud og mennesker. Kongen ønskede at
blive fader til ham, lod en pige føre til
sig og avlede sønnen Niels. Med denne
fortælling indføres noget fremmed. Troen
på, at man ud fra stjernernes stilling på
himlen kunne aflæse det enkelte menne
skes livsløb, går tilbage til Babylon og
blev taget op af den græsk-romerske ver
den, hvor den blev en fast bestanddel af
livssynet hos høj og lav. Som et enkelt
eksempel kan mindes om Horats' ode til
Mæcenas (II, 17), der er fyldt med astro
logi, og hvor det er konstellationen i fød
selsøjeblikket, der afgør menneskeskæb
nen, ikke som i fortællingen om kong
Knud tiden for undfangelsen. Troen på
stjernerne blev overtaget af middelalderen
og er som bekendt ikke uddød endnu, men
vel næppe af den samme utilslørede ma
terialisme, som ligger bag fortællingen
om kong Knud. Beretningens sandfærdig
hed skal i øvrigt ikke drøftes og ind
skrænker sig vel til, at Niels ikke var
frugt af et ægteskab, en kendsgerning ti
den så meget tolerant på. En meddelelse
om, at moderen døde ved barnets fødsel,
synes at være rigtig, og han blev opdraget
hos mormoderen. Senere findes han ved
hoffet. I et diplom, udstedt i Skanderup,
6. juli 1176, hvori kongen overdrager en
skov i Halland til Esrom kloster, optræ
der en Niels, kong Knuds søn, som den
første af vidnerne, og det kan vel ikke
være andre end den senere folkehelgen 13.
Det er det første årstal i hans historie, og
ud fra det kan det vel skønnes, at han er
født omkring århundredets midte. Hans
tilhørsforhold til hoffet tvinger ikke til at
antage, at kong Valdemar har følt nogen
forpligtelse til at tage sig af ham, da det
78

er lige så tænkeligt, at han ville have ham
i sin nærhed, hvis han gik med planer om
selv at stræbe efter kronen. Efter sin fød
sel var han lige så berettiget til den som
Valdemar den Store, og sine tilhængere
kunne han søge hos dem, der hørte til
hans myrdede fars gamle parti. At en så
dan mistanke hos kongen ikke var uden
grund, viser det oprør, som Buris, en an
den kongeætling, forsøgte, og Niels' egen
halvbroder Valdemar, som man troede
velanbragt på Slesvig bispestol, gav siden
Valdemarerne meget bryderi i sin stræben
efter kronen. For Niels synes tanker af
denne art at have været fremmede. Hvis
man skal tro beretningen om ham, bar
han ganske vist klædning som kriger,
men under den en bodfærdigs hårskjorte
og opfordrede alle til at tjene Gud (ad
dei seruitium). Af dette stof skabes ikke
nogen oprører. Niels var knyttet til Århus-egnen. Skibby (Harlev sogn, Framlev
herred) nævnes som hans opholdssted, og
han har måske haft andre ejendomme i
nærheden. Ved en af delingerne under
trekongedømmet fik faderen Knud Magnussen Åbo syssel foruden tilsvarende
områder på Sjælland og i Skåne ifølge
Knytlingasaga 14, og Niels' gods kan hid
røre herfra, men i virkeligheden er oprin
delsen og størrelsen af det ubekendt. Her
levede han tilbagetrukket med sin kapel
lan Hugo. Selv blev han ikke præsteviet.
Helt ukendt har han dog ikke været. År
bogen fra Ryd kloster nævner hans død
1180 og her bærer han helgennavn 15.
Han skal selv på dødslejet have bestemt,
at han ville begraves i det kapel af træ
ved havet, på hvis sted bisp Peder Vagnsøn byggede sin domkirke, indviet til Set.

Set. Nicolaus kilde, som maleren Fr. Visby så den en sommerdag i forrige århundrede.
Oliemaleri på pap i Købstadmuseet »Den gamle By«.

Clemens, efter traditionen en af de første
paver efter Petrus. Dengang var den nu
værende Frue kirke domkirke, og måske
kan det tages som et vidnesbyrd om
Niels' ydmyghed, at han foretrak det
uanselige kapel i stedet for domkirken,
og da den energiske bisp Svend (d. 1191),
der er bedre kendt som en forkæmper for
Øm kloster, ønskede, at han skulle be
graves i domkirken, fik jærtegn ham til
at bøje sig.
Denne strid viser, at Niels allerede i
levende live indtog en særlig stilling, og

straks efter døden er han sikkert blevet
anset for en helgen af folket. På denne
måde fik egnen sin helgen, udpeget af
stjernerne, af kongelig byrd, boende på
stedet, ved sin fromme vandel og mirakler
netop en mand, folket ønskede som en
virksom hjælper. Kirken synes at have
været mere tilbageholdende, da domkir
ken, hvis bygning begyndte lige før 1200,
ikke blev indviet til Niels, men til en hel
genpave, hvorved man ligesom i Roskilde
sluttede sig tættere til den almindelige
kirke i Europa, men selv om den folkelige
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kåring af Niels var et udslag af det snæ
vert lokale, måtte kirken søge at få denne
bevægelse indordnet i kirkens liv. Da
trækapellet forsvandt, blev Niels' grav
overført til den nye domkirke, og snart
fik han rige gaver. I et diplom fra tiden
1215-24 gav bisp Ebbe afkald på sin an
del af offergaverne til Set. Niels og be
stemte, at de to trediedele skulle gå til
bygning af kirken og en trediedel til kannikerne, dog således, at voks udelt skulle
tilfalde kirken og madvarer udelt kannikerne 1G. Skal man tro Peder Olsen, har
også andre søgt at få deres part af gaver
ne til den hellige Niels. Han beretter, at
Valdemar Sejr under toget til Estland
1219 for at få sejr lovede at gøre bod
over for den hellige Niels, hvis offergaver
han havde tilegnet sig 17.
Selv om folket havde kåret kongesøn
nen til helgen, savnede han kirkelig aner
kendelse. På denne tid var det ikke til
strækkeligt, at han som den hellige Thø
ger fik den lokale biskops godkendelse.
Men kirken kunne ikke holde sig tilbage
for stemningen, den måtte søge at få det
folkelige helgenvalg suppleret med en of
ficiel ophøjelse, udtalt gennem paven.
Man gik derfor i gang med at forfatte en
skildring af Niels' liv med en opregning
af alle hans store gerninger. Den er ikke
bevaret, men et uddrag foreligger, og op
lysninger fra det er benyttet i det fore
gående 18. Det er ikke en historisk skil
dring, men opfatter Niels, som en helgen
skal opfattes, og det er heller ikke nogen
teologisk redegørelse. Der høres ikke no
get om Niels' stilling til tidens store pro
blemer, om hans virke for kirkens uaf
hængighed af staten gennem bispernes
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frihed for kongemagtens indflydelse eller
til korstogstanken. Heller ikke siges der
noget om cistercienserne og deres reform
tanker, skønt det netop var århundredets
nytænkning om fornyelse af kirken. Hans
undergerninger falder stort set i to grup
per. I den ene forherliges han selv, som
det skete, da et jærtegn tvang bispen til
at opfylde Niels' ønske om at jordfæstes
i et beskedent kapel af træ, eller da en af
kong Valdemars jagtfalke kom til live
igen, da kongen påkaldte den hellige
mand og lovede en mark sølv. Den anden
gruppe mirakler fortæller om helbredelser
af forskellig art, heri også om forkrøb
lede, som fik førligheden igen. Der er
her muligt tale om tilfælde af den fryg
tede ergotisme, meldrøjeforgiftning, der
hærgede grusomt, især blandt de ringest
stillede, når det nyhøstede korn blev
brugt. Det var særlig stiftets egen befolk
ning, der søgte hjælp hos den hellige
Niels, men også nogle københavnere an
råbte ham, da de i havsnød ved lodkast
ning spurgte, om det var den hellige
Knud, den hellige Vilhelm eller Niels, de
skulle påkalde. Hovedparten af disse be
retninger viser dog klart, at det var den
jævne befolkning i Østjylland, som i sin
nød under sygdom, eller når kreaturerne
døde, søgte hjælp hos deres helgen, hvis
liv den var fortrolig med.
Det lader til, at den hellige Niels i før
ste halvdel af det 13. århundrede havde
mulighed for at blive en landskendt hel
gen. På denne tid fortæller beretningen
om en domina Ingeborg som vidne til hel
bredelsen af en spedalsk, og om helbre
delsen af hendes søn Anders. Det er sand
synligt, at der her er tale om Esbern Sna

res datter, fru Ingeborg af Kalundborg, d.
1267, g. m. Peder Strangesøn, d. 1241,
og deres søn Anders, der nævnes som
marsk under Abel. Han omtales endnu i
1261 19. Det var det fineste blå blod i
landet, der søgte hjælp hos Niels.
En anden undergerning har også på
kaldt sig opmærksomhed. Da en dreng
havde fået sin hånd forbrændt og dens
sener sammentrukket, tog hans foster
fader bærme, blandet med aske i sin sko
(feces cineribus mixtas) og lagde det på
hånden. Desuden gav han almisser, for
at den hellige Niels skulle hjælpe, og
drengen blev helbredt. H. F. Feilberg
oversætter feces med urin 20, Hans Olrik
med møg 21, men ordet kan også gengi
ves med bærme som ovenfor.

I listen over undergerninger findes en
kelte med årstallene 1241, 1250 og 1252.
Kort efter det sidste år må beretningen
være skrevet som grundlag for at opnå
kirkens anerkendelse af værdigheden som
helgen, confessor, som folket forlængst
havde givet, og 25. juli 1254 påbød Innocens IV, at bisp Eskil af Slesvig sam
men med bisp Niels af Viborg og abbed
Oluf fra Øm skulle undersøge de påståede
mirakler efter at have forenet sig med
nogle fromme og gudfrygtige mænd 22.
Deres indberetning tilfredsstillede ikke
pavestolen, som derfor efter bisp Eskil af
Slesvigs død erstattede ham med den ikke
navngivne prior for dominicanerne i År
hus og påbød en fornyet undersøgelse 23.
Det skete 1255, men derefter høres der
intet om sagen, og det står hen i det uvis
se, om Niels har opnået kirkens høje
anerkendelse eller ikke, men i en efter

retning, der ikke kan tidsfæstes, og vist
må henføres til tiden omkring 1266, næv
nes Niels sammen med de andre jyske lo
kalhelgener Thøger og Kjeld på en sådan
måde, at hans ligestilling med dem er
uomtvistelig 24. På Århus-egnen var hans
yndest usvækket, som det fremgår af en
ny samling af hans undergerninger, der
må være tilvejebragt omkring 1350. De
fleste af dem er i deres væsen og tendens
som i samlingen fra 1250'eme. En af dem
lyder således: En ung mand, der stjal
frugt i Skibby, blev af en kammerat ad
varet mod at gå ind i den hellige Niels'
frugthave. Da han ikke brød sig herom
og spottede helgenen, måtte han blive i
træet hele natten, som om han var læn
ket til det, indtil han om morgenen blev
befriet, da han havde tilstået sin brøde
for sognepræsten. Med denne beretning
kan en anden fra forrige århundrede sam
menstilles. Pastor Petersen i Ris var be
rømt som en stor maner. En gang midt i
sin prædiken sagde han: »Stå!«, for han
mærkede, at der var en tyv i hans æbler,
og han tvang da tyven til at blive ståen
de, til han kom hjem fra kirken 25. Den
sidste fortælling har talrige andre side
stykker, hvori det ikke er æbler, men an
dre sager, der stjæles fra præsten, der har
gået i »den sorte skole«, og for hvem det
derfor var en let sag at binde en tyv til
stedet, men der her anførte beretning fra
Skibby er en af de ældste af denne sagn
type, der således må være ældre end re
formationen, idet ændringen i konfessio
nen har medført, at helgenens kraft er
gået over til sognepræsten, som i middel
alderen kun optræder som helgenens tale
rør.
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Set. Niels blev i løbet af middelalderen
mere lokalt bestemt, og det er af interesse
at se, at der har eksisteret et nu desværre
tabt skrift på dansk om hans liv, vel til
brug for prædikener om ham. Hans hel
genskrin stod i domkirken og var almin
deligt tilgængeligt, men under de urolige
år efter 1286 blev det fjernet og overført
til kirkens bibliotek, og derefter findes der
ikke oplysninger om dets skæbne. Der
kan ikke heraf sluttes, at man var lige
gyldig over for mindet om helgenens
minde, idet M. Cl. Gertz har gjort op
mærksom på, at medlemmer af domkir
kens præsteskab udbredte Niels' ry som
undergører. Om selve helgenskrinet vides
kun, at det var smykket med »sølvøjne«,
som en tyv forsøgte at stjæle. Nu er der
ikke minder i domkirken om Set. Niels.
Francis Beckett har forsigtigt foreslået, at
et alter for Treenigheden, Jomfru Maria
og Set. Niels skulle minde om den lokale
helgen, ikke om den over hele Europa
kendte Nicolaus af Myra26. Det er dog
rimeligst at gå ud fra, at det er den sid
ste, som er erindret ved alterstiftelsen. At
en figur på det ene af korskabene skulle
gengive den jyske helgen er også usand
synligt, og figuren på høj altertavlen fra
1479, som Francis Beckett med forbehold
udpeger som den hellige Niels, er i den
sidste beskrivelse af domkirken identifi
ceret som Knud konge 27.
1519 udkom Breviarium Aarhusiense,
der foruden teksten indeholder en kalen
der med angivelse af festdage, der skulle
fejres. Foruden alle dem, som hørte til
kirkens fælles eje, rummer den også hel
gennavne, der er særegne for Jylland. 11.
juli mindes Kjeld af Viborg og 30. okto
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ber Thøger af Vestervig, mens Niels slet
ikke er omtalt. Til gengæld er pave Cle
mens både anført ved translationsdagen
23. januar og ved helgendagen 23. no
vember. Det kan vist kun forklares ved,
at kirken på denne tid søgte at indskræn
ke den folkelige dyrkelse af de mange,
der uden at have dens anerkendelse allige
vel blev æret som helgener, og blandt dem
var Niels, der åbenbart aldrig er blevet
kanoniseret. Derimod søgte man at gøre
Clemens til stiftets helgen, som han alle
rede var domkirkens, uden at det lykke
des. Han forblev fremmed for det jævne
folk. Kirken ville føre kontrol med dyrkelser af de personligheder, hvis under
gerninger ikke var fyldestgørende bevist,
og det ændrer intet heri, at Set. Kjeld
havde et alter i Århus domkirke, da Kjeld
hørte til skaren af anerkendte helgener 28.
Selv om kirken således kun med be
tænkelighed betragtede den yndest, der
omgav Niels, fik det ikke nogen betyd
ning. Ærefrygten for ham blev ikke
svækket. Et par steder var særligt ud
præget som tilknyttet helgenen. Først
skrinet, hvori han var gravsat, og ved
hvilket der skete talrige mirakuløse hel
bredelser. Fremdeles fik en vis Tyge i
Skibby i tre nætter i drømme et påbud
om at tømre et kors af træ til den bakke,
hvor den hellige Niels' kiste hvilede un
der transporten til Århus, idet et ældre
kors var gået til grunde. Efter bøn og lod
trækning fandt man en eg, hvoraf der
blev tømret et kors, »som ses samme sted
den dag i dag«. Om en kilde i Viby skov
hedder det, at den sprang frem, da Niels
fem gange slog i jorden i korsform, så
skovhuggerne fik vand til at slukke deres

tørst med, eller at den fremkom på andre
lige så underfulde måder. Det er vel den
samme kilde, der et andet sted siges at
ligge nær Viby, hvor en lille dreng og en
mand blev vakt til live igen. Allerede ved
midten af det 13. århundrede har der
åbenbart været afvigende traditioner om
kildens opståen. I de to samlinger af hel
genens undergerninger omtales det nogle
gange, at helbredelsen skete Set. Hans af
ten eller Set. Hans dag. Det meddeles
ikke, at det skete under besøg ved kilden,
men da helligkilderne senere antoges at
eje den største kraft ved midsommertide,
er det nærliggende at gå ud fra, at der
også i disse beretninger er tale om besøg
ved Set. Niels' kilde. Man skulle tro, at
det efter reformationen ville være let at
standse dyrkelsen af den hellige Niels, da
allerede den gamle kirke havde sat ham
uden for den anerkendte helgenskare. Fra
reformationsårhundredet kendes der dog
ikke noget til belysning af spørgsmålet,
men i indberetningerne til Oluf Worm
fra 1623 meddeles det, at Set. Nicolai kil
de på Viby mark både besøges at halte
og krøblinge og af rige, der havde en
sygdom og ofrede penge til kilden og Set.
Niels for at blive helbredt 29, så uanset
senkatolicismens og lutheranismens ens
artede holdning til den stedlige helgen
formåede de ikke at bringe dyrkelsen af
ham og tilliden til hans hjælp til ophør.
Skønt han i virkeligheden var sat uden
for kirken, forstået på den måde, at hans
evner til at gøre undergerninger og frem
kalde helbredelser blev fornægtet, har sy
ge af alle samfundsklasser været af en
anden mening og henvendte sig trygt til
ham.

I det 18. århundrede vågner den histo
riske interesse for Niels. Erik Pontoppidan, der var født i Århus, omtaler ham
i sin kirkehistorie, men bringer ikke noget
nyt, og teksterne med pavebrevene bliver
trykt i Scriptores rerum Danicarum V, så
han nu bliver kendt i en større kreds.
Erik Pontoppidan går endda et skridt vi
dere, idet han i sin Marmora Danica II,
1741, p. 130, forsøger at henføre en lig
sten med runer fra Gjessingholm, som
allerede Oluf Worm havde omtalt, til
Niels Knudsen på grundlag af en dristig
læsning af indskriften, hvori han mente
at finde både fornavnet Niels, hans pa
tronymikon og stednavnet Århus. Også
en sten på Rosenholm mente Pontoppidan
var et minde om helgenen. Stenen fra
Gjessingholm har imidlertid intet at gøre
med den hellige Niels. Indskriften lyder:
Puæp gjorde dette hvalv [gravsten] over
Thy ri Ebbesøn Lave??????? Nikolaus
skærme (sjælen). Horder 30. Ikke desto
mindre vedblev man længe at henføre
dette gravminde til Set. Niels af Århus,
skønt den Niels, der nævnes, er den fæl
leskirkelige Nicolaus af Myra, fordi ste
nen bærer et relief af korslammet, der var
mærke for Århus stift, og derover en
fremstilling af en bisp med stav, og Niels
var en halvbroder til Valdemar, den se
nere bisp af Slesvig. Skrøbelige slutninger
af denne art hører det 18. århundrede til.
Den entusiastiske Rasmus Nyerup besøg
te på sin jyske rejse 1807 Gjessingholm
(Løvenholm) og foranledigede, at stenen
blev skænket til Nationalmuseet. Som det
er de fleste bekendt, hører gravmælet til
arbejderne fra stenmesteren Horder fra
Djursland. Det varede flere år, før den
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Set. Olufs kirkegård med Hellig Niels' kors.
Foto fra 1940'erne hos stadsgartneren i Århus.

kom til København. Oprindelig skal den
have ligget på Gjesing kirkegård 31.
Lettere er det at finde håndgribelige
minder om den kongelige helgen i byen
Arhus. Som ovenfor omtalt blev der i
middelalderen rejst et kors, hvor færden
med kisten med den hellige Niels for en
tid var standset, da den skulle bæres til
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Arhus. Dette kors kan ikke være det
samme som det, der har været forgænge
ren til det, der nu står på Set. Olufs kir
kegård, da vejen fra Skibby til Arhus
ikke fører forbi dette sted. Set. Olufs kirke
nævnes 1203 32, men er utvivlsomt ældre,
og når netop denne plet jord har fået
æren af at eje et minde om Niels, må
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Indskrift på monumentet fra 1755. Se note 36.
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grunden sandsynligvis søges i, at man har
taget Set. Olufs kirke for kapellet af træ,
hvori Set. Niels ønskede at blive begra
vet. Denne fejltagelse går vist tilbage til
Arild Huitfeldt og er videreført af Erik
Pontoppidan 33, men rigskanslerens notits
er formet, så den kan læses fejlagtigt. Al
lerede i det 18. århundrede stillede skep
tikere sig dog tvivlende til traditionen
om, at korset skulle minde om Set. Niels,
idet Kathedralskolens rektor Jens Worm
(1716-1790) mente, at det var sat over
gravene for Peder Abildgaard og hans
broder Therkild 34. De var begge præster
ved domkirken, og da Set. Olufs kirke
blev nedlagt 1548 og dens menighed ind
lemmet i domsognets, og da Peder Abild
gaard døde 1556 og Therkild Abildgaard
1557, er der mulighed for, at Jens Worms
forklaring er rigtig, da Set. Olufs kirke
gård stadig blev benyttet, og en minde
tavle i domkirken fortæller endnu om de
to brødre, men efter den var det kun
Therkild Abildgaard, der blev begravet på
Set. Olufs kirkegård med sin hustru 35.
Jens Worm har formodentlig sin viden
fra denne mindetavle, men også Hans
Rhumanns manuskript (nu i Landsarki
vet i Viborg) kan have givet ham tanken.
Hvorledes det end forholder sig, vedblev
troen på, at korset hørte til den hellige
Niels, og 1755 byggedes et muret mindes
mærke med en niche, hvori der stod et
forgyldt kors. En stenplade derunder in
deholdt en indskrift, forfattet af stifts
provst Chr. Pontoppidan (1696-1765) 36.

Den latinske tekst kan oversættes omtrent
således:
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En enestående fyrstegrav,
hvoraf som en kongelig blandt de kristne
Århus stift beskedent er stolt,
som forhen gemte en bortgangen ud
valgt kongelig fyrste
kong Knud Vs søn
Niels Knudsen,
som da han syv år gammel fik at vide,
at moderen døde ved hans fødsel,
betænkende, at han havde fået liv ved
moderens død, forlod
ungdommens laster og begyndte at leve
et alvorsfuldt og helligt liv.
Med denne lydighed modtog han bered
villigt på den høje Guds befaling
den hellige Ånds rige salvning,
og betænkende,
at det evige liv skyldte han Jesus Christus
der døde for os,
elskede han før moderen og verden
med alt jordisk
Jesus, og grebet af hans sødhed
og brændende af kærlighed tog han
afsked med hoffet og tog hjem
til sit eget,
efterlignende og påkaldende Jesus,
i iver for gode gerninger, i levende tro
og hellighed,
der var uplettet, levede han til
år 1180.
Af Alexander III blev han optaget i
helgenernes tal og kaldt
Den hellige Niels fra Århus.
Det ville fylde for meget at opregne
hans dåd, som det læses i
et håndskrift i Universitetsbibliotheket
i København.
Mindestøtten, som ses her, har gode
borgere i Århus ved fornyelse bevaret
i omkring 600 år.

Dette Monument
Men i året 1755
tjener til ou Erindring om Pvinds Niels,
er i stedet for en af træ en anden af sten
Kong Knud den Femtes Sön,
blevet rejst
som
levede
og döde i det 12te Aarhundrede.
i taknemmelighed og erindring om
Han afsondrede sig fra Verden og opholdt
Guds velgerninger
sig allene med Gudfrygtigheds ogGoddædigheds
af Christen Nielsen Hørbys arvinger
og på deres bekostning.
vedholdende Övclser»
Forfatteren har ikke været heldig i sin
formening om, at kongesønnen blev op
taget blandt helgenerne, da de to alle
rede omtalte pavebreve netop forsigtigt
indskærper, at der skal foretages en grun
dig undersøgelse, før en afgørelse træffes,
og det virker mærkeligt, at den lutherske
kirke således anerkendte, hvad den katol
ske klogt havde afholdt sig fra.
Heller ikke dette minde fik nogen lang
levetid. 1797 blev det afløst af et nyt,
samtidig med, at Set. Olufs kirkegård
blev indhegnet og reguleret. Det var et
monument på 3V2 alen i højden med et
tag. En ny og mindre ordrig indskrift
vedligeholdt mindet om Set. Niels, men
gentog fejlen, at kirken havde optaget
ham i helgenskaren. Den overleverede
gengivelse af indskriften er ikke nøjag
tig, da Chr. V. Hertel har tilladt sig at
rette på års tallene 37.

De urigtige årstal er formentlig hentet
fra Huitfeldts meddelelser, der unægteligt
er fejlfulde og sætter begravelsen af Niels
til 1140 og den påståede helgenkåring til
1160. Alt dette viser, at der foruden den
folkelige tradition om Set. Niels også er
opstået en lærd overlevering, som man
kunne kalde det af mangel på et bedre
navn og med udgangspunkt i Huitfeldts
oplysninger.

Handöde i Aarhuus, hvor han henlevede
sine fleste og sidste Aar,
I Aaret 1180*
Han blev begravet paa denne St. Olufs
Kirkegaard,
og blev, efter den Tænkemaade,
anseet og agtet for en Helgen.
Han blev canoniceret af Pave
Alexander den Fjerde
I Aaret 1260,
under Navn af
Sanctus Niçolaus Arhusiensis*
Det ham forhen oprettede Mindesmærke
Korset
stod her over 600 Aar opreist, da sammç
blev fornyet og til et Steen Monument
med Crucifix omdannet
af Arvingerne efter Bergeren
Chri sten Nielsen Hör by c i Aarhuus
i Aaret 1755.
Men da ogsaa dette fandtes ödelagt
og ganske fordærvet,
ved denne St. Olufs Kirkegaards
forehavende nye Indretning,
blev dette her ipien
paa Domkirkens Bekostning
faaledes istandsat
i Aaret 1797.
kJ

Herteis gengivelse af indskriften fra 1797. Se note 37.
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Heller ikke monumentet fra 1797 fik
nogen lang levetid. Det nuværende er et
granitkors, på hvis fodstykke der i versa
lier læses: Sanct. Nicolaus Aarhusiensis
defunct.an0 MCLXXX, inter sanct. relat.
an° MCCLX; nat. circa an° MCXXX MCXL. Opreist Aar 1847 af Aarhuus By
istedetfor det ældre Mindesmærke.
Den latinske tekst kan oversættes : Den
hellige Niels af Århus. Død 1180, optaget
blandt helgenerne 1260, født omkring
1130-1140.
Ligesom der er tvivl om, at korset i de
middelalderlige beretninger er en forgæn
ger på samme sted for de senere kendte
kors, giver også den kilde, der omtales i
middelalderen, anledning til usikkerhed,
men selv om kildens plads kun er angivet
ganske ubestemt, er der intet i vejen for,
at det er den samme kilde, som nævnes
i indberetningerne til Oluf Worm, selv
om det først er ca. 275 år efter legendens
omtale af den. Der er vist ikke andre, som
kan komme i betragtning. Man er ved
blevet at søge den ned gennem tiderne,
og i forrige århundrede kunne Evald Tang
Kristensen berette, at den blev søgt Val
borg aften og Set. Hans aften, og at der
dagen efter kunne ligge små lerpotter i
mængde som vidne om besøget38. Det
kendes også fra andre helligkilder, da det
var en almindelig regel, at der skulle an
vendes ubrugte drikkekar, som derefter
skulle bortkastes. Det kunne tyde på, at
et levende minde om den lokale helgen
var forsvundet med undtagelse af kildens
navn, og at den nu ikke blev betragtet
anderledes end andre helligkilder. Den
gik imidlertid ikke i glemme. Til langt
ned i forrige århundrede blev den besøgt,
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men der blev også øvet hærværk mod
den, så respekten for den fyrstelige hel
gen ser ud til at have tabt sig i nogle
kredse. Det samme var tilfældet med kor
set på Set. Olufs kirkegård, da allerede
Chr. V. Hertel meddelte, at mindesmærket
fra 1755 var blevet ødelagt ved drenge
streger. Da mindet om den fromme kon
gesøn således var blegnet, fulgte også
kildens ødelæggelse, selv om byens vækst
mod syd og vist især de store ændringer
af terrænet i anledning af landsudstillin
gen 1909 var den ydre årsag39. En tid
forud var kummen fra en romansk døbe
font henstillet ved kildens udløb, men
blev senere fjernet og nåede til slut til
»Den gamle By«. Byens styre søgte ved
en muret indramning af sten at bevare
erindringen om kilden 4°.
Endnu er mindet om den hellige Niels
ikke helt forsvundet, så længe korset på
Set. Olufs kirkegård bevarer traditionen
om ham, skønt det har en usikker hi
storie, som det ovenfor er søgt påvist,
og mellem byens indbyggere er der vist
ikke mange, der skænker ham en tanke.
Bortset fra det første århundrede efter
hans død har kirken heller ikke kunnet
tage ham til sig. Det er forståeligt, da
det ikke giver megen mening at lægge
en kristen tankegang ind i dyrkelsen af
Niels. Tilliden til de hellige kilders kraft
er en arv fra hedenskabet. Fyrstesønnen,
der forlod hoffets og verdens glimmer
og foretrak et asketisk og fromt liv,
skabte ærbødighed om sig, og det var
denne modsætning mellem den ydre pragt
og den frivillige forsagelse af den, der
omgav Niels med ærefrygt, mens han
levede, men måtte gå i glemme, da det

virkelige minde om ham forsvandt, og
en sagnfigur, skabt af fantasien, erstat
tede det, men endnu i 1969 erindredes
han i dagspressen 41.
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Fra Nybro til Frederiksport
Træk af Skanderborg-Århus-vejens historie

Af Helge Wiingaard
Alfarvejen

Gjorde man i oldtiden og middelalderen
det vovestykke at trænge op gennem det
mørke Jylland, var det første, man skulle
sørge for, at finde en rute, der gik over
så få vandløb og gennem så få skove som
overhovedet muligt. Særlig stor var faren
for at fare vild i det uvejsomme Østjyllands indre - dækket, som dette bakkede
land var, af dybe skove og brede søer.
Det var af denne grund, at man helt
tilbage i forhistorisk tid havde afstukket
den jyske hovedvejs forløb hen over den
åbne hede og det store vandskel mellem
Gudenåen og Skjern A. Her var det, at
Hærvejen forbandt Viborg i nord med
Hedeby i syd, og som den vigtige færd
selsåre, den var, var det kun naturligt,
at den også passerede forbi vikingekon
gernes hovedsæde i Jelling.
Allerede på vikingernes tid begynder
disse forhold imidlertid ganske langsomt
at ændre sig, og over de følgende århun
dreder skulle denne udvikling fratage
Hærvejen dens ældgamle betydning for
altid. Som de gode søfolk, vikingerne var,
fandt de hurtigt ud af at lade deres skibe
gå ind i de østjyske fjorde og bugter, og
med årene voksede der her en hel kæde
af nye byer frem.
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Så tidligt som i 948 hører vi, at Arhus
gøres til bispesæde, og selv om byen
i sine første år hovedsageligt stod i for
bindelse med omverdenen ad søvejen, så
ligger den tanke ikke fjern, at der alle
rede i vinkingetidens slutning har været
en vej, der gik fra Jelling til Arhus. Som
en østlig gren af den gamle Hærvej er
vejen til Arhus antagelig opstået på sam
me måde som den vestgående vej mod
Ribe.
I hvert fald står det nogenlunde fast,
at der i begyndelsen af 1200-tallet gik
vej fra Jelling til Skanderborg \ hvor der
jo allerede i 1100-talIet var blevet opført
en borg. Denne borg var imidlertid med
velberåd hu anlagt så utilgængeligt på
en lille holm i søen, at vejen fra Jelling
da heller ikke gik direkte til dens port.
Efter at være gået igennem Uldum og
Nim har vejen krydset Tåning A ved
Fuldbro, og herfra er den antagelig gået
videre gennem Vrold direkte til Arhus nord om Skanderborg.
Det var denne vej, der i gamle dage
kaldtes »Kong Valdemars vej«, for det
var ad den, at Valdemar Sejr i 1212 skal
have foretaget sit berømte, vilde ridt til
Ribe, hvor dronning Dagmar lå for dø
den:
Der kongen red ud af Skanderborg,
ham fulgte vel hundrede svende ;

men før han red over Riber bro,
da var den herre alene.

Skal vi derfor forsøge at datere Skanderborg-Århus-vejens oprindelse, kan vi nok
i hvert fald gå tilbage til 1200-tallet, for
så vidt som vi må formode, at den i be
gyndelsen har været en naturlig forlæn
gelse af »Kong Valdemars vej« fra Ribe
og Jelling. Men indrømmes skal det, at
der kun er tale om formodninger, og at
der hverken findes skriftlige kilder end
sige levn i landskabet, der lader os ane
noget af vejens ældste historie.
På den anden side må det også stå
klart, at der ret tidligt har været en vej,
og at den næppe har været helt uden

betydning af den enkle grund, at der jo
ikke kunne sejles fra Skanderborg til År
hus. Og lige så indlysende forekommer
det, at både borgen i Skanderborg og
domkirken og havnen i Århus må have
affødt en anselig lokal trafik.
Men under alle omstændigheder har
middelalderen ikke efterladt sig mange
spor på dette område. Derimod ved vi,
at et af de steder, hvor den nuværende
landevej løber - nemlig på Nørregade og
Ladegårdsbakken i Skanderborg - i 1300tallet var skueplads for en af Danmarks
historiens mest dramatiske begivenhe
der 2. Da man nemlig i forrige århun
drede gravede igennem bakkeskråningen
mellem Skanderup kirke og Skanderborg

Ladegårdsbakken i Skanderborg, ca. 1905, set ud af byen. Det nærmeste hus t.v. er nr. 1, der blev
nedrevet ved vejudvidelsen 1970. Foto i Egnsarkivet i Skanderborg.
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sø for at anlægge den nuværende Nørre
gade, fandt man på dette sted et meget
stort antal knogler, der menes at være re
sterne af de faldne i det store slag på
Manbjerget (Nonnebjerg) i 1340.
Dette år kom Niels Ebbesen, der nogle
måneder forinden havde dræbt »den kul
lede greve« i Randers, ridende med sine
væbnede mænd mod Skanderborg, hvis
borgere i særlig grad var ofre for hol
stensk tyranni og udsugning. Efter over
leveringen skal de være kommet fra Niels
Ebbesens hjem i Nørreris ad den gamle
Randers landevej og være stødt til Skanderborg-Arhus-vejen omtrent ved det nu
værende Mallinggård. Det lykkedes dem
at besætte hele den østlige side af Skan
derborg sø i den hensigt at belejre og se
nere indtage borgen.
Meget stod på spil, for i hvert fald fik
Markvad Rostrup, høvedsmanden på bor
gen, skyndsomst og i al hemmelighed til
kaldt holstenske hjælpetropper fra Fyn.
Disse kom ad den gamle »Kong Valde
mars vej« og nærmede sig altså bakkerne
nord for byen vest fra. Til nogen storm
endsige erobring kom det derfor ikke, for
samtidig med hjælpetroppernes ankomst
gjorde borgens besætning et udfald, og
i det efterfølgende slag mellem Ladegår
dene og Skanderup kirke led de jyske op
rørere et nederlag i et blodbad, hvis lige
man ikke så før ca. 20 år senere, da Val
demar Atterdag indtog Visby på Gotland.
Da slaget på Nonnebjerg, Allesjælesdag
den 2. november 1340, var omme, lå li
gene af over 2000 mennesker spredt
rundt på slagmarken.
Som hævn for drabet på Grev Gert lod
dennes søn Jernhenrik ligene af den
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faldne Niels Ebbesen og hans brødre
sætte på hjul og stejle. Og som skik var
i middelalderen, er dette sikkert sket i
vejkanten til skræk og advarsel for en
hver. Et synderligt hyggeligt syn har der
for ikke mødt den vejfarende, når han
en mørk og forblæst novemberaften i
1340 er kommet agende forbi dette sted.
Så ser det unægteligt mere fredeligt ud,
når man i dag på Mindet i Skanderborg
ser det kors, som byens borgere i 1878
rejste mellem Banegårds vej og Nørregade,
og som bærer indskriften »Til minde om
Niels Ebbesen og hans fæller«.
Trafikken på den middelalderlige vej
har ikke været overvældende 3. Den en
somme vandringsmand og bondens arbejdskørsel for konge og herremand var
det dominerende træk i livet på vejen.
Ordet »vej« er måske mindre heldigt
valgt, for middelalderens veje var knap
nok andet end hjulspor på den bare jord.
Skulle der lægges sten på vejen, måtte
bonden møjsommeligt samle dem sam
men rundt omkring på sin ager og hugge
dem til, så vejen kunne blive nogenlunde
jævn. Derfor er det klart, at brolægning
af den type, der i 1300-tallet blev udført
på dæmningen ved Kalø Slot, absolut
hørte til undtagelserne i en tid, hvor blot
det at fragte stenene fra et sted til et an
det var en besværlig og anstrengende op
gave.
Middelalderens veje var da heller slet
ikke noget at råbe hurra for, og det er
ikke så sært, at når datidens mennesker
drog ud på pilgrimsfærd og anden lang
fart, så havde de fleste af dem kun apost
lenes heste at ty til - hvad enten det så
var fordi det var det hurtigste, eller fordi

Niels Ebbesens minde i Skanderborg, rejst 1878.
Foto ca. 1890 i Egnsarkivet i Skanderborg.

det var det eneste, de havde råd til. Rig
tige heste var nemlig en luksus, som det
kun var den rige herremand og andre vel
havere forundt at eje.
I det hele taget er kørende person
transport noget, man næsten ikke kender
til før engang hen i 1500-tallet. Hvorfor
man begyndte at foretrække det hårde
sæde i en vogn fremfor en hesteryg, må
i dag stå som noget af en gåde. Efterhån
den tog man måske mere og mere bagage
med sig, når man skulle ud at rejse, men
hurtigere eller behageligere er turen af
den grund bestemt ikke blevet. Vognene

knirkede og skrumplede sig frem henover
vejens sten og huller, og jo flere vogne,
der kom, des flere huller blev der.
Overalt frembyder denne tid da også
et fortvivlende billede af vejenes tilstand.
Den tid var endnu langt borte, hvor no
gen begyndte at tænke på noget egent
ligt offentligt vejvæsen, for siden Jyske
Lovs tid havde det være et knæsat prin
cip, at den, der brugte vejen, også skulle
sørge for, at den var i orden. Men dette
ville i praksis sige bonden, der i forvejen
havde hænderne fulde af andre gøremål,
så megen tid til vejarbejde blev der ikke.
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Meget betegnende talte man derfor om
de »onde veje«, og de skrivelser, der ud
gik fra det kongelige kancelli i Køben
havn, handlede da også kun alt for ofte
om dette problem.
I Frederik II fik man en konge, for
hvem det hele efterhånden var blevet et
nummer for meget. Dette kom særlig
klart til udtryk omkring Skanderborg,
hvor slottet jo ofte husede det kongelige
hof, og hvor en ivrig og handlekraftig
mand som Frederik II derfor var særlig
afhængig af gode og farbare veje. Herfra
var det også, at han i september 1574
uddelte »næser« til sine stedlige lensmænd i Skanderborg og Århus, Claus
Glambeck og Bjørn Andersen.

»Da vejene i disse len skulle være me
get slette og dybe, og da recessen til
holder menige herremænd at istand
sætte de forfaldne alfarveje med sand
og grus og gøre broerne i stand«, befa
lede kongen lensmændene »med det før
ste at give bønderne ordre til at gøre
broer og veje i stand; de skulle derfor
gøre dette, når disse tilsiger dem, og
siden holde dem ved magt, såfremt de
ikke ville stå til rette derfor« 4.
Ikke uden realistisk sans kaldte kongen
vejene for »dybe«, for efterhånden som
der blev kørt mere og mere på dem,
kunne de æde sig ned i jorden og med
tiden blive omdannet til et ufremkom
meligt morads, især når det satte i med
regn eller sne. Så meget desto bedre for
står man kongens bekymring nu, hvor
efterår og vinter stod for døren.
Mere interessant er imidlertid anmod
ningen til herremændene om at holde
bønderne »ved magt«, hvis der skulle
være nogen mukken i geledderne. For
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selv om en sådan trussel ikke var ual
mindelig, så viser den vel bedre end no
get andet, hvor tung en byrde vejarbejdet
var for bønderne. Siden den såkaldte Koldingske Reces fra 1558 - den reces, eller
lov, kongen henviser til i sin skrivelse havde bønderne nemlig pligt til at gå
i gang med skovl og hakke i det øjeblik,
herremanden befalede det.

Ikke mærkeligt, at bøndernes uvilje var
stor, for som tiden gik, tjente dette vej
hoveri mere og mere kongens egne inter
esser. Det var således ikke uden god
grund, når kongen specielt nævnte de
»forfaldne alfarveje«, for dem havde han
nemlig også selv i allerhøjeste grad brug
for, når der skulle varer til og fra slottet
i Skanderborg.

Tit og ofte blev disse varer losset i År
hus havn, og hertil var det da også, at
der i 1573 ankom ikke mindre end
300.000 mursten fra Haderslev. Dem
skulle kongen bruge til ombygning af
Skanderborg slot, så det har nok ikke
været noget helt lille tog af bøndervogne,
der satte sig i gang i Århus mod Skan
derborg med den store last 5.
Også den anden vej kunne det gå, som
da kronbønderne i Skanderborg len i vin
teren 1559 fik ordre »til at hugge 300 læs
ved i kronens skove« og »siden at age
dem til Århus til kongens hoflejr«6.
Hvad den nybagte Frederik II skulle
bruge så meget træ til på én gang, mel
der historien ikke noget om, men mulig
vis har det udgjort en del af forberedel
serne til kongens togt i Ditmarsken - hvis
det da ikke bare var fordi de kongelige
frøs!

Allermest afhængig af vejene var kon
gen naturligvis, når han selv med hele
sit følge kom kørende til Skanderborg fra
sit slot i Kolding, eller når han med ly
nets hast galloperede af sted til et vigtigt
møde i Arhus. Og om det nu har været
på grund af herremændenes forsømme
lighed eller bøndernes ugidelighed - i
hvert fald talte det sit tydelige sprog om,
at kongen havde fået nok af de »forfaldne
alfarveje«, da han i 1587 lod anlægge en
helt ny vej fra Kolding til Skanderborg.
Det var vel at mærke en vej, som kongen
reserverede helt til eget brug, og som
man derfor kaldte kongevej 7. Og for at
sikre sig, at alle uvedkommende holdt sig
på behørig afstand, »og for at enhver
kan vide sig advaret, forbyder kongen . .
strengelig alle at køre ad den ny vej med
heste og vogne, lidet eller meget« 8.
Men han måtte til sin store fortørnelse
se, at de aflåste bomme og led, der var
blevet anbragt ved indkørslerne til vejen
ustandseligt blev brudt op, lige så såre
han havde vendt dem ryggen - så meget
misundte folket kongen hans nye vej.
Selv om kongerne i disse år ofte op
holdt sig på slottet, var det et ganske sær
ligt skue, når den kongelige kortege kom
kørende ind gennem byen. Så havde kon
gen ofte flere hundrede ryttere og bøn
dervogne med, som skulle transportere
hans »fadebur«, og for en lille by som
Skanderborg har den slags besøg betydet
intet mindre end Jerusalems forstyrrelse.
Således kom i september 1648 Frederik
Il's sønnesøn, Frederik III - som nybagt
konge - kørende nordfra til Skanderborg,
hvor han blev i to dage, og selv om kon
gen ikke havde så mange med, som han

plejede, så var det slemt nok endda. Det
var kun få måneder efter, at han under
stor og ødsel pragtudfoldelse i København
havde modtaget folkets hyldest som ny
valgt konge, og stort skulle det så sande
lig også være, når majestæten i egen per
son drog rundt i sine riger og lande:

Hans Maj. egen vogn............. 6 heste
Overløbsheste............................ 1 hest
Dronning Ma. vogn................. 6 heste
Overløbsheste............................ 1 hest
Hofmesterindens og jomfruernes
vogn ...................................... 6 heste
Overløbsheste............................ 1 hest
Nok en jomfruvogn................. 6 heste
2 hofjunkeres vogne ............... 12 heste
2 kammervogne ....................... 12 heste
Bøssevognen .............................. 2 heste
Dertil kom så alle dem, der fulgte ka
reterne på hesteryg: Otto Hansen, en
spænder, Christoffer » Rustvognssmed «,
2 smedesvende, 4 kuske, 4 forridere og
4 biløbere 9.
Ved synet af dette sceneri må det have
gibbet en ekstra gang i de fattige skanderborgensere - for det var jo unægtelig
en tid, hvor riget fattedes penge.
Landevejen
Den tid var da heller ikke fjern, hvor
den slags prangende kongebesøg blev et
sjældent syn på Skanderborg slot, og i lø
bet af 1700-tallet mistede dette fuldstæn
digt sin betydning. Skanderborg sank ned
til at være »en landsby, der kalder sig
købstad« 10, og uden tvivl indskrænkede
dette også landevejstrafikken til den rent
lokale. Vel havde man i 1624, da post
væsenet blev oprettet, lagt den østjyske
hovedrute over Skanderborg n, men hvor
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meget dette har betydet til dagligt, kan
det være vanskeligt at afgøre, for først
i året 1800 blev der oprettet hovedpost
kontor i Skanderborg, hvor postvognen
hver gang skulle gøre holdt12.
Den triste kendsgerning var nemlig, at
der ikke førte nogen landevej ind til
Skanderborg - hverken fra syd eller nord.
I 1697 lod Ole Rømer foretage en opmå
ling af alle de »store veje« i Danmark,
og selv om datidens kortteknik var pri
mitiv, så er det ikke til at tage fejl af,
når der på Rømers kort er tegnet en lige
linie fra Horsens til Århus - uden om
Skanderborg. Hvad dette betød for Skan
derborgs borgere - på den tid vel næppe
mere end et par hundrede stykker - får
vi et lille indtryk af, når vi hører, at
posten sydpå fra Skanderborg i 1700-tallet blev sejlet over i båd fra Dyrehavens
sydspids til Temnæs, hvor en rytter fra
Båstrup stod klar til at ride den videre
mod Horsens 13.
Mere konkrete oplysninger om vejenes
forløb får vi små hundrede år senere, da
Videnskabernes Selskab i 1787 foretog
den første egentlige trigonometriske kort
lægning af Østjylland. Og her ser vi for
klaringen på, at man måtte sejle posten
over søen: Vejen fra Horsens gik nemlig
over O vs ted og Tåning til Fuldbro, hvor
den stødte til den ærværdige gamle lan
devej fra Jelling, senere fra Vejle.
Kørende ad denne vej kom i 1813 pro
fessor Chr. Molbech 14, der var på rejse
fra Vejle til Moesgård. Molbech var en
typisk repræsentant for sin tid - roman
tiker, naturelsker, ikke uden sans for de
landskaber, han mødte på sin vej. Alle
rede på bakken ved Ovsted måtte han
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således standse op for at nyde den stor
slåede udsigt over Mossø og Skanderborg
sø. Med »herlig nydelse« kørte han ned
ad bakken mod Fuldbro, hvor han drejede
til højre og efter endnu et stykke kom til
Vrold. Resten af vejen ind til Skander
borg fulgte han sandsynligvis resterne af
Frederik II's gamle kongevej, for i hvert
fald gik der på Molbechs tid en lille vej
ind gennem Dyrehaven til Slotsholmen,
som postvognen benyttede sig af 15.
På Slotsholmen mødte der imidletrid
Molbech et forstemmende syn, der nok
kunne spolere hans højstemte sind over
den natur, han lige var kørt igennem.
Dette sted var nemlig dengang et af skanderborgensernes yndede udflugtssteder,
og på træernes grene havde man ophængt
små skilte, der - som Molbech forarget
skrev i sin rejsedagbog - var nogle
»smagløshedens produkter, som hvert
øjeblik forstyrrer vandreren, om han
gider læse dem, ved deres komiske virk
ning. Til prøve afskrev jeg følgende
sentens :
Fornøjelse er som moradsig marker
farlig,
dem man betræde må med let og
hurtig fod;
thi standser man sin gang, og ikke er
forvarlig,
er glæden ganske kort - desuden biir
man vod«.
Lavere kunne man efter Molbechs me
ning ikke komme, og resten af dagen til
bragte han da også »på et meget måde
ligt værtshus« i Skanderborg.
Næste morgen var han imidlertid klar
til atter at fortsætte rejsen, og nu var
hans humør øjensynligt blevet godt igen.
Han forlod byen gennem Nørreport, der
dengang lå omtrent, hvor nutidens Ve

stergade munder ud i Adelgade 16. Så da
han kørte forbi Skanderup kirke, har han
allerede været et godt stykke ude i den
natur, han holdt så meget af, og begej
stret måtte han da også notere ned i sin
dagbog, at han nu befandt sig »i et såre
dejligt morgenlandskab«. På en lille vej
tæt langs med søens nordbred kom han
dernæst igennem det nuværende Sølyst
kvarter, hvor der dengang blev drevet en
lille smugkro i huset »Slukefter« - et
navn, det havde fået, fordi det var her,
bønderne plejede at kigge indenfor og få
sig en dram, når de var på vej hjem fra
torvedag i Skanderborg 17.
»Slukefter« lå ved en vejgaffel, hvor
man - hvis man fulgte søbredden - kom

ud til Skvæt Mølle. Molbech drejede
imidlertid til venstre, og nu gik det kraf
tigt op ad bakke - ikke så sært, at Mol
bech netop hæftede sig ved bakkerne på
denne strækning. Da han var kommet op
til Edelsborg, traf han igen den gamle
landevej, der løb tæt forbi Skanderborg
Ladegårde ud til det sted, hvor Gi. Ran
ders Landevejen drejede fra. Her lå der
en lille smedje, bekvemt anbragt for den,
der skulle have sin hest skoet.
Videre herfra gik den gamle landevej
tæt forbi Mallinggård, og i krogede bugt
ninger nåede den Stilling, som den passe
rede noget nordligere end i dag. Vest for
Hørning kom man dengang som nu til
en af de få skovstrækninger mellem

Passagen ved Hørning Kro, som den så ud, før den nuværende vej blev anlagt i begyndelsen af 1950erne. Efter brochure fra Det lokalhistoriske Arkiv i Hørning Kommune.

97

Skanderborg og Århus, Sønderskoven, og
igennem den fulgte vejen en fortsættelse
af den nuværende Blegindvej, indtil den
ad S ta tions vej en kom ind i Hørning by
og slog et stort sving tæt forbi Frederik
IV's rytterskole på den ene side og Hør
ning kro på den anden side - omtrent
ved det nuværende busstoppested. Også
dengang gjorde postvognen ophold her,
for kroen - omtalt første gang i 1768 fungerede i forrige århundrede som brev
opsamlingssted og poststation 18.
Omtrent en halv mils vej længere mod
Århus kom man til det vanskeligste sted
på hele rejsen - Bering Bro over Århus Å.
Hvordan broen dengang så ud, og hvor
når den var blevet bygget, må stå hen
i det uvisse. Antageligt har den første bro
kun været af træ og udelukkende bereg
net for den gående trafik, mens heste og
vogne måtte passere åen ved vadestedet
et stykke nordvest for den nuværende
bro. Og noget helt almindeligt vadested
var det ikke, for som det endnu i dag
ganske svagt kan anes, så krydsede lan
devejen og Bering-Dørup-vejen her hin
anden - midt i åen, fristes man til at sige.
Der gik da også mange frasagn om
dette vadested i sin tid. Således fortæller
tømrermester Erik Aagaard, Hasselager,
i sine efterladte erindringer om

»en rytter, som en mørk aften ikke
fandt vadestedet, men red i et hul lidt
vest for det, og hest og mand omkom.
Det skulle være meget dybt og su
gende, og kaldes den dag i dag »Heste
hullet« 19.
En anden gang, berettes det, »var de
kongelige på Skanderborg slot inviteret
til gilde og fest på Marselisborg, og da
merne var agende i »karm« (vogn). De
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havde fået lidt på forskud til festen på
Hørning kro. Som følge deraf, eller for
at vinde tid, kom de lidt rask ned i va
destedet. Om køresvendene - ridende
på forspandet - ikke var kendt med ste
det, nok med det, karmen væltede, og
én af prinsesserne brækkede en arm, så
de måtte skyndsomst til Skanderborg
til badskær med prinsessen, og for at få
tørt tøj på. En kurér blev sendt til Mar
selisborg med melding om afbud« 20.
Fra Bering Bro fortsatte man videre
forbi Kattrup og det nuværende Hassel
ager, der vel dengang næppe var mere
end et par huse. Særlig meget lagde Molbech ikke mærke til på disse kanter - ud
over, som han skrev, at »en umådelig
mængde agerkål dækkede engene«. Mel
lem Hasselager og Viby kørte man et godt
stykke nordligere end i dag, for et sted
syd for Brabrand sø skulle man vistnok
atter passere et vadested - det såkaldte
Langevad - over Dødeåen21. Dengang
var hele området mellem Brabrand sø og
Ravnsbjerg for øvrigt dækket af et større
sammenhængende skovområde, af hvilket
der i dag kan ses en lille rest på toppen
af St. Ravnsbjerg 22.
Gennem Viby skal et stykke af lande
vejen have været sammenfaldende med
den nuværende Høskovvej 23, og det har
sandsynligvis været fra Viby, at Molbech
for første gang kunne ane Århus i det
fjerne.
»Århus Domkirke viser sig omtrent i
en mils afstand, allerede meget stor,
høj og majestætisk, nær ved søen og
ligesom adskilt fra staden«. Lidt senere
forsvandt kirken ham igen af syne,
»indtil man er kirken temmelig nær,
da den ligger for øjet i hele sin impo
nerende storhed. Man kommer fra den
ne side i egentlig forstand ned til År

hus, idet man kører ned ad en gade,
der kaldes Brobjerg. Denne by forkyn
der sig ret anstændigt og tækkeligt, og
man ser ikke få nye og grundmurede
huse«.
Den sidste bemærkning røber, at Molbech havde fundet en heldig dag at an
komme til Århus på, for normalt for
kyndte byen sig ikke altid lige »anstæn
digt og tækkeligt«. På Molbechs tid hav
de århusianerne nemlig den dårlige vane
at hælde deres skarn og affald ud uden
for byporten. Derfor måtte politimesteren
i 1816 - da der »til ziir og behagelighed«
skulle plantes træer på den nuværende
Frederiks Allé - knurrende henstille til
borgerne »at bortføre de der henliggende
dynger dels af gammel gødning, dels af
jord og bygningsler ... jo før, jo hel
lere« 24.
Hvorom alting er - Molbech var nu
kommet til Århus, for i den gade, der
kaldtes Brobjerg - vore dages Frederiksgade - lå en af de gamle byporte. I 1824
blev der ved den nuværende Rådhusplads
opført en ny port, der ligesom gaden og
alleen fik navn efter Frederik VI, og som
derfor hed Frederiksport 25. Her endte lan
devejen fra Skanderborg.

Chausseen
Molbech skrev ikke synderligt meget om
den vej, der førte ham fra Skanderborg
til Århus, og øjensynligt har han kedet
sig bravt i et landskab, der ikke som eg
nen syd for Skanderborg kunne begejstre
hans romantiske sind. Men alligevel har
den gamle landevej ikke været uden en
vis charme, når den i bugtninger eller
skarpe sving måtte smyge sig forbi et træ
eller klemme sig ind mellem et par huse.

Og sine steder har der ikke været mere
plads, end at postillonen, når han fik øje
på en modkørende længere fremme, måtte
blæse i hornet og - hvis det ikke hjalp råbe: »Af vejen!«, hvorefter enhver hav
de at forføje sig ud i marken, så post
vognen kunne komme forbi. Og bakker
har der været mere end nok af - vel ikke
lige store alle steder, men alligevel nok
til, at det hele tiden gik op og ned.
Det var veje af den slags, bonden
brugte, når han et par gange om ugen
kørte til torvs med sine varer til den
nærmeste købstad. Synderligt hurtigt gik
det ikke - især ikke, når man ved vejs
ende så først skulle slutte op bag i køen
uden for byporten og vente på, at de sær
deles nidkære og ikke mindre upopulære
»posekiggere« kunne opkræve den så
kaldte konsumtionsafgift - den tids moms
- af de varer, man medførte. Sådan en
rejse gik der som oftest en hel dag med.
Men særlig grel var situationen ved
Skanderborg, for her var der, som alle
rede anført, ikke en gang nogen ordent
lig landevej, der førte ind til byen. Alle
rede på Molbechs tid var der imidlertid
ved at vokse en erkendelse frem af, at
dette ikke kunne blive ved med at gå. Så
ledes skrev pastor L. M. Wedel i 1806 i
sin »Indenlandske Reise«:
Skanderborg ville vinde anseligt både
i handlen og produkternes tilførsel,
dersom der kunne graves en kanal der
fra til den store Mossø, hvorved mange
byer og stæder omkring ved denne store
sø, der er dyb og sejlbar nok, kunne til
føre adskillige ting til vands op til
byen, som nu må ske med vogne, der
i mange bugtninger og bøjninger må
køre en lang omvej, og derfor hellere
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søger tværs over landet til den brede og
gode landevej, som går til Århus 26.
Som en dyd af nødvendigheden havde
Skanderborgs borgere - »jævne, gode og
hospitale folk, der ikke meget kender til
luksus« - da også med tiden lært at sælge
varerne så billigt som muligt, så økono
mien kunne holdes gående.
Nu skal vi nok ikke tage Wedels ord
om den »brede og gode« landevej til År
hus for andet end et udtryk for de sørge
lige erfaringer, han på dette punkt havde
gjort på så mange andre landeveje rundt
om i kongeriget, og hvad det angik, hav
de han unægteligt prøvet ikke så lidt.
På den anden side - og dette er nok så
interessant - var vejen altså alligevel god
nok til, at folk foretrak det længere stræk
ind til Århus fremfor den kortere, men
vanskeligere vej ned til Skanderborg. Så
skal vi tro Wedel, så har landevejen til
Århus - eller rettere sagt den omstændig
hed, at vejen gik uden om Skanderborg på det nærmeste trukket handelen bort
fra byen.
Og byens borgere havde ingen grund
til ikke at tro på Wedel, når han fremførte
disse betragtninger, for som den berejste
og velinformerede mand, han var, røbede
han også her en klar forståelse for, hvor
det var, skoen trykkede på Skanderborgs
kun alt for ubetydelige økonomi: Byens
indfaldsveje var simpelt hen for dårlige.
Og når han som løsning på disse proble
mer foreslog, at man skulle grave en ka
nal fra Skanderborg Sø til Mossø, så kan
dette i dag nok lyde temmeligt primitivt,
men for datidens skanderborgensere har
denne idé ikke lydt helt så tosset endda:
Man behøvede jo blot at se på England
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for at blive overbevist om, hvor stor gavn
og nytte kanalbyggeri kunne have for
økonomien.
Under alle omstændigheder var det
overvejelser som disse, der allerede i slut
ningen af 1700-tallet overbeviste den tids
reformivrige politikere om, at nu måtte
der tages fat helt fra grunden. Nytænk
ning måtte der til, og da den såkaldte
Store Vejforordning af 13. dec. 1793 med ingen ringere end grev Christian Dit
lev Reventlow som den ledende hjerne så dagens lys, havde man da også skabt
fundamentet for hele det landevejsnet, vi
kender i dag, og dermed på langt sigt gi
vet økonomien en kraftig og længe til
trængt saltvandsindsprøjtning 27.
Nu skulle der bygges veje tværs over
hele landet, og da ideen oprindelig kom
fra Frankrig, hvor enevoldsherskerne i
mange år havde eksperimenteret med im
ponerende vejanlæg, gav man de nye veje
navnet chausseer. Hvor de gamle lande
veje havde været smalle, krogede og bak
kede, stillede man nu til chausseerne kra
vet om, at de skulle være lige, brede og
jævne.
Brutalt førte man da også chausseerne
hen over landskabet i lige linie - enten
et helt nyt sted, som det f.eks. blev til
fældet ved den nye Århus-Randers-landevej, hvor der ikke tidligere havde gået
vej. Eller, som ved Skanderborg-Århuslandevejen, tværs hen over størstedelen
af den gamle landevejs krogede og snørk
lede forløb. Så hvis vi i dag synes, at
landskabet får en lovlig hård medfart af
de nye motorveje, så er dette for intet at
regne mod den følelse, der greb datidens

mennesker ved synet af de nye chausseers
anlæggelse.
Dernæst skulle chausseerne være brede
og solide. Den tid var nu forlængst
omme, hvor man ville finde sig i, at en
tilfældig sten eller et tilfældigt hul kunne
vælte en vogn eller karet, gøre hestene
løbske og sprede kufferter og andet gods
i vild forvirring. Nu skulle vejene være
makadamiserede. På et fundament af 1er
og store sten lagde man et lag skærver,
der igen blev dækket med grus og sand,
altsammen under fast sammenstampning
- og med navn efter systemets opfinder,
skotten John MacAdam. I vejkanterne
skulle der graves grøfter og plantes træer,
bl.a. for at folk som rytteren ved Bering
Bro ikke skulle kunne fare vild om natten
eller i usigtbart vejr.
Kravet om, at vejene skulle være lige,
var imidlertid det største, for med det
fulgte kolossale jordarbejder. På de kort,
som ingeniørerne med stor omhyggelig
hed udarbejdede under vejprojekteringen,
ser man, hvordan der næsten overalt var
bakker, der skulle gennembrydes, og for
dybninger, der skulle opfyldes, for at
vejene kunne få det, man kaldte en god
længdeprofil. Således måtte arbejdet med
Ladegårdsbakken ved Skanderborg have
stået på i årevis i betragtning af de spar
somme redskaber, man dengang rådede
over.
I det hele taget var opførelsen af de
nye chausseer en fantastisk bedrift, der
så at sige blev udført på bar bund, og
som sammen med jernbaneanlæggene kun
få årtier senere gjorde det 19. århundrede
til en enestående nybrudsperiode på samfærdslens område.

Men klart var det da også, at et så stort
og omfattende projekt måtte tage sin tid,
og først i begyndelsen af dette århun
drede stod det nuværende landevejsnet
i det store og hele færdigt. Man begyndte
i Københavnsområdet, og herfra spredte
anlægsarbejderne sig som ringe i vandet
ud over landet, indtil man nåede stræk
ningen fra Horsens til Århus over Skan
derborg omkr. 1830. Dette år bekendt
gjorde politimesteren i Skanderborg, at
de markeder, der hidtil havde været af
holdt ved Ladegårdene, for fremtiden
skulle finde sted uden for byens Nørre
port p.gr.a. de forestående vejarbejder,
men først i 1834 blev arbejdet endeligt
udbudt i licitation 28.
Wedels idé om en kanal fra Skander
borg Sø til Mossø nåede aldrig at blive
ført ud i livet, for som en af de vigtigste
nyskabelser blev den nye chaussé ført ind
gennem Skanderborg by. Helt nede fra
Gedved anlagde man en vej, der i nordlig
retning førte op gennem Tebstrup til en
af de smalleste overgange ved Skander
borg Sø - hvor man byggede en bro, der
naturligt nok kom til at hedde Nybro.
Herfra førte vejen forbi Vrold Østergaard
ind gennem Dyrehaven, hvilket antage
ligt har fundet sted i 1837 29. I og nord
for Skanderborg fulgte vejen så sit nu
værende forløb gennem Adelgade og Nør
regade, der herved i den officielle vejterminologi fik status af »landevejsga
der«.
Betydningen for Skanderborg af denne
nye linjeføring kan næppe overvurderes.
At den nye vej har været længe imødeset,
siger sig selv, for nu var der endeligt
skabt mulighed for at undgå den lange
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omvej over Fuldbro, når man skulle mod
syd. Det er da heller ikke mærkeligt, når
vi i 1833 hører, at selv om Skanderborg
»ikke er stor og nok heller aldrig vil vorde
det«, så er der stor sandsynlighed for, at
»hvis den projekterede plan at lægge
chausseen fra Horsens over søen blev ud
ført, (ville) landdistriktet, som handlede
til Skanderborg, . . . betydeligen udvides
og byen ved gennemrejse ... få større
næring« 30.
Der var imidlertid en uventet pris at
betale for Nybro. I århundreder havde
skovene og søerne syd for Skanderborg
udgjort en naturlig forsvarsbarriere mod
fremrykkende fjender fra syd. Men med
Nybro blev der skabt et strategisk vigtigt
overgangspunkt, som spillede en ikke ube
tydelig rolle under Treårskrigen i 184850 og krigen i 1864. I begge disse krige
blev det således nødvendigt at afbryde
broen under danskernes tilbagerykning
op gennem Jylland 31, og en nat i marts
1864 skete der endvidere den tragiske be
givenhed, at et dansk vagthold nord for
Nybro kom til at skyde på et andet dansk
korps syd for broen, som man fejlagtigt
havde troet var fremrykkende tyskere 32.
Også i Bering tog man fat på at bygge
en ny bro. Efter en bekendtgørelse fra po
litimesteren i Skanderborg i 1836 blev
den gamle bro dette år spærret »indtil vi
dere«, »og vil passagen, imedens broen
er under reparation, finde sted over åløbet
ved broens vestre side« 33. Dette blev be
gyndelsen til den bro, der endnu i dag fø
rer trafikken over Århus Å, og som ikke
alene er et usædvanligt smukt stykke gra
nitstensarbejde, men som øjensynligt til
lige blev udført efter en meget dristig
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konstruktion, i hvert fald efter datidens
forhold.
Således fortæller Erik Aagaard34, at
»da den var færdig, og stilladset, den var
bygget på, skulle ned, turde mesteren
ikke selv, eller lade sine folk tage det ned,
men betalte én af jordarbejderne ved navn
Peder Gedved i Edslev 4 rigsbankdaler for
at fjerne det - mer stolede de ikke på
den«. Dyr var den da også, så da Frede
rik VII senere synede landevejen til over
tagelse og kom til Bering Bro, skal han
havde udbrudt: »Nå, sådan ser du ud, jeg
troede, du var af guld, så dyr som du har
været« 35.
Som denne lille anekdote fortæller os,
var det først i Frederik VITs dage, chaus
seen blev endeligt indviet, omend det
egentlige entreprenørarbejde primært stod
på i 1830'erne36. Den store runde granit
milesten, der i dag står på en forhøjning
i vejkanten vest for Hasselager, bærer da
også Frederik VII's navnetræk. Lignende
sten blev sat i Skanderborg Dyrehave, i
Stilling og ved Magdalenemøllen i Arhus,
og i overensstemmelse med traditionen
angav de afstanden i mil fra Koldinghus
Slot - det sidste vidnesbyrd om, at Frede
rik II trods alt ikke anlagde sin kongevej
forgæves.
Hermed havde man lagt sidste hånd på
et værk, der slet ikke tålte sammenligning
med det, man hidtil havde været vant til.
Allerede i 1843 skrev således J. C. Schythe i sin beskrivelse af Skanderborg
Amt37:

Når vi und tager den fortrinlige, af vejeller ingeniørkorpset anlagte, endnu
desværre kun halvfærdige chaussé
mellem Horsens og Århus over Skan-

Udsnit af kort fra 1830erne, der viser den nye chaussé ned over dalen ved Bering Bro. Kortet viser også,
at det var nødvendigt at regulere åløbet, før den nye bro blev anlagt.Århus Amtskommune, Teknisk Afd.
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derborg, er vejene i Voer-Nim herre
ders jurisdiktion i det hele taget mid
delmådige, især mange af de mindre
biveje eller sogneveje, men i HjelmslevGjern herreders jurisdiktion kulminerer
vejenes siethed, den går på sine steder
... til en yderlighed, som, mildest talt,
må kaldes utilladelig, såfremt ellers en
vejs hovedbestemmelse er, at den skal
befares.
Så var det rigtignok ganske andre toner,
der lød, når man i en vejrapport fra 1871
i al sin enkle korthed kunne læse om
Skanderborg-Århus-vejen: »Vejen er i
enhver henseende god. Broerne ligeledes.
Alt er nybelagt« 38. Man var stolt af det
fuldførte arbejde, og derfor blev der kælet
for den nye chaussé.

Hovedvejen
Som Schythe skrev, var det hærens inge
niørkorps, der forestod anlæggelsen af
den nye chaussé. For fuldstændighedens
skyld skal det også med, at det var de
bønder og husmænd, som dengang boede
langs vejen, der dels måtte afgive jord til
den, og dels - indtil 1841 som ulønnet
pligtarbejde 39 - måtte udføre det hårde
slid med 1er og sten og sand. Og næppe
stod vejen færdig, før et nyt stort anlægs
arbejde skulle i gang: Den østjyske læng
debane fra Fredericia til Århus. Det var
dette, der fik Laus Juul i Hasselager til
opgivende at udbryde: »Hwa ska no de
gjø got få, nå håe wi lig lawet en gue
lanwej, o så komme di hie o vel ha wo
jue, som wi it håe få møj ow, te sån noj
skit« 40.
Nægtes kunne det da heller ikke, at
skeptikere hurtigt begyndte at spekulere
over, om ikke vejen, som man under så
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store anstrengelser havde opført, med ti
den ville blive overflødiggjort af jernba
nen - dette »åndens storværk«, som H. C.
Andersen begejstret kaldte den. Vel gjor
de landevejstrafikken ved midten af år
hundredet store fremskridt, for med
chausseen var der skabt mulighed for
mere regelmæssige rejseforbindelser. Fra
1840 kørte der således diligence en gang
om ugen mellem Haderslev og Århus og
omvendt, og i 1852 blev denne forbin
delse gjort daglig. Men endnu så sent som
i 1863 måtte postføreren beregne 9V2
time til strækningen mellem Århus og
Vejle, så hvis opholdene i byerne blev
regnet med, kørte man altså ikke engang
med en gennemsnitsfart af 10 km i ti
men 4l.
Da dampskibene og togene kom, kunne
man på samme tid komme flere gange
længere bort. Her kunne selv ikke den
hurtigste diligence følge med, så da toget
for første gang kørte mellem Skanderborg
og Århus i 1868, forsvandt diligencen fra
landevejen - og med den gik en hel tids
alder i graven.
Ikke mindre end 6 steder mellem Ny
bro og Frederiksport krydsede chausseen
og banen hinanden - syd for Skander
borg, ved Hørning og Hasselager, på
Ravnsbjerg og i Kongsvang samt ved Fre
deriks Allé i Århus. Sidstnævnte sted var
der allerede ved Århus-Randers-banens
åbning i 1862 blevet bygget en træbro
over banen, men bortset herfra blev alle
de øvrige overkørsler passet af ledvogtere,
som hver gang, der kom et tog, sænkede
bommen og holdt fodgængere og heste
vogne tilbage, indtil toget var passeret.
Særligt dyrt var dette system ikke til

trods for, at der alle disse steder blev
bygget ledvogterhuse. Det normale var
nemlig, at konen passede leddet, mens
manden arbejdede på banen, og ved disse
»kvindeposter« udgjorde daglønnen i slut
ningen af forrige århundrede den ikke
særligt fyrstelige sum af 1 kr. - plus na
turligvis fri bolig i ledvogterhuset42.
Og som tiden gik, og århundredet lang
somt ebbede ud, fik ledvogteren mere end
nok at se til. For med jernbanealderen
kom der flere og flere tog på banen, og
stik imod alle skeptikeres forventninger
bragte den nye tid også stigende trafik
på landevejen med sig. Det var en tid med
store produktionsudvidelser både i by og
på land, og selv om det må indrømmes,
at det deraf følgende transportbehov først
og fremmest kom banen til gode, så vok
sede også landevejstrafikken, efterhånden
som de små stationsbyer langs banen
voksede sig større. I virkeligheden opstod
der her hele små centrer for den lokale
trafik, for mens man hidtil fortrinsvis var
kørt til købstæderne med sine varer, så
kørte man dem nu for det meste ind til
den nærmeste stationsby.
Mest revolutionerende blev det dog, da
bilerne kort efter århundredskiftet gjorde
deres entré på vejen. Færdslen steg nu så
kraftigt, at man allerede i 1914 kunne
karakterisere Skanderborg-Arhus-vejen
som »en af de stærkest befærdede lande
veje i Jylland« 43, og da der i årene fra
1910 til 1930 voksede en kolossal bilpark
frem, stod det da også klart for alle, at de
gamle ledvogterbetjente overkørsler ikke
længere slog til. Det blev nu nødvendigt
at opføre broanlæg over banerne specielt
på baggrund af, at man i 1916 tog det

nye dobbeltspor mellem Fredericia og
Århus i brug.
Ikke blot på denne strækning, men
over hele landet blev der imidlertid op
ført så mange viaduktanlæg, at deres ved
ligeholdelse kom til at udgøre en ikke
ringe udgiftsforøgelse for amterne, under
hvem vejvæsenet havde sorteret siden
1867. Størst var udgifterne de steder,
hvor bane og vej løb mere eller mindre
parallelt, for her måtte man foretage ret
betydelige vejforlægninger for at gøre
brospændet så lille og dermed anlægsud
gifterne så små som muligt.
I 1925 besluttede Skanderborg Amt på
Amtsrådsforeningens vegne at sige stop,
og det afgørende slag skulle stå ved Hørning-viadukten og i Hovedgård, hvor
man havde lignende problemer. Her
skulle der plantes nye vejtræer og flyttes
en masse kilometersten, da vejen jo var
blevet længere ved omlægningen. Men
da dette sammen med vedligeholdelses
udgifterne løb op i adskillige tusinde kro
ner, krævede amtet, at D.S.B. skulle be
tale, for det var jo for deres skyld, at
broerne var blevet opført44.
Sagen blev indbragt for domstolene, og
selv om Statsbanerne med stor ret frem
hævede, at broerne - som de vel at mær
ke selv havde bekostet - i første række
tjente vejsikkerheden og trafikkens gli
dende afvikling og derfor måtte vedlige
holdes af amtsvejvæsenet, så gik Høje
sterets dom af 9. marts 1926 dem alligevel
imod. På længere sigt var situationen
imidlertid uholdbar, idet dommen hvilede
på en forordning helt tilbage fra 1845,
og ved den såkaldte Vejkrydslov af 1930
besluttedes det da også at lade vejvæsenet
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vedligeholde broerne, idet udgifterne nu
skulle dækkes over motorafgifterne45.
I det hele taget kunne forholdet mellem
amterne og banerne til tider være noget
belastet. Således behandlede Århus Amts
råd i august 1921 en sag, som i dag kan
forekomme at være en detalje, men som
ikke desto mindre er meget sigende om
de problemer, der kunne opstå:

I anledning af en af amtsvejinspektø
ren til kommissarius ved anlæg af jern
baner i Jylland fremsendt besværing
over, at der til rækværkerne for Ravns
bjergviadukterne er anvendt gamle,
kassable kedelrør, begærer kommissa
rius en udtalelse angående et af De
danske Statsbaner fremsendt tilbud
om levering af 50 stk. kedelrør af god
kvalitet samt til erstatning til amtsvej
væsenet af 1000 kr. en gang for alle.
Det vedtoges efter omstændighederne
at modtage tilbudet46.
Som sagt var broen over banegraven ved
Arhus Hovedbanegård blevet taget i brug
allerede i 1862, og til denne bros ræk
værker knytter der sig også en ganske
særlig historie. Både den kørende og gå
ende trafik var her allerede i 1870erne
ret betydelig, men ret meget plads var
der ikke på den smalle bro, så galt gik
det da også en dag i august 1874:

En lille pige - stod der i Aarhuus Stifts
tidende den 24. aug. 1874 - faldt i for
gårs fra Frederiksbroen ned på skinne
vejen, altså fra en højde af over en snes
alen. En mand, der opdagede det, ilede
til, men da barnet så ham, løb det, alt
hvad det kunne, op ad skråningen og
viste sig at være aldeles uskadt.
Ligesom ved Ravnsbjerg-viadukten hav
de man også ved Frederiksbro oprinde
ligt kun brugt rør til rækværket, og År
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hus Amtsråd havde da også få dage før
denne episode - i sidste øjeblik, må man
sige - besluttet at opstille et brædderækværk på broen.
Med bilerne kom også problemet om
vejbelægningen til at spille en rolle. De
gamle makadamiserede veje havde passet
fortrinligt til hestevognene, men nu så
man, at bilerne bogstaveligt talt sugede
gruset op fra vejoverfladen - hvilket jo
igen skabte huller og øgede vedligehol
delsesudgifterne. Hertil kom den store
mængde støv, der på tørre dage blev
hvirvlet op i lange skyer efter vognene,
og som ikke bare nedsatte sigtbarheden,
men som var specielt plagsom for de folk,
der boede langs vejen. Belægningsproble
met blev også aktuelt i byerne, hvor den
toppede brolægning ofte kunne være me
get gammel - således klager allerede We
del i 1806 over, at Adelgade i Skander
borg er »ujævn formedelst den ældgamle
brolægning«.
Igen var det årene omkring 1. verdens
krig, hvor forholdene tvang myndighe
derne til at tage affære. I første omgang
blev problemet løst ved hjælp af den så
kaldte chaussé-brolægning, hvor der blev
brugt mindre kubiske granitsten som be
lægningsmateriale. Denne fremgangs
måde mente man bedst kunne tilfredsstille
både bil- og hestevognstrafikkens krav.
Men i det lange løb var chaussé-brolægningen en meget bekostelig foranstalt
ning, som bevirkede, at man allerede i
1921 begyndte at eksperimentere med
»forsøgstjæring« et stykke vest for Has
selager 47.
I slutningen af forrige århundrede op
stilledes de første telegrafpæle langs lan-

Ikke mærkeligt, at den smukke Bering Bro var kostbar at opføre. Dyrt var det også i 1975, da man ud
videde landevejen på dette sted, og hvor man for at bevare broens oprindelige udseende måtte tage ste
nene ned én for én og senere samle dem igen som et andet byggesæt.
Århus Amtskommune, Teknisk Afd.

devejen, og dette blev begyndelsen til en
den for vejtræerne. For som tiden gik, og
der kom flere og flere ledninger på pæ
lene, blev arbejdet med at styne popler
og fælde træer til ikke så lidt af en kom
pliceret affære. I januar 1905 skete der
således et uheld ved Hørning, der fik
Statstelegrafens 2. Ingeniørdistrikt i År
hus til at sende følgende skrivelse til
amtsvejinspektøren i Skanderborg:
Foranlediget af at der dags dato ved en
af vejvæsenet foretagen træfældning ved
Hørning er sket forstyrrelser på Stats
telegrafens derværende ledninger, idet
3 tråde er sprængte af anfaldende
træer, skal distriktet herved tillade sig

at anmode Herr Amtsvej inspektøren
om en erklæring desangående om, af
hvilken årsag distriktet ikke forinden
har modtaget meddelelse om den på
tænkte træfældning.
Mere floromvundet kunne det ikke siges,
og for at undgå enhver misforståelse så
selveste telegrafdirektøren sig da også
nødsaget til - pr. statstelegraf, naturlig
vis - at lade en melding gå igennem fra
Århus til Skanderborg, der kort og godt
lød: »Er det med amtsvej inspektørens
samtykke, at der ved Hørning fældes
træer i denne storm?« 48
Også for fodgængerne blev den nye tid
lidt af en prøvelse. Hidtil havde de haft
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Frederiksbroen i 1862. Det var gennem dette rækværk, der i august 1874 faldt en pige ned på banen mirakuløst nok uden at komme noget til! Illustreret Tidende, 14. sept. 1862, s. 404.

vejene næsten helt for sig selv, men måtte
nu finde sig i at blive henvist til en an
den af tidens opfindelser, fortovet. I 1920
kom der fortov fra Viby til Kongs vang
viadukten — inklusive et »kant- og rende
stensanlæg« - og i 1926 blev fortovsfor
bindelsen ført helt igennem til Århus49.
I Skanderborg søgte nogle borgere - for
øvrigt også i 1920 - om anlæggelse af en
gangsti langs med Skanderup Kirkegård,
men her gjorde amtets betrængte økonomi
sig igen gældende: Borgerne måtte godt
få deres gangsti, men de skulle selv be
tale 50. I løbet af trediverne kom der også
fortove i Stilling, Hørning og Hasselager
samt cykelstier i Århus.
Imens blev biltrafikken ved med at
vokse og stille stadig større krav om vej
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ens faciliteter. I maj 1922 kom således
den første benzintank, da der blev givet
tilladelse til »firmaet Dansk Olie og Ben
zin Import ved arkitekt Kleeman, Århus«
til at opstille »et benzinanlæg« mellem
Århus og Viby. Kun et halvt år senere
kom arkitekt Klemann tilbage med en
ny anmodning - denne gang om tilladelse
til at opstille »en automatisk virkende
» Cites« benzinpumpe« på tankstationen.
Også dette fik han lov til51.
En af de sidste rester af vejbilledet fra
den gamle chaussés tid forsvandt i 1907,
da de gamle milesten blev afløst af de nu
værende kilometersten i overensstemmel
se med indførelsen af det metriske sy
stem. Heller ikke ved denne lejlighed
undgik man diskussioner frem og tilbage

om, hvordan situationen bedst kunne gri
bes an. Skanderborg Amtsråd ønskede
nemlig, at opmålingen skulle udgå fra
rådhuset i Skanderborg52, men som be
kendt - og nok uden protester fra særlig
mange - blev det i stedet Århus Dom
kirke, der blev valgt som centrum.
Og man kunne blive ved med at remse
op alle de forandringer, der fandt sted
i disse år: Oprettelse af rutebils- og fragt
mandsruter, opstilling af internationale
advarselstavler og nye vejviserskilte, op
førelsen af nye autoværn og hvidtning af
sten og træer i farlige vejsving, påmaling
af vejstriber, grusning i glat føre - alle
disse og mange flere nyskabelser fra mel

lemkrigsårene vidnede om en ny tidsal
der, hvor trafikken bestandigt voksede og
stillede stadigt større krav til fart og sik
kerhed.
Og hvad mere var: Færdslen var nu
ikke bare lokal med lidt tilsætning af et
par langtursrejsende på hesteryg eller i
vogn. Hvad chausseens fædre i sin tid
havde drømt om, blev nu endeligt langt
om længe til praktisk virkelighed. For al
vor var vejen nu blevet en del af det
landsdækkende hovedvejsnet, således som
det markeredes i 1937, da den fik titlen
hovedvej A10, vejen fra Grenen til græn
sen. Ved hjælp af bilen genvandt vejen
således noget af den prestige, den havde

Frederiksbroen og Frederiks Allé set mod nordøst omkring 1920. Bemærk brædderækværket, som Århus
Amt lod opstille i 1974. Foto i Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.
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Landevejsbillede fra Hasselager i 1920erne, kort efter at jernbane-viadukten var blevet opført. Fra nogen
lunde samme periode stammer chaussébrolægningen og vejtræerne, idet de fleste popler forsvandt alle
rede under 1. verdenskrig. Foto i Lokalhistorisk Samling, Hasselager.

haft i sin korte guldalder i forrige århun
drede, da banen endnu ikke var nogen
konkurrent.
Europavejert
Med den 2. verdenskrig syntes det imid
lertid, som om fortiden atter for en stund
skulle gribe hæmmende ind i vejens ud
vikling. Ligesom man i middelalderen
havde undladt at lægge vejen forbi bor
gen i Skanderborg af forsvarshensyn, og
ligesom samme hensyn havde gjort Ny
bro til et problem under de slesvigske
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krige, således blev vejen igen under be
sættelsen til en strategisk belastning - i
det mindste for tyskerne, der havde ind
rettet en kommandocentral i Skanderborg
Dyrehave. Som følge deraf blev vejens
indkørsler til skoven mere eller mindre
blokerede af svære betonpanserspærringer, der først bortsprængtes et halvt år
efter befrielsen 53.
Også på anden vis kom krigen til at
sætte sit præg på vejens historie. Tragisk
var den hændelse, der fandt sted den 26.
marts 1945, da næstformand ved D.S.B.,

Carl Sejr, blev clearingmyrdet på åben
landevej et stykke vest for Hasselager.
Gerningsmændene var den berygtede Bothilsen-Nielsen bande, også kendt som
Peter-gruppen, der havde adskillige mord
på samvittigheden. Således fandt drabet
på Carl Sejr sted i fortsættelse af mordet
på to overlæger i Vejle umiddelbart for
inden. Aret efter satte familie og venner
en mindesten over Carl Sejr på drabsste
det - denne sten ses stadig i vejkanten
vest for Hasselager54.

Efter krigen fortsatte udviklingen med
uhæmmet styrke. Trafikken har i de sid
ste årtier været så voldsom og udgjort
et så stort problem for vejmyndighederne,
at der i dag praktisk talt ikke er andet
tilbage af den gamle chaussé end selve
dens beliggenhed. For skal vejens histo
rie efter 1945 udtrykkes i et enkelt ord,
så må dette ord blive: udvidelse. Næppe
noget sted er vejen ikke blevet omlagt
eller gjort bredere, så hvad der på alfar
vejens tid udgjorde en stille rislende bæk

Rejsegilde på den nye Frederiksbro i november 1923. Den nye jernbetonbro blev opført i forbindelse med
udvidelsen af Århus Hovedbanegård i begyndelsen af tyverne.
Foto i Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.
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og på chausseens tid en reguleret, men
dog roligt flydende å - det er i vor tid
blevet en stor og brølende elv, der har
revet et hjørne af her og ædt et par huse
der.
Og som tilfældet var i 1937, symboli
seredes udviklingen igen i 1960 med, at
vejen fik en ny titel - denne gang sågar
en international titel: Fra nu af var vejen
en del af Europavej 3 fra Lissabon til Hel
singfors.
Udviklingen har specielt været følelig
for de svage i trafikken - gående og cyk
lister. Fodgængerfelter, gangbroer, lysre
guleringer i kryds og cykelstier har været
nogle af de måder, hvorpå man har prø
vet at løse problemerne. Alligevel vil der
nok være nogen, der i dag vil hævde, at
navnlig hvad cykelstierne angår, har
vejen været noget stedmoderligt behand
let. F.eks. har strækningen mellem Skan
derborg og Stilling i årevis været en sta
dig og frygtet udfordring til cyklisters og
knallertkørendes balancekunst, og vel
kom der her i 1973 en cykelsti, men nav
net »Danmarks smalleste cykelsti«, som
den hurtigt fik af sine brugere, turde vist
tale for sig selv!
Langt alvorligere har de mange tragi
ske biluheld naturligvis været. I denne
forbindelse har de mest frygtede dødsfæl
der været jernbanebroerne, der i sørgelig
og stadig stigende grad har båret præg af,
at de oprindeligt blev bygget så billigt
som muligt. Et vendepunkt var det dog,
da Ravnsbjergviadukten og med den hele
strækningen ind til Viby Torv i 1962 blev
udvidet og gjort 4-sporet. Hermed skab
tes samtidigt et talende vidnesbyrd om
vejens udvikling i dette århundrede, for
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side om side med den nye vej lå - og lig
ger stadig - en af de få rester, vi har af
den gamle landevej, Gammel Kongevej
i Viby, der på en stille dag kan give én
mindelser om landevejsstemningen fra
chausseens tid.
Endnu mere nostalgisk bliver man, når
man tænker på Frederiks Allé. For kun
100 år siden var denne endnu en stilfuld
allé, hvor århusianerne kunne gå søn
dagstur, lægge vejen om ad den smukke
og maleriske Magdalene Mølle og måske
ende helt ude ved det lille led ved jern
baneoverskæringen i Kongsvang, hvor
børnene følte, de stod ved verdens
ende55. Ret meget allé ville de i dag ikke
kunne finde i Frederiks Allé, og Magda
lene Mølle er forlængst forsvundet til for
del for højhuse og supermarkeder. Og at
den 18 meter brede Kongs vang-viadukt indviet så sent som i 1954, men allerede
nu en flaskehals - skulle være »verdens
ende«, lyder for en senere generation ikke
som andet end en vittig kuriositet.
Og helt paradoksal har udviklingen
været i Skanderborg, for mens man i for
rige århundrede sukkede efter at få tra
fikken ind gennem byen, så har ønsket
i de seneste år været lige så stort om at
få trafikken væk fra byen igen.
Alt i alt har disse mange problemer
kun gjort åbningen af den nye motorvej
fra Nybro til Viby til et spørgsmål om tid
- og penge. Den gamle hovedvej slog
simpelt hen ikke til længere, og hvor
stærkt motorvejen havde været savnet,
fremgik vel allertydeligst af de store fest
ligheder i anledning af »M-dagen« - da
gen for motorvejens åbning den 29. sep
tember 1977. Motorvejen er i øvrigt den

sidste såkaldte »luksusmotorvej«, der er
hele 38 meter bred til forskel fra de 26
meter, der bliver fremtidige motorveje til
del56. Og ikke uden en vis skæbnens
ironi fører motorvejen nu igen den gen
nemgående trafik nord om Skanderborg
- nøjagtigt som på Valdemar Sejrs tid.
Cirklen er fuldendt.
Hermed er endnu et kapitel skrevet til
ende af Skanderborg-Arhus-vejens godt
700-årige historie. For første gang er der
nu ikke én, men to direkte forbindelser
mellem de to byer. Og netop i denne kul
minationens stund sker det så, at den op
rindelige hæderkronede vej, der gennem
tiderne kun har været vant til forfrem
melser - alfarvej, landevej, chaussé, ho
vedvej, europavej - må finde sig i at
blive det, vejfolk med slet skjult saglig
hed kalder for »nedklassificeret« - til
amtsvej. Som var den en gammel gene
ralsuniform, der efter lang, tro tjeneste
får revet distinktionerne af én efter én.
Og dog har den langt fra aftjent sin
værnepligt. For også i fremtiden vil den
være med til at bære trafikken fra Nybro
til Frederiksport.
Noter
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Øm Kloster Museum 1977
Af Helge G. Nielsen

Udgravninger

Øm Kloster-projektet forløb også denne
sommer planmæssigt. Graveperioden be
gyndte 18. juli og strakte sig over fire
uger. Udgravningerne, der forestås af In
stitut for Middelalderarkæologi ved År
hus Universitet, lededes, som de øvrige
år, af instituttets chef, professor dr. phil.
Olaf Olsen, samt af cand. mag. Rikke
Agnethe Olsen, cand. mag. Ole Schiørring
og arkitekt Søren Gottfred Petersen. Ud
gravningsholdet bestod endvidere af 15

studerende fra Instituttet, og et beskæfti
gelseshold på 7 fra Ry Kommune.
Den dygtige arkæologstab nåede i lø
bet af denne lille måneds tid at undersøge
og afdække o. 750 m2 af klostertomten,
især omfattende den nordlige og vestlige
del af klostrets fratergård, hvis omrids
nu tydeligt tegner sig som meget regu
lære, smukke granitfundamenter omkring
den indre gårdsplads. Desværre mangler
fundamentet på et stykke af fratergår
dens vestside, hvor det er blevet plyndret
til bunds under klostrets nedbrydning i
1560'erne.
Der fandtes begravelser såvel i selve
gården som i den nordre korsgang, og på

Blandt de mange fund af keramikskår i årets udgravning fandtes rester af en række ejendommelige ler
kar med firkantet munding. Det har været muligt at sammensætte to af disse krukker, der muligvis er
særegne for Øm Kloster. Typen synes ukendt andetsteds.
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Årets fornemme sværdfund må givetvis stamme fra en adelsmands grav. Et sådant våben har i 1400årene været særdeles kostbart. (Tue'J. foto).

gårdspladsen udgravedes i alt tre brønde,
hvoraf én dog næppe er middelalderlig.
Fraterbrønden i gårdens midte viste sig
at rumme interessante fund, bl.a. resterne
af en fornem keramikkande med tinlåg.
Da det kongelige våben fandtes indgra
veret, i renæssanceudførelse, i kandelå
get, skønnes kanden at have hørt til Fre
derik den Andens personlige bordservice.
Kongen residerede på Øm Kloster (Em
borg) i en længere periode i vinteren
1561.
Der blev i løbet af sommerens udgrav
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ningskampagne indregistreret næsten
6500 fundgenstande. Blandt disse var der
adskillige fund af stor arkæologisk inter
esse, bl.a. lægeinstrumenter, i alt 42 møn
ter, den ældste fra før Øm Klosters
grundlæggelse, slået under Knud III Magnussøn, en fransk bronzejeton, metalbe
slag, spænder, armbrøstpile, et skrivered
skab (stylos) af bronze, forskellige byg
ningsdetaljer og adskillige gode keramik
stykker.
Udgravningens vigtigste resultat blev
dog måske konstateringen af, at det nu

frilagte fratergårdsanlæg er opført i 1400tallet. Før den tid har stedet været en
udendørs arbejdsplads, hvor der har væ
ret gravet grus, og arbejdet med ovne m.
fl. aktiviteter. Der har givetvis eksisteret
en ældre fratergård, men endnu vides in
tet om, hvor dennes sted skal søges. Ar
kæologerne har dog naturligvis en for
modning om, hvor man med størst mulig
sandsynlighed skal lede, og regner med
i løbet af udgravningssæsonen 1978 at
eftersøge den ældre fratergård ved hjælp
af prøvegravninger.

Hovedmålet for næste års arkæolo
giske undersøgelser bliver imidlertid læg
brødrenes fløj på vestsiden af den yngste
fratergård. Her findes mere eller mindre
velbevarede kælderrum, og det er med
forventning, man ser frem til resultaterne
af arbejdet i Øm Kloster-projektets sidste
o
ar.
Undersøgelserne i 1977 er udført med
støtte fra Statens Humanistiske Forsk
ningsråd, Det Kulturelle Udvalg under
Arhus Amtskommune, Arhus Universi
tets Forskningsfond og Sparekassen SDS.

I fratergårdens midte befinder sig, ganske »efter bogen«, fraterbrønden, hvor brødrene hentede vand
til det daglige toilette. Brønden, der her ses under udgravning, rummede en lille samling gode fund.
(Tue J. foto).
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Ry Kommune har bidraget med udlån af
entreprenørmateriel, maskinel afgravning
og borttransportering af jord.
☆ ☆ ☆
Helt uden for det arkæologiske program
blev der i juni gjort et usædvanligt fund
på Øm Klosters ndr. kirkegård.
Under kabelarbejde stødte gravemaski
nen på en plet jord, der var kraftigt far
vet af jernilte. Kabelarbejderne var kun
blevet anmodet om at tage vare på evt.
løsfund, da området allerede i trediverne
er blevet ganske grundigt udforsket. De
undersøgte stedet nøjere og fremdrog da
et ualmindeligt velbevaret slagsværd af
1400-tals type, beregnet til at føre med
begge hænder. Sværdet måler II8V2 cm
i længden og hidrører fra en grav, som
hidtil var forblevet uopdaget.
Fundet er erklæret for danefæ, og fin
derne har fra Nationalmuseet modtaget
en dusør. Sværdet skal i løbet af vinter
halvåret konserveres og kan formentlig
blive udstillet i Øm Kloster Museum i lø
bet af åbningssæsonen 1978.
En arkæologisk undersøgelse af fund
stedet nåedes ikke i år, men er planlagt
gennemført i løbet af udgravningssæ
sonen 1978.
Udstillinger
I 1977 handlede særudstillingen i Øm
Klosters udstillingslokale om kalk. Re
sultaterne fra museets undersøgelse i
1975-76 over den i Øm Kloster anvendte
bygningskalk blev hermed fremlagt, dels
i udstillingsform med kort, plancher,
jordfund og andet materiale, dels i en
foreløbig pjece, begge med titlen »Kalk
til Øm Kloster«.
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Det i juni måned fundne 1400-tals
sværd var i en uges tid efter fundet ud
stillet, inden det gik til en foreløbig kon
servering. Fra Øm Kloster-projektets re
gistreringsafdeling er der løbende blevet
arrangeret en mindre udstilling af de nye
ste fund fra årets udgravninger.
I selve museumsbygningen, »Kloster
huset«, er de permanente udstillinger i
løbet af marts måned blevet genopstillet
med visse forbedringer. De nymalede
baggrunde i museets montrer giver de
udstillede ting en rolig og harmonisk
fremtræden.
I urtegården er det gennem indretning
af et vandbed blevet muligt at udstille
en levende gruppe af den gamle, østasia
tiske lægeplante kalmus.

Undersøgelser
Den i 1975 indledte botanisk-historiske
undersøgelse af kalmus Acorus calamus'
udbredelse i Gudenåsystemet og indvan
dringshistorie i Danmark er stort set af
sluttet. I sommerens løb er der foretaget
enkelte ekskursioner pr. båd, og plantens
udbredelse, specielt i Mossø-området, her
ved kortlagt.
Stud. mag. Per Madsen har foretaget
en efterprøvning af identificeringen af
biskop Svends grav. Biskop Svend af År
hus, der var Absalons kampfælle på ven
dertogene, blev som Øm Klosters ven og
velgører i 1191 gravlagt i klosterkirken.
Siden udgravningen og bestemmelsen af
bispegraven i 1941 har gravfundets iden
titet med mellemrum været diskuteret,
også internt ved museet, hvor bl.a. nu af
døde inspektør Anders Andersen over for
Nationalmuseet har gjort opmærksom på

svagheder i dokumentationen. At der er
tale om fund af en bispegrav er hævet
over enhver tvivl, men biskop Svends
grav i den ældre klosterkirke må nok sø
ges andetsteds på klostertomten. Den nye
undersøgelses resultater vil inden længe
blive offentliggjort.
Øm Kloster Museum har for Arbejds
gruppen for Kloster Mølle i løbet af sen
sommeren og efteråret foretaget en un
dersøgelse og registrering af reliktplanter
ved Voer Klosters tomt. En rapport er til
stillet arbejdsgruppen. Museet har des
uden i samme forbindelse sammen med
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
foretaget en rekognoscering af kloster
området i Voer.

Konservering
Museumslederen, der tillige er museets
konservator, har i en uge i februar ar
bejdet på Nationalmuseets Konserverings
anstalt for Jordfund med konservering og
genkonservering af genstande fra Øm
Kloster Museums samlinger.
Det ovenfor nævnte sværdfund er ble
vet forkonserveret og anbragt på museets
metalmagasin med henblik på en endelig
konservering i løbet af vinterhalvåret.
Fund fra årets store udgravning kon
serveres ved Institut for Middelalderar
kæologis foranstaltning på Forhistorisk
Museums laboratorium. En del keramiske
fund er konserveret og restaureret i ud
gravningsregistraturen ved stud. mag.
Mogens Vedsø.
Foredrag, mødevirksomhed og lign,
aktiviteter
Museumslederen har i oktober holdt fo

redrag om klosterkultur og -historie i År
hus 1. St. Georgsgilde.
I januar holdt Kredsen af ikke-statsstøttede Museer i Århus Amt sit andet møde.
Kredsen havde af Amtsmuseumsrådet fået
tilbudt en repræsentation (uden stemme
ret) ved to af medlemsmuseerne. På mø
det, som fandt sted på Erhvervsarkivet
i Århus, valgte Kredsen at lade sig re
præsentere ved Ebeltoft Museum og Øm
Kloster Museum. På det næstfølgende
Amtsmuseumsrådsmøde på Naturhisto
risk Museum i februar foreslog Grenå
Museum ved E. Hovesen, at alle Kredsens
seks museer skulle have repræsentation
i Amtsmuseumsrådet, hvilket ved afstem
ning vedtoges på rådets møde på Silke
borg Museum i maj med kun én stemme
imod.
Foruden ved de nævnte møder var Øm
Kloster Museum repræsenteret på amts
museumsdagens arrangementer på Ran
ders Museum i oktober. Selv om alle seks
museer nu er repræsenteret i Amtsmuse
umsrådet, dog stadig uden stemmeret,
men med tale- og forhandlingsret, er man
blevet enige om ikke at opløse Kredsen af
Ikke-statsstøttede Museer i Århus Amt,
der fremover stadig vil kunne benyttes
som et arbejdsinstrument for museerne
med den særlige status. Museumskredsens
seks medlemmer er: Dansk Pressemuseum
og -arkiv, Ebeltoft Museum, Mariager
Museum, Skanderborg Museum, Them
Fortidssamling og Øm Kloster Museum.
I juni måned gennemgik museets med
arbejdere sammen med museumsleder
Herbert Madsen, Skanderborg Museum,
en række bygningsdetaljer i Skanderborg
by, især kvadre, som stammer fra først
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Øm Kloster, siden Skanderborg Slot, der
som bekendt for en stor del er opført af
materialer fra klostret.

Museum, og overlæge E. Hovesen, Grenå,
m.fl. Producer: Bjørn Svensson.
Publikationer

Øm Kloster Museum deltager, som en
konsulentenhed, i den virksomhed, der
udøves af Arbejdsgruppen for Kloster
Mølle (det tidligere Voer Kloster). Ejen
dommen, der er erhvervet og fredet af
Staten v. Miljøministeriet, planlægges på
længere sigt anvendt som landskabslabo
ratorium.
Øm Kloster Museum har i årets løb
været repræsenteret på en række møder
om planlægning af turismen i Ry Kom
mune.
Udgravningerne på Øm Klosters tomt
var atter i sommeren 1977 mål for en af
Historisk Samfunds sommerekskursioner.
Deltagerne i ekskursionen kunne som pri
vilegerede ejere af området få udgrav
ningsfeltet forevist inden for den normale
afspærring. Også repræsentanter for Ry
Kommune har i sommerens løb gæstet
udgravningerne.

Blandt sæsonens gæster på særligt stu
diebesøg i Øm Kloster kan nævnes anti
kvar E. Reimers, Bryggemuseet, Bergen på kulturudvekslingsbasis - antikvar, ar
kitekt Maciej Kilarski, Oliwa v. Gdansk.
Hr. Kilarski arbejder bl.a. med restaure
ringsopgaver på slottet Malborc, der var
Den Teutonske Ridderordens hovedsæde
i Polen.
I september gæstedes museet af et TVhold med henblik på optagelser til en ud
sendelse i serien »På sporet af—«. På
sporet af et kloster er udarbejdet af mu
seumsinspektør Chr. Fischer, Silkeborg
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Jørgen Bjerg: Øm Klosters Grundlæggelse, Arhus
Stifts Arb., bd. 67, s. 68-83, Arhus 1977.
Øm Kloster Projektet, Nyt fra de arkæologiske
udgravninger, nr. 7 og 8. Udg. Inst. f. Middelald.arkæologi v. Århus Univ. 1977.
Ekskursionsplan for Skolegrupper. 2. rev. udg.
Folder 6 s. Øm Kloster 1977.

Tilskud og gaver
Øm Kloster Museum har i 1977 fra Ry
Kommunes Kulturelle Udvalg modtaget
et tilskud på kr. 5.000.
Fra gårdejer Gunner Mikkelsen, Øm
Hovedgård, har museet som gave modta
get en samling bygningsdetaljer, hoved
sageligt omfattende granitkvadre, der
stammer fra soklen til bygninger i klo
sterkomplekset. Nogle af kvadrene har
sidst tjent som trappestene ved Øm Ho
vedgårds stuehus.
Skovfoged Tue Jensen, Rye Nørskov,
og hr. Richard Damm, lokalarkivet, Ry,
har uden vederlag udført forskelligt foto
grafisk arbejde for Øm Kloster Museum.
Fra Universitetets Zologiske Museum,
København, og fra Silkeborg Museum har
museet modtaget materiale til brug ved
udstillingen om Øm Klosters bygnings
kalk.
Elektricitetsselskabet Østjylland har
vederlagsfrit erstattet de luftledninger,
som hidtil har krydset ruinpark og ud
gravningsfelt, med et jordkabel, som er
ført uden om klosterruinen.
Vedligeholdelsesarbejder m.v.
Hovedparten af det i 1976 bevilgede til

skud fra tipsmidlerne samt tilskud fra Ry
Kommune til Øm Kloster Museum er i
år efter bestemmelsen benyttet til ved
ligeholdelsesarbejder m.v. på museums
bygning, tjenestebolig og materialhus.
I museets tagetage indrettedes i begyn
delsen af marts magasinhylder til mod
tagelse af de permanente samlinger, me
dens tømrer og maler arbejdede med iso
lering, fornyelse og reparation af inven
tar og imprægnering mod borebilleangreb, samt maling af alle montrer ud- og
indvendigt. En større montre blev helt
udskiftet. Museets tag er blevet under
strøget og repareret, bindingsværket stol
pet op og vinduerne malet udvendigt.
Materialhuset er malet udvendigt og tje
nesteboligen gjort i stand og repareret ved
maler-, tømrer-, murer- og installatørar
bejde ind- og udvendigt.

Fra Øm Kloster Museum skal til slut ret
tes en hjertelig tak til alle, såvel enkelt
personer som institutioner og bevilgende
myndigheder, der i 1977 har ydet støtte
og hjælp til arbejdet i museet.
Besøgstal 1977
Voksne: 22.311, børn 8.252, i alt 30.563.
Undervisningsgrupper, selskaber etc: 583.
Åbningstider
April kl. 9-17
Maj-august kl. 9-18
September kl. 9-16
Oktober kl. 9-16
Mandag lukket
Abningssæsonen varer til og med skoler
nes efterårsferie.
Øm Kloster Museum, 8660 Skanderborg,
telf. (06) 89 81 94.
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Historisk Samfund 1976-1979

1976-77
Der afholdtes fem udflugter og tre aften
møder.
Udflugterne lagde ud lørdag den 19.
juni med Urup og Østbirk Kirke som mål.
Det var de omfattende restaureringer på
Urup, der havde gjort gården værd at se
endnu en gang, og deltagerne - ikke
mindst dem, der var med i 1964 - kunne
da også glædes over et særdeles smukt
resultat. »Tilsynet« med de nye udgrav
ninger på Øm Klosters tomt fortsatte
lørdag den 24. juli. Besøget blev denne
gang ledet af udgravningernes chef, pro
fessor Olaf Olsen. Lørdag den 21. august
var der under ledelse af N. J. Israelsen be
søg på Ørslev Kloster i den nordlige del
af Fjends Herred mellem Skive og Hjar
bæk Fjorde. Hjemturen gik over dæmnin
gen ved Virksund. Heldagsturen, søndag
den 12. september, gik til HolstebroStrueregnen med besøg på herregården
Rydhave samt Borbjerg og Hjerm Kirker.
Der var frokost på den idylliske Borbjerg
Mølle, og sidst på eftermiddagen præsen
teredes Hjemmeværnsmuseet i Holstebro,
der har betydelige samlinger fra besæt
telsesårene og modstandskampen. Tur
sæsonen sluttede 9. oktober med en gen
nemgang af Hornslet Kirke ved afdelings
leder A. Krarup Mogensen.
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Aftenmøderne begyndte mandag den
24. januar 1977, hvor museumsinspektør
Robert Egevang, Nationalmuseet, med
lysbilleder fortalte om »Bevaring af huse
og miljø i byen«. Egevang slog bl.a. til
lyd for, at man begynder at interessere
sig for murermesterrenæssancehusene fra
1880'eme og 90'erne. Torsdag den 24.
februar vistes Chr. Braad Thomsens hjem
stavnsfilm »Herfra min verden går« fra
Bjertrup mellem Høming og Stilling og
med baggrund i de lokale virkninger af
den nye motorvej mellem Arhus og Skan
derborg. På generalforsamlingen 31. marts
blev beretning og regnskab godkendt. De
afgående bestyrelsesmedlemmer Finn H.
Lauridsen, apoteker Adam Helms, Hor
sens, og museumsoverinspektør Gunner
Rasmussen blev genvalgt. I stedet for
overlærer Niels Gjesing, Skanderborg, der
ikke havde ønsket at fortsætte, valgtes
advokat Ole Koefoed Nielsen, ligeledes
Skanderborg. Efter generalforsamlingen
viste N. J. Israelsen lysbilleder fra sine ar
bejder med »Huse på landet«.

1977-78
rummede ti arrangementer: fem udflug
ter, tre aftenmøder, en forestilling på Hel

singør Teater i Den gamle By samt et be
søg på Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Torsdag den 28. april forsøgte vi os
med »Gamle ting«, hvor vi under ledelse
af Gunner Rasmussen kiggede på ting og
sager, som deltagerne selv havde med
bragt. Det kom der noget ganske mor
somt ud af - med husgeråd, værktøj, bil
leder, arkivalier m.v., som hver havde sin
historie. Lørdag den 14. maj besøgte vi
det nyindrettede Arbejder-, Håndværkerog Industrimuseum i det nedlagte elektri
citetsværk i Horsens. Lederen mag.art. Ja
cob Jensen viste rundt og forklarede. Lør
dag den 11. juni var vi endnu en gang på
vandring i Mariager, og lørdag den 23.
juli på ny i Øm, hvor endnu en fase i ud
gravningerne blev præsenteret. Turen be
gyndte i Træden Kirke med den ejendom
melige prædikestol af sandstensplader og
fra sidste fjerdedel af 1500-tallet, der
stammer fra et nedbrudt kapel på Matrup.
Lørdag den 20. august besøgte vi udgrav
ningerne i Illerup ådal, som vi på grund
af de vanskelige adgangsforhold måtte
nøjes med at betragte fra en »ulovlig«
standplads på den endnu ikke åbnede
motorvej. Bagefter kiggede vi på museet
på Moesgård nærmere på udvalgte styk
ker af det enorme antal fund. Heldags
turen søndag den 11. september gik til
Børglum Kloster og Vrejlev Kirke. Vi
kørte først til Løkken, hvor vor søster
forening i Vendsyssel ved sin formand
lærer A. Skjødsholm havde skaffet os
spisested på skolen - med servering af
drikkevarer og kaffe.
Fredag den 14. oktober indbød vi i sam
arbejde med Østjysk Hjemstavnsforening
til en opførelse i Helsingør Teater af St.

St. Blichers Æ Bindstouw med amatør
skuespillere fra Thorning. En interessant
og spændende aften. Torsdag den 16. fe
bruar 1978 fortalte politiassistent Knud
Jensen, Padborg, med lysbilleder om
»Brødbagning og heksetro«. På general
forsamlingen torsdag den 30. marts blev
beretning og regnskab godkendt. De af
gående bestyrelsesmedlemmer arkivar Ib
Gejl, bygningskonduktør N. J. Israelsen,
lærer Asbjørn Larsen, museumsleder Hol
ger G. Nielsen og politiassistent P. Porse
blev genvalgt. Efter generalforsamlingen
vistes der ældre og nyere Arhusfilm.

1978-79
bød på seks arrangementer: fire udflugter
og to aftenmøder. Torsdag den 27. april
var der foredragsaften ved arkitekt Hans
Langballe, Viborg, »Glimt af Grønlands
fortid, set på grundlag af de nu afsluttede
inuit-nordboundersøgelser«. Det fortræf
felige foredrag var ledsaget af »dobbelt
lysbilleder, dvs. to apparater og to lærre
der.
Første tur var onsdag den 14. juli til
Vilhelmsborg, hvor vi dels så på de nye
udgravninger, dels på hovedbygning og
avlsgård - alt under N. J. Israelsens kyn
dige ledelse. 15. juli skulle vi have været
til Øm Kloster; men tidspunktet blev æn
dret til 30. september på grund af flytning
af den sidste udgravningskampagne. 19.
august var målet Hald Hovedgård, og 10.
september stævnede vi på heldagsturen
mod Haderslev. På vejen ned gjorde vi
holdt ved Øster Starup Kirke med de
mærkelige stenfigurer. I Haderslev spiste
vi på museet og kiggede på de udmær
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kede opstillinger i den nye bygning. Der
efter var vi på byvandring og i domkir
ken med Gunner Rasmussen og N. J. Israelsen. Hjemturen blev afbrudt af en
kaffe- og honningkage-indkøbspause i
Christiansfeld. Alt blev afviklet i mere
eller mindre øsende regnvejr som så me
get andet i denne Sommer; men det gik
godt nok endda.
Da der på grund af forskellige forhold
ikke har været afholdt aftenmøder - og
heldigt nok i betragtning af den hårde
vinter - blev generalforsamlingen torsdag
den 22. marts årets sidste arrangement.
Beretning og regnskab blev godkendt, og
de afgående bestyrelsesmedlemmer Finn
H. Lauridsen, apoteker Adam Helms, Hor
sens, advokat Ole Koefoed Nielsen, Skan
derborg, og museumsoverinspektør Gun
ner Rasmussen blev genvalgt. Som sup
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pleant i stedet for fhv. administrator Rich.
Faber, der på grund af alder havde ønsket
at trække sig tilbage, valgtes stud.mag.
Thomas W. Lassen, der desuden indtræ
der i udvalget for møder og ture. Reviso
ren fhv. lektor Sven Lauge Jørgensen hav
de efter ca. 30 års tjeneste også ønsket
at fratræde (Lauge Jørgensen var seks år
i 40'eme Samfundets kasserer), og i hans
sted valgtes stud.mag. Jens Byrith. For
manden overrakte den afgående revisor
en »flaskehilsen« som tak for de mange
års nidkær tjeneste. Efter generalforsam
lingen var der filmaften med Elmelunde
mesteren, Niels Stensens liv og død samt
Vi mødes i forsamlingshuset.
Historisk Samfund takker hjerteligt
for modtagne tilskud og takker ligeledes
alle, der ved medlemskab støtter og del
tager i eller medvirker ved møder og
udflugter.

Historisk Samfund for Århus Stift

Driftsregnskab 1976-77
Udgifter:
Porto ....................................................
Foredrag og ekskursioner ..................
EDB arbejde..........................................
Telefon ..................................................
Annonce DHF ......................................
Stencilering ..........................................
Fortid & Nutid ......................................
Kørsel ....................................................
Repræsentation ....................................
Fotokopier og papirvarer....................
Postgirogebyrer ....................................

2.422,70
538,50
349,60
300,00
287,50
232,35
196,36
98,30
98,00
88,75
17,50

Overskud ..............................................

4.629,56
876,93

5.506,49

Indtægter:
Tilskud:
Kulturministeriet ............................
Arhus Kommune ............................
Bogsalg..................................................
Portorefusion........................................
Kontingent............................................
Bank- og girorenter..............................

2.000,00
1.000,00
1.779,00
332,70
315,00
79,79

5.506,49
Formue 31/3 1976 ................................
+ overskud............................................

3.228,18
876,93

4.105,11

Beholdning:
Giro ......................................................
Bank ......................................................
Kasse ....................................................

2.781,07
984,50
339,54
4.105,11

Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 30. marts 1977.
Sven Lauge Jørgensen
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Driftsregnskab 1977-78
Udgifter:
Årbogen ...................................... ....
Porto............................................ ....
Kontingent SLF..........................
Trykning og stencilering..........
Konvolutter og papir m.v...........
Fotokopier ..................................
DHF's årsmøde ..........................
Formandstelefon ........................
Kørsel ..........................................
Fortid & Nutid ............................
Diverse ........................................

27.089,55
4.620,25
995,40
643,54
456,04
350,00
300,00
300,00
125,30
139,95
28,00

Indtægter:
Kontingent..........................................
Tilskud:
Kulturministeriet............................
Århus Kommune............................
Portorefusion ......................................
Bogsalg................................................
Foredrag og ekskursioner ................
Bank- og girorente ............................
Diverse ................................................
+ underskud ......................................

35.048,03

24.887,00

2.900,00
1.000,00
2.568,44
1.445,95
701,70
135,82
92,51

33.731,42
1.316,61
35.048,03

Formue 31/3 1977 ..............................
Underskud ..........................................

4.105,11
1.316,61

2.788,50

Beholdning:
Giro ................................................
Bank ................................................
Kasse ..............................................

1.356,80
1.134,17
297,53
2.788,50

Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 22. marts 1978.

Sven Lauge Jørgensen
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Driftsregnskab 1978-79
Udgifter:
Foredrag og udflugter ......................
Porto....................................................
Kontingent SLF ..................................
Årsmøde DHF ....................................
Fotokopiering......................................
Duplikering ........................................
Formandstelefon ................................
Papir m.v..............................................
Fortid og Nutid..................................
Kørsel og rejser..................................

3.568,15
2.246,70
995,40
373,75
335,55
300.35
300,00
297.88
197.88
126.35

Overskud ............................................

8.742,01
3.836,59

12.578,60

Indtægter:
Tilskud:
Kulturministeriet ..........................
Arhus Kommune ..........................
Turafgifter ..........................................
Bogsalg................................................
Portorefusion ......................................
Kontingent..........................................
Postgirorenter ....................................
Bankrenter ..........................................

5.200,00
1.400,00
3.664,00
1.228,80
820,05
140,00
66,76
58,99

12.578,60

Formue pr. 31/3 1978 ........................
+ overskud ........................................

2.788,50
3.836,59

6.625,09
Beholdning:
Kasse ..............................................
Giro ................................................
Bank ................................................

3.324,48
2.107,45
1.193,16
6.625,09

Regnskabet er revideret og godkendt.
Arhus, den 20. marts 1979.

Sven Lauge Jørgensen
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Øm Kloster Museum

Driftsregnskab 1976
Indtægter:
Billetsalg ..........................................
Bogsalg ............................................
Tilskud:
Ry Kommune................................
Tipsmidler ....................................
Renter:
Sparekasse ....................................
Obligationer..................................
Telefongodtgørelse ..........................
Pensionsgodtgørelse ........................
Husleje ..............................................
Kreditforeningsafdrag ....................

100.340,00
13.330,50
5.000,00
53.000,00

2.240,98
675,00
686,00
370,35
1.200,00
77,38

176.920,21

Udgifter:
Løn ....................................................
Provision ..........................................
Vedligeholdelse og anskaffelser . ..
Billetter og bøger ............................
Telefon ..............................................
Forsikring og skatter ......................
Pension ............................................
Moms ................................................
ATP ..................................................
Boxleje og gebyr..............................
Lønmodtagernes Garantifond ........
Kreditforeningsrenter ......................
Kreditforeningsafdrag......................
Diverse ..............................................
Henlagt tipsmidler ..........................
Overskud ..........................................

68.083,82
4.385,00
16.091,07
4.069,64
3.257,90
1.612,60
1.111,00
1.241,00
288,00
50,24
40,00
99,02
77,38
313,00
53.000,00
23.200,54

176.920,21

Status
Aktiver:
Obligationer ....................................
Ejendomme ......................................
JSH A/S ............................................
Sparekassen SDS..............................
Andelsbanken Ry ............................
Kasse ................................................

13.500,00
105.000,00
500,00
58.588,47
54.300,89
2,26

231.891,62

Passiver:
Jyllands Kreditforening ..................
Henlagt tipsmidler ..........................
Formue 1/1 1976 .... 153.628,97
+ overskud ................
23.200,54

176.829,51
231.891,62

Regnskabet er revideret og godkendt.
Arhus, den 30. marts 1977.

Sven Lauge Jørgensen
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2.062,11
53.000,00

Driftsregnskab 1977
Indtægter:
Billetsalg .................................. ....
Bogsalg......................................
Renter:
Sparekasse ............................
Obligationer ........................
Tilskud:
Ry Kommune........................
Husleje ......................................
Telefonrefusion ........................
Pensionsrefusion ...................... ........
Kreditforeningsafdrag..............
Diverse ...................................... ........
Optaget af henlæggelser.......... ....

105.931,00
14.461,50

4.952,32
675,00
5.000,00
1.200,00
710,00
370,35
80,90
184,66
46.000,00

Udgifter:
Løn ....................................................
Provision ..........................................
Byggeri, vedligeholdelse og
anskaffelser ..................................
Telefon ..............................................
Bogbinderarbejde..............................
Papir..................................................
Trykkearbejde ..................................
Billetter ............................................
Moms ................................................
Pension..............................................
Ejendomsskatter ..............................
Forsikringer ......................................
'm
„Boxleje
i •T
’ k......................................
+ gebyr
..................................
Lønmodtagernes Garantifond..........
Kreditforeningsrenter ......................
Kreditforeningsafdrag......................
a

179.565,73

Overskud ..........................................

73.168,70
4.820,00

62.482,31
4.102,90
4.004,11
2.010,12
1.750,85
1.141,70
1.143,00
1.111,00
2.109,20
471,95
288,00
50,24
30,00
96,55
80,90

158.861,53
20.704,20

179.565,73

Status
Aktiver:
Obligationer......................................
JSH A/S ............................................
Sparekassen SDS..............................
Andelsbanken, Ry............................
Kasse ................................................

13.500,00
500,00
70.895,80
15.227,76
1.391,36

Passiver:
Jyllands Kreditforening ..................
Henlagt tipsmidler ..........................
Formue 1/1 1977 .......... 71.829,51
+ overskud.................... 20.704,20

1.981,21
7.000,00
92.533,71

101.514,92

101.514,92
Regnskabet er revideret og godkendt.
Arhus, den 22. marts 1978.
Sven Lauge Jørgensen
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Driftsregnskab 1978
Indtægter:
Billetsalg .................................. ....
Bogsalg ....................................
Renter:
Sparekasse ............................
Obligationer ........................
Tilskud:
Ry Kommune........................
Arhus Amt .......................... ....
Husleje ......................................
Telefonrefusion ........................
Kreditforeningsafdrag ............
Optaget af henlæggelser ........ ....

114.896,00
14.404,00

4.242,04
675,00
5.000,00
30.000,00
1.200,00
752,00
84,58
7.000,00
178.253,62

Udgifter:
Løn ....................................................
Provision ..........................................
Vedligeholdelse ................................
Byggeudgifter ..................................
Telefon ..............................................
Billetter ............................................
Ejendomsskat....................................
Moms ................................................
Trykkearbejde ..................................
Papir..................................................
Pensionsforsikring ..........................
ATP ..................................................
Forsikringer ......................................
BoxlejeH-gebyr ................................
Lønmodtagernes Garantifond ........
Kreditforeningsrenter ......................
Kreditforeningsafdrag ....................
Henlagt ............................................

79.086,34
4.802,00
21.745,90
5.603,94
3.726,35
3.003,10
1.878,24
2.065,00
1.674,05
720,93
740,65
288,00
185,50
50,24
25,00
91,82
84,58
30.000,00

Overskud ..........................................

155.771,64
22.481,98

178.253,62

Status
Aktiver:
Obligationer
.............................
JSH A/S ............................................
Sparekassen SDS ............................
Andelsbanken Ry .............................
Kasse ................................................

13.500,00
500,00
84.813,38
45.405,55
2.693,39

Passiver:
Jyllands Kreditforening ..................
Henlagt amtstilskud ......................
Formue 1/1 1978 ........ 92.533,71
+ overskud .................. 22.481,98

115.015,69
146.912,32

146.912,32

Regnskabet er revideret og godkendt.
Arhus, den 20. marts 1979.

Sven Lauge Jørgensen
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1.896,63
30.000,00
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