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Stenalderkar til dødsriget
Af Klaus Ebbesen
Fødsel, bryllup og død er de begivenhe
der i den menneskelige tilværelse, som i
de fleste samfund omgives med de mest
omfattende fester og ceremonier. Det har
sandsynligvis også været tilfældet i Dan
marks Oldtid, men det er desværre begra
velserne, som vi kender bedst. Det sam
me gælder i andre lande for den periode,
som ligger forud for de skriftlige kilder. I
Ægypten er det pyramiderne og kammer
gravene i kongernes dal; i Rusland er det
de guldrige Skytergrave, og i Kina er det
kejsergravene, der er de bedst kendte og
undersøgte oldtidsanlæg.
Den menneskelige trang til at skabe sig
et varigt minde efter døden, er i Dan
marks forhistoriske tid bedst dokumente
ret af de monumentale dysser og jættestu
er, som blev bygget indenfor nogle få år
hundreder, ca. 3.000 år f.v.t. I den efter
følgende, såkaldte enkeltgravstid, der
omfatter perioden ca. 2800-2400 f.v.t.,
forsøger man imidlertid også at sikre sig
bedst muligt mod det ukendte efter
døden.
I Jylland foregår de fleste begravelser
på den tid i små, lave sandhøje, ca. 10 m i
diameter og oprindeligt vel 1-2 m høje.
De ligger gerne samlet i højgrupper og
gravlæggelserne foretages som oftest midt
i højen, hvor kiste efter kiste med lig an
bringes over hinanden. Engang imellem

Fig- 1-

graves en ny grav ned gennem en af de
ældre, der så bliver ødelagt, - som det jo
også sker på kirkegårdene i vore dage.
Som gravgaver medgives de døde et meget
karakteristisk udstyr af redskaber og
smykker.1
En af disse højgrupper fra enkeltgravs
tiden ligger ved Kejlstrup, ikke langt fra
Nørre Snede, ca. 25 km sydvest for Silke
borg. Her udgravede teglbrænder A. Lar
sen, Giudsted, i 1930-erne flere gravhøje.
Den ene af dem var allerede overpløjet og
ved undersøgelsen kun ca. 0,25 m høj.
Den var bygget af sand og ca. 10 m i dia
meter. Den indeholdt i alt tre grave, som i
sin tid var anlagt over hinanden.2
Den øverste og dermed den yngste af
gravene viste sig som en øst-vest oriente
ret stensætning, ca. 2 m lang og 1 m bred.
Inden for denne har ligkisten stået, men
af den og den døde selv var alt forsvundet
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Fig. 2.

i den sandede jord. Derimod fandtes tre
lerkar, de to ved gravens midte, det tredje
ved vestenden (fig. 1-3).
Lidt vest for denne grav og noget læn
gere nede i højen fandtes endnu en grav,
også denne orienteret øst-vest. Her sås
igen stenpakning, men over graven var
lagt et tæppe af små, ildsprængte granitog flintesten. Det var ca. 2 m langt og ca.
10 cm tykt. Heller ikke her var kiste eller
lig bevaret, men gravens bund kunne er
kendes som et ca. 2 m langt og ca. Vz m
bredt fyldskifte. Indenfor dette fandtes en
stridsøkse og fragmenterne af et lerkar.
Det har oprindeligt været nedsat helt,
men er blevet trykket i stykker af jordens
pres. Det er nærmest urtepotteformet
som de tre lerkar fra den øverste grav,
men ornamenteret på en lidt anden
måde.3
Umiddelbart under denne grav fandtes
nedgravet i den oprindelige undergrund
en sidste grav. Også denne var orienteret
øst-vest; den var ca. 1,75 m lang og ca.
0,70 m bred. Også her var alle spor af den
afdøde og hans kiste forsvundet, men de
medgivne gravgaver fandtes. Det drejer
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sig om en stridsøkse, der lå ved gravens
sydside, samt en økse og en mejsel af
flint.4
De tre grave i denne høj er anlagt efter
hinanden, den nederste først, den øverste
sidst. Gravgaverne er ikke ens og af
stridsøksernes og lerkarrenes form kan
det ses, at der er flere generationer mel
lem de tre gravlæggelser. Den nederste
grav tilhører således enkeltgravstidens
første århundreder. Væsentligt yngre er
den mellemste grav, der ligesom den
øverste stammer fra enkeltgravstidens
slutning, ca. 2400 f.v.t. Højen repræsen
terer således næppe et familiegravsted.
Det er en gravhøj, som med mellemrum
har været anvendt som begravelsesplads
for de mennesker, som i oldtiden boede
ved Kejlstrup.
Selve gravhøjens form, gravenes orien
tering og konstruktion samt de gravgaver,
der er medgivet de døde, svarer i høj grad
til den tradition, som herskede ved begra
velser i Jylland i enkeltgravstiden. Allige
vel knytter der sig særlig interesse til de
tre lerkar, som fandtes i den øverste grav.
På trods af de forskellige proportioner er
de påfaldende ens. Der kan næppe være

Fig. 3.

tvivl om, at de er lavet af samme pottemagerpige. Teknisk set er de »pølset op«,
muligvis omkring en cylinderformet
træklods, - ikke formet på en drejeskive
som vor tids lerkar.
Det har længe været kendt, at flere ler
kar fra samme grav, anlagt i den romerske
jernalder, eller ca. 3000 år senere end den
ne stenaldergrav, kunne være skabt af
samme pottemager og sandsynligvis pro
duceret alene med det formål, at blive
nedgravet sammen med den døde. Fra
Jyllands oldtid har det ikke hidtil været
muligt at fremvise sådanne sæt af lerkar i
sten- og bronzealdermaterialet. 5 Lerkar
rene fig. 1-3 må imidlertid være lavet af
den samme pottemagerske. Efter al sand
synlighed er de endvidere skabt alene for
at blive nedsat i denne grav. De viser
nemlig slet ikke spor af at være brugt,
hvad ellers er tilfældet på de fleste af de
redskaber, der findes i oldtidsgravene.
Det gælder også gravgaverne i de to ne
derste grave. Økserne og mejslerne, som
fandtes i dem, er opskærpet flere gange,

på samme måde som man i gamle dage
opskærpede jernknivene. De tre lerkar,
som fandtes i den øverste grav, - og mu
ligvis også andre lerkar fra andre jyske
grave, som er bygget i den sene enkelt
gravstid, - er lavet alene som gravkar. De
er produceret, for at den døde kunne
drikke af dem i det hinsides - omend nok
kun ét ad gangen.

NOTER
1. Jvf. P. V. Glob: Studier over den jyske Enkelt
gravskultur, 1945.
2. Fundet opbevares på Forhistorisk Museum,
Moesgård (FHM 7115-22). Jeg er overinspek
tør Poul Kjærum taknemmelig for tilladelsen til
at publicere fundet. Lerkarrene fig. 1-3 er teg
net af kunstmaler Henning Ørsnes, National
museet.
3. Henholdsvis som P. V. Glob: Danske Oldsa
ger II, 1952, no. 369 og 463.
4. Stridsøksen som P. V. Glob: o.o.a. no. 341.
5. På Sjælland er det samme fænomen kendt i jæt
testuetiden, jvf. K. Ebbesen: Die jüngere
Trichterbecherkultur auf den dänischen Inseln,
1975.
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Tatargræsset
Af KALMUS’ Acorus calamus L.s historie

Af H. N. Garner
Nardus og safran, KALMUS og kanel med
allehånde viraks træer myrrha og aloe, samt
alle de bedste urter-----Salomo Højsang 4. 14.

Botanikeren cand.pharm. Jens Lind ud
sendte i 1918 på Henrik Koppels Forlag
sit værk »Om Lægeplanter i Danske Læ
geboger og Klosterhaver«.
Denne bog på godt hundrede sider var i
flere henseender et pionerarbejde, der vi
ste vej gennem et grænseland mellem to
videnskaber, kulturhistorien og botani
ken. Linds undersøgelser omfattede foru
den litteraturstudier det dengang helt
nye: En minutiøs gennemgang af vegeta
tionen omkring en række af landets gamle
klostersteder. Her fandt Lind adskillige
arter af reliktplanter, der som en slags le
vende fortidsminder, forvildet fra mid
delalderens klosterhaver, havde overle
vet, generation efter generation gennem
et halvt årtusinde. Enkelte planter var
fremspiret af gamle frø, som gennem
gravning på klostertomterne tilfældigt er
kommet frem i lyset. Et klassisk eksempel
er her bulmeurt Hyoscyamus niger L.,
hvis små, olieholdige frø kan bevare spi
ringsevnen meget længe, måske i århund
reder. Halvdelen af Linds lægeplantebog
omfatter »monografier af nogle få læge
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planter«, som det har været muligt at føl
ge fra oldtiden til det tyvende århund
rede.
Den første af disse monografier om
handler den vistnok østasiatiske sump
plante KALMUS, Acorus calamus L., der
i nutiden optræder almindeligt mange ste
der i Danmark.
Trods artens nuværende almene udbre
delse har Jens Lind fundet den på steder,
han finder ejendommelige i forhold til
dens indtil da kendte udbredelseshistorie.
Han har derfor fremført en forsigtig tese,
der siger, at kalmus er indført i Danmark
fra Estland og ikke sydfra, som hidtil an
taget, og at indførslen skete allerede i
middelalderen, langt tidligere, end almin
deligt formodet.
At kalmus som en angiveligt oprindelig
tropeplante i nutiden har vundet borger
ret i den danske flora, er i og for sig nok
til, at arten har mere end almindelig inter
esse. Men hertil kommer plantens helt
specielle kulturhistoriske baggrund.
Med det formål at uddybe aspekterne
omkring Jens Linds teori om kalmus"
indvandringshistorie er der indsamlet op
lysninger om plantens historie og udbre
delse, først og fremmest i Estland og
Danmark.
Der er herunder foretaget en feltunder
søgelse af kalmusforekomster i Gudenåsystemet, specielt i relation til en række af

middelalderens vigtigste kulturpunkter i
området. Indsamlinger og undersøgelser
er for Øm Kloster Museum foretaget af
E. Bavngaard og H. N. Garner.

KALMUS - botanisk set1
Kalmus Acorus calamus L. tilhører
Arumordenen (Arales), der kun omfatter
to familier, Arumfamilien (Araceae) og
Andemadfamilien (Lemnaceae). Arumor
denen har formentlig fælles forfædre med
palmerne, men står dog Cyclantacéerne
nærmere. Cyclanthaceae er en planteorden fra tropisk Amerika, hvis kendteste
art er en palmelignende plante Carludovica palmata. Denne art vokser i fugtige
skove fra Peru til Mexico og afgiver mate
riale til de ægte panamahatte!
Arumfamilien omfatter især flerårige
urter med stængelknold eller vandret
jordstængel. Nogle af arterne er lianer,
der lever som epifyter i træernes kroner.
Enkelte er træer eller buske med bløde
stammer. I alt tæller Arumfamilien 110
slægter med 1800 arter, og den er rigest
repræsenteret i den tropiske regnskov,
medens artsantallet falder jo længere man
fjerner sig fra troperne.
Endnu i Middelhavs-området er der 18
vildtvoksende arter, men i Mellemeuropa
og i Danmark findes der kun 3 arter af 3
forskellige slægter, nemlig dansk ingefær
Arum maculatum, kær-mysse Calla palu
stris og kalmus Acorus calamus. Arumfamiliens arter har oftest store pil- eller
hjerteformede blade, således også de to
førstnævnte danske arter. Blomsterne er
ganske små, og blomsterstanden er først
hunlig, siden hanlig, idet støvfangene ud
vikles før støvbærerne udfolder sig. Et

Kalmus, Acorus calamus L. Eksemplar fra Mossø,
Odden ved Øm Kloster.

stort hylsterblad tjener som skilt for de
uanselige blomster. Således har netop
kær-mysse og andre calaer et særligt
smukt, hvidt hylsterblad, hvorfor især
disse arter anvendes som prydplanter.
Blomsterne bestøves ofte af fluer og myg,
og frugten er et bær.
Kalmus vokser på lavt vand eller i dynd
på bredden af søer og åer, hvor den synes
at trives bedst i eutrofierede vande.2 Plan-
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ten er tillige i besiddelse af en vis toleran
ce overfor brakvand. Ved Rigabugten er
den således fundet på strandbredden3, og
i Gudenåens munding går kalmus så langt
ud i Randers Fjord, som til Lillestrøm
men med en middelsaltholdighed på 1 pro
mille.4
I modsætning til kær-mysse og dansk
ingefær har kalmus ikke brede pil- eller
hjerteformede blade. Derimod ligner
planten, når den er blomsterløs, med sine
smalle og omtrent meterlange blade den
gule iris Iris pseudoacorus (pseudoacorus
= falsk acorus). Det er dog let at adskille
de to arter, først og fremmest ved kalmus"
karakteristiske aromatiske duft og på
dens blade, som er lyst gulgrønne og hist
og her tværbølgede. Denne tværbølgning
fremkommer under bladets vækst. De
yngre blade vokser fra grunden op gen
nem en art skede dannet af de ældre bla
de, der omslutter skuddet. Væksten fore
går ofte så hurtigt, at det sværdformede
blad klemmes eller klæber fast ved denne
skede, så det rynker og foldes som en har
monika. Når bladet omsider får presset
sig igennem forbliver tværbølgningen
som et mønster stedvis på bladet under
dettes videre vækst.5
De ganske små blomster, der er tve
kønnede med seks støvdragere og ét kortgriflet støvfang, er samlet i en kolbe.
Den gulgrønne kolbe kan opnå en
længde af henved 10 cm og sidder tilsyne
ladende sidestillet på blomsterskaftet.
I virkeligheden er den dog endestillet,
men hylsterbladet vokser videre i forlæn
gelse af blomsterskaftet, og ser ganske ud,
som var det den øverste ende af dette.
I modsætning til dansk ingefær og cala-
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erne er hylsterbladet nemlig ikke bredt og
farvet, men grønt som kalmusplantens
øvrige blade og blomsterskaft.
Kalmusblomsterne modnes så at sige
aldrig i Danmark eller Europa i det hele
taget. I følge H. C. D. de Witt skyldes
dette, at de i Europa forekommende kalmusplanter er triploide, d.v.s. med 3 n i
stedet for 2 n kromosomer.6 De »europæ
iske« kalmusplanter kan derfor ikke gen
nemføre en normal reduktionsdeling, og
er henvist til udelukkende at formere sig
vegetativt gennem de vandrette jord
stængler.
I Københavns Universitets Botaniske
Have har kalmus dog engang i 1890-erne
præsteret at frembringe udviklede frugter
med tilsyneladende normale frø med kim
og frøhvide, men frøene var dog ude af
stand til at spire. De synes altså alligevel
ikke at have været fuldt udviklede.7 De
pågældende kalmusplanter voksede i et
bassin, som vinteren igennem fik tilløb af
varmt vand fra væksthusene.8
I 1877 fandt botanikeren Eugen War
ming i øvrigt i et vandhul ved Vedbæk
kalmus med modne støvdragere,9 men
udover de nævnte fund af modne kalmusblomster kendes fænomenet næppe
under vore himmelstrøg.
I tropisk Asien, der af mange botanike
re anses for at være artens oprindelige
hjemsted, er kalmus diploid og udvikler
bærlignende, røde frugter. I tropeegne
synes disse frugtbærende planter blot ik
ke at blomstre så hyppigt som deres golde
artsfæller i Europa. I tempererede egne
har kalmus klaret at omstille sig til at blive
»løvfældende«. De grønne overvandsbla
de visner bort, når vinteren melder sig,

medens plantens tykke jordstængler over
lever. I vinteren 1977-78 overlevede kalmusplanter i et lille bassin, der kun rum
mede ca. 20 liter vand, skønt beholderen
bundfrøs og tøede op adskillige gange i
vinterens løb, hvor temperaturen gik helt
ned til —25°.
Fra jordstænglerne skyder bladene at
ter op, når sommervarmen melder sig.
Sætter man om vinteren en kalmus-jordstængel ind i stuevarmen i et lille bassin
eller akvarium, skyder bladene hurtigt op
i den kunstige sommertemperatur.
Snylterangreb synes ikke at være al
mindelige på kalmus, dog er der i en tør
kesommer konstateret bladluseangreb på
planter i Gudensø.

Udbredelse
Der synes at være delte meninger om hal
mus’ oprindelsessted.
Nogle botanikere i Sovjetunionen pe
ger på det sydvestlige Asien som kalmusplantens hjemstavn10, medens de fle
ste botaniske forfattere i Vesten synes at
være af den opfattelse, at artens naturlige
udbredelsesområde skal søges i det tropi
ske Sydøst-Asien. Jens Lind skriver såle
des: »Der er dog et lille træk, der straks
overbeviser os om, at den (kalmus) er
fremmed for vort klima, nemlig det, at
den ikke sætter modent frø i Europa, selv
i Lilleasien og For-Indien modnes dens
frø ikke, men derimod i Syd-Japan, Kina
og Bag-Indien. - Der er et andet træk, der
også viser hen til Øst-Asien som kalmus’
rette hjemstavn, det er den omstændig
hed, at de fire arter af samme slægt, som
man kender, alle findes i Japan og
Kina«.11

Hos Gunnar Samuelsson hedder det:
»Acorus calamus ist eine uralte Kultur
pflanze, deren ursprünglichen Heimat
nach Süd- und Ostasien verlegt wird«.12
Og Eugen Warming: »Acorus calamus
er indført til Europa fra Øst-Asien 1574
og findes mange steder hos os, men sætter
ikke frugt«.13
Å. og M. Køie: »Kalmus geogr. udbre
delse: Helofyt, der menes opr. at høre
hjemme i Ostindien, men som fra gammel
tid er ført vidt omkring som læge
plante«.14
Og allerede Henrik Harpestræng (f
1244) skriver om kalmus, at »thæt væxær
innæn india land oc persiæ land, -«.
Med »persiæ land« er vi nær Sorteha
vet, og enkelte forfattere nævner Sorte
havsegnene som plantens oprindelsessted.
I det mindste skriver de Witt: »Kalmus
hører sandsynligvis hjemme i området
mellem Sortehavet og Det Kaspiske
Hav«, han tilføjer dog: »Man kendte
jordstænglen (og planten) 1000 år tidlige
re i Kina og det nordvestlige Indien, end
hos os«.15
Måske skal spørgsmålet om kalmus’
oprindelsessted opfattes således: Fra en
mulig vid udbredelse i Tertiærtiden finder
vi, at arten i lighed med andre »tertiære«
planter (gingko, vandgran etc.) har over
levet til nutiden på et reduceret udbredel
sesområde i det sydøstlige Asien, hvorfra
kalmus efter istidernes afslutning atter er
begyndt at brede sig ud over kontinen
terne.
Fossile frø af kalmus er dog fundet i
pleistocene aflejringer i Vest-Sibirien,16
sikkert som en mellem-istids forekomst.
Endnu mere interessant er imidlertid fund
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af Acorus pollen i tertiære aflejringer i
Uralbjergene og Ukraine, samt fund af
fossile kalmusfrø fra neogéne17 lag i Hvi
de-Rusland.18 Sovjetiske botanikere har
rejst spørgsmålet, om ikke kalmus kan
have overlevet indenfor den europæiske
del af Sovjetunionen siden Tertiærtiden.
»Fra sit hjemsted i Sydøst-Asien er kal
mus, Acorus, ved menneskers hjælp ble
vet udbredt mod vest, så den i vore dage
endog har fået en vis udbredelse i Ameri
ka«.19 Fra For-Indien og Persien nåede
planten til Tyrkiet, og dier foretog den
østrigske gesandt i Stambul, Angerius
von Busbeck o. 1560 sammen med sin læ
ge Quackelbeen en rejse til Appoloniasøen, hvorfra de medbragte nogle kalmus
planter. Ved et senere besøg i Lilleasien
hentede Busbeck nogle flere eksemplarer i
Bursa (Brussa, Prusa). Begge lokaliteter
ligger i samme egn, en snes kilometer fra
Marmara-Havet. Busbeck sendte levende
jordstængler af kalmus, der også i Tyrkiet
anvendtes til medicinfremstilling, til kong
Ferdinand I’s livlæge Matthioli i Prag,20
og i 1574 nåede planten til Wien, hvor
den berømte botaniker, den kejserlige
hofgartner Clusius, plantede den ud i sin
botaniske have.
Fra Prag og Wien spredtes kalmusplan
ter ud over Europa som gaver til hoffer og
botaniske haver, og planten begyndte at
blive almindelig over hele Vest-Europa.
Urtebøger fra slutningen af 1500-årene
omtaler kalmus som almindeligt fore
kommende i England og Tyskland,21 og
1600-årenes danske botanikere omtaler
den som voksende mange steder her i lan
det. Heerfordt samlede kalmus ved Ny
købing F. ca. 1659, og Peder Kylling har
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noteret den fra Assens i 1688. Simon
Paulli skrev i 1648, at kalmus var vildt
voksende »på samme vedskvorne steder
på Sjælland og i Skaane«, og videre: »El
lers de som hafve Lyst til Urter pleye icke
alleniste her i disse Lande, men endocsaa
paa andre Steder oc Orter, tage denne Urt
oc plante den hos deris Fiske-Parcke, paa
det, de aarligen kan hafue oc til deris For
nødenhed bruge«.
Henrik Harpestræng, kong Eriks Plovpennings læge, har åbenbart kun kendt
kalmus som et indført, eksotisk lægemid
del og ikke som en levende plante, han
skriver i sin Urtebog (Stockholmske
håndskrift): »- Thæt hauer søt døn oc
thæt væxær innæn india land oc Persiæ
land, tho ær thæt bæthræ thær kummer af
india land«.22
Den lærde tyske dominicanermunk Al
bertus Magnus (1193-1280) kender ligele
des kun kalmus som »en i Indien og Etio
pien hjemmehørende medicinplante«. 23
Kalmus som lægeplante
Det er især i sin egenskab af lægeplante,
kalmus har gået sin sejrsgang ud over
verden.
I planten findes værdifulde kemiske
stoffer. Det vigtigste af disse er en gul
brun, æterisk olie med en ingefær- eller
kamferagtig lugt. Denne olie, Oleum ca
lami udgør helt op til 4,8 pct. af plante
stoffet24 og udvindes især af de tykke
jordstængler. Foruden den stærkt duften
de kalmusolie indeholder kalmusplanten
bitterstofferne acorin og acoretin samt sti
velse og ascorbinsyre.

Kalmus blev på grund af disse forskellige

Botanikeren, cand.pharm. Jens Lind (1874-1939).
Jens Lind blev født 1. marts 1874 i Nykøbing Mors som søn af landinspektør J. B. K. Lind.
Efter skolegang i Nykøbing, Birkerød og Skive blev Jens Lind elev på Løveapoteket i Randers. I 1896 tog han
sin eksamen som cand.pharm, med første karakter og fik i de følgende år ansættelse på forskellige jyske og
københavnske apoteker. Samtidig benyttede han al sin fritid til botaniske studier og udgav en række afhandlin
ger i »Annales Mycologici«, samt studerede i sommeren 1905 hos den kendte svenske mykolog G. Lagerheim.
Lind fik nu ansættelse ved Statens Plantepathologiske Institut i Lyngby, først som elev, siden som assistent og
konsulent, og det praktiske arbejde ved instituttet kombineredes med en omfattende, videnskabelig aktivitet.
I 1917 blev Jens Lind apoteker i Østbirk, hvor han fortsat dyrkede botanikken, bl.a. på et andet af sine
interesseområder, nemlig studiet af reliktplanter ved gamle kulturcentre som klostersteder og borgtomter.
Allerede i 1916 havde han udsendt »Vore Gamle Urtebøger«, og i 1918 udkom så »Om Lægeplanter i Danske
Klosterhaver og Klosterbøger«. Det er i dette arbejdes afsnit om kalmus, der forekommer en forsigtig teori om
plantens særlige indvandringshistorie i Danmark.
I 1926 indrettede og beplantede Lind den historisk-botaniske have i Øm Kloster, en samling på over 60 arter
af kulturplanter, især lægeplanter, der udgør et gennemsnit af, hvad man kunne forvente at finde i en middelal
derlig, dansk klosterhave. Inden Lind oprettede denne plantesamling foretog han en intens eftersøgning af
reliktplanter ved Øm Klosters tomt.
Samme år flyttedejens Lind til Viborg, hvor han overtog St. Matthias’Apotek, og hvor han forblev til sin død
i 1939.
Lind undersøgte og bearbejdede et stort materiale af svampe i plantesamlinger fra en del arktiske ekspeditio
ner, foretog selv i 1930 en forskningsrejse til det nordligste Sverige.
Era Jens Lind hånd foreligger en lang række publikationer indenfor hans botaniske specialer, og talrige
ekskursioner i naturen har dannet basis for en stor del af hans forskning.
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stoffer tidligt anvendt som lægeplante,
først og fremmest mod diverse mave
onder.
I faraonernes Ægypten skal kalmus ha
ve været kendt så tidligt som o. 1500 f.Kr.
I antikkens Grækenland og Rom næv
nes planten af forskellige forfattere, men
også her kun kendt som om en tørret
»rod«. Theofrast (350 f.Kr.) og Plinius
antager, at planten vokser i Syrien og Sor
tehavslandene, men altså stadigvæk ‘et
steds i Østen’. I antikken og i middelalde
ren regnedes kalmus for et meget vigtigt
lægemiddel.25
Den græske læge Dioscorides, der i 1.
århundrede virkede i Rom, fandt kalmus
anvendelig mod vattersot, nyrelidelser og
hoste, samt som menstruationsfremkal 
dende middel.26
Henrik Harpestræng anbefaler kalmus
som et godt middel mod »leverværk« og
maveværk, samt til indånding mod »gam
mel hoste«.27 I Cristiern Pedersens Læge
bog, trykt i Malmø 153328, medtages kal
mus i to recepter: Om hjertet bæver skal
man koge et halvt lod kalmus i en halv
potte vand29.
Dersom medicinen er for besk anbefa
les sødning med sukker. Drikken indta
ges om aftenen ved sengetid. Også Christiern Pedersen anbefaler kalmus mod
dårlig mave. »Om mage er faarkølit« skal
man tilberede en mixtur af pulveriseret
kalmusrod og malurt i vand. Medicinen
drikkes 3-4 gange og »varmer magen«.
Kalmusrod kogt i honning, vin eller øl,
har været benyttet mod skørbug allerede
o. midten af 1400-tallet. Som pulver er
den også benyttet til at strø i skør
bugssår30.
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Rostockeren Simon Paulli, der på
Christian IVs tid var professor ved Kø
benhavns Universitet, citerer i sin berøm
te Flora Danica den nederlandske læge
Dodonæus (1517-85) for en oplysning om
at lithauerne (!) benytter kalmus som
vandrensende middel, der skal beskytte
mod gastrisk feber (»Plock-Feiber«) 31.
Dr. Thomas Bartholins Dispensatori
um hafniense, der har været kaldet den
første danske farmakopé, udkom 1536 og
har medtaget kalmus, der her kaldes Cala
mus aromaticus, idet han i flere opskrifter
har ladet den erstatte andre aromatiske
stoffer.32
I Carrichters Teutschen Speiszkammer
fra 1610 omtales kalmus snittet sammen
med ingefær og sydet i hvidvin som gavn
ligt mod mavesmerter og tømmermænd!33
Lind er af den formening, at bogens ind
hold oprindelig må stamme fra middelal
derlige kilder.
I 1633 udgav præsten i Bremerholms
sogn i København en lægebog under tit
len Medicins Bog samlet og sammenskre
vet af Niels Michelsen Aalborg, Sogne
præst til Kong. May. Sogn Bremerholm i
Kiøbenhavn - etc.34 Blandt mange gode
råd findes også en recept på et plaster til
»gamle skader, som har varet 12 til 20 år«.
Foruden vox og beg indeholder plastret
en del forskellige ingredienser, hvori
blandt »Calmus - halvandet lod -«. Blan
dingen eller salven slås ud på en hampeklud. Kalmus kendes altså som lægeplante
i oldtid, middelalder og renæssancetid, og
fra oplysningstiden under rationalismen,
hvor især naturvidenskaben gjorde et væl
digt spring fremad i udvikling. Fra denne
periode, hvor viden om naturen ofte be

nævnes »økonomi«, findes en række vær
ker, der lægger vind på nytte og fornuft.
To danske, botaniske bøger fra tiden o.
1800, der begge bl.a. beskæftiger sig med
kalmus, hører ind under denne kategori.
J. W. Hornemann skriver i sin Forsøg
til en Dansk Oekonomisk Plantelære i
179435 et fyldigt afsnit om kalmus. Først
gives der en beskrivelse af arten, og der
næst fortælles om dens anvendelse. Den
benyttes især til mediciner, da roden i høj
grad er et oplivende og styrkende middel.
Horneman nævner, at kalmus tygges for
at forebygge smitte, og at den sættes på
brændevin som mavestyrkende middel,
og han giver den interessante oplysning,
at der af de lange kalmusblade snoes bånd
til ombinding af kornneg, idet de formen
tes med deres stærke duft at kunne fordri
ve rotter og mus.
Hornemann mener i øvrigt, at kalmusplanten vrages som føde af husdy
rene.36
Botanikeren C. G. Rafn beretter i 1800
om kalmus:37 »Blandt dem af vore inden
landske Planter, der er bekjendte for at
besidde aromatiske eller kryddrede Egen
skaber, bærer Kalmussen retteligen For
trinnet. Dennnes kryddrede Stof ligger
især i Roden, som tillige er bitter. - Ved
Vand uddrager man det bitre, ved Viingejst det kryddrede af Planten, den inde
holder også nogen Olie«. Rafn oplyser at
kalmusroden benyttes af såvel læger, som
dyrlæger som et »ypperligt oplivende
Middel«, samt til at befordre fordøjelsen.
Desuden kan man fremstille en art kalmus-konfekt ved at »betjene sig af den i
Sukker nedsyltede Rod, fra 2 Quintin til
1 Lod«.
2
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I pulveriseret tilstand anvendes kal
musroden mod flere sygdomme, der er
forårsaget af »Mavens Svækkelse«. Rafn
nævner videre, at kalmus er anbefalet
mod »Vandsot« og som et afkog mod
»Raade i Benene«. Rafn forsikrer at kal
mus iflg. forsøg med blod »modstaaer
Forraadnelse«. Han samstemmer i den al
mindelige antagelse, at man ved at tygge
kalmusrod kan beskytte sig mod smitte,
men advarer mod vanedannelse. (!) Rafn
hævder på linie med Hornemann, at hus
dyr ikke æder kalmus, men ved, at den
giver brændevin en god smag.
Men ikke blot i det attende og nittende
århundrede har kalmus været en skattet
nytteplante. Også ind i vor egen tid bliver
planten anvendt, på verdensplan mest i
folkemedicin, men dog også i lægeordine
ret medicin og veterinærmedicin.
I Balticum har kalmus angiveligt været
anvendt som syns- og hukommelsesfrem
mende - og som urindrivende og nerve
beroligende middel. Desuden som middel
mod lever- og nyresygdomme, og til
fremme af »vandstød« ved uddrivelse af
blæresten. Kalmus anvendes desuden
mod sygdomme i galdeblære og nerve
system, og den formenes at fremme for
døjelsen.38 Kalmustinktur, Tinctura acori calami, der også indeholder udtræk
af andre aromatiske urter anvendes sta
digvæk som middel til en bedre fordø
jelse.
Som Rhizoma calamus, kalmusrod, er
planten optaget i den danske farmakopé i
1893, men ikke i 1907 og 1933. Derimod
er den som veterinærmedicin med i far
makopéen af 1948. Og den dag i dag kan
man købe Rhizoma calamus på danske
17

apoteker, i form af pulver og småstykker
af plantens jordstængel.
Kalmus anvendes foruden som mavestyrkende middel til tyggemiddel,39 og
som bestanddel af et forfriskende mund
vand.
Men Kalmus udleveres kun mod re
cept, idet planten formenes at have en let
tere euforiserende virkning.40
I de senere år har amerikanske forskere
konstateret, at forsøgsrotter pådrager sig
kræftskader i tarmen, når de gennem læn
gere tid er blevet fodret med kalmusrod.41
Kalmus var endnu i 1970erne at finde i
15 landes farmakopéer42.
I veterinærmedicinen har kalmus bl.a.
været anvendt som middel til at fremme
mælkeydelsen hos kvæget,43 og i Norge
har man ligefrem på apotekerne forhand
let Rhizoma calamus under navnet mjølkerot44
Kalmus i folkemedicinen
Den folkelige medicin har i høj grad taget
kalmusplanten til sig, både i ældre og ny
ere tid, og nogenlunde med de samme an
vendelsesmuligheder som i den officielle
medicin. I folkemedicinen anvendes Rhi
zoma calamus - eller »kalmerod« mod
forskellige maveonder, mod hoste og
utøj, som vanddrivende middel,45 samt,
under epidemier, som en slags desinfice
rende middel. Kalmus skal desuden have
været anset som tryllemiddel.46
Almindeligvis sattes
jordstænglen,
»kalmusroden« på brændevin som mavebitter, men den har også været udtrukket
eller udkogt i vand, og i Norge kogt i
mælk.47 »Roden« forarbejdes tillige til
pulvere. I russisk folkemedicin er kalmus
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blevet anvendt mod skørbug, som desin
fektionsmiddel både til friske og betændte
sår, som middel mod mave- og leversyg
domme, mod malaria og som bestanddel
af en salve anvendt mod kirtelsyge og ra
chitis (»engelsk syge«) hos børn. Des
uden har man også i Rusland brugt kal
musrod som tyggemiddel til beskyttelse
mod smitte under tyfus- og koleraepide
mier.48
I De Baltiske Lande er kalmus ligeledes
blevet meget benyttet i folkemedicinen. I
det sydøstlige Estland har der til næsten
hver eneste gård hørt en dam til hørrød
ning.49 I disse damme indplantedes ofte
kalmus, formentlig for at rense dammens
vand, og på gårdene anvendte man tillige
kalmus som et middel mod lopper.50
I Holland er kalmusrod kendt som tyg
gemiddel mod »dårlig smag i munden«,
og kalmusolien anvendes som vinddri
vende middel.51
Herhjemme kendtes kalmus også i fol
kemedicinen: som appetitvækker, mod
kolik og mavekatar og som urindrivende
middel.52
Den gamle anvendelse af kalmusrod
som et middel mod smitte under epide
mier har været benyttet helt ind i det ty
vende århundrede. I 1918-20 hærgede en
voldsom influenza-epidemi, kendt som
Den Spanske Syge store dele af verden,
især Europa og Nord-Amerika.53 I Dan
mark, hvor der alene i 1918 var en halv
million tilfælde af Den Spanske Syge med
en dødelighed på 1%, tyede man atter til
kalmusroden.
Man kan således nævne, at en driftig
mand ved navn Andersen, der blandt an
dre tilnavne også fik navnet kalmus heftet

på sig, gravede kalmusjordstængler op i
Silkeborg Langsø. Kalmus-Andersen af
hændede denne høst til en handlende, der
tørrede jordstænglerne og skar dem op i
småstykker. Produktet solgtes tre stykker
ad gangen pakket i små pergamynposer
for 25 øre pr. pakke. Man skulle gå med
kalmusroden i munden til forebyggelse
mod Den Spanske Syge, og købmanden
reklamerede på et skilt i vinduet med at
»Her faaes Kalmusrod mod Den Spanske
Syge«. Skiltet måtte dog snart inddrages
efter henstilling fra kredslægen, da det var
forbudt at reklamere med lægemidler.
Teksten ændredes da til: »Kalmusrod faa
es her«.54
Anden anvendelse
Foruden den medicinske anvendelse af
kalmus er planten blevet benyttet til de
mest forskelligartede formål.
Det har været en meget almindelig an
tagelse, at den krydrede, kamferlignende
duft, hidrørende fra kalmus' indhold af
æterisk olie, har kunnet fordrive »utøj«,
endda i ret vid forstand. I det store våd
område ved Gudskog Sø, Rudbøl Sø og
Aventoft Sø samt Vidåen og det forbin
dende system af kanaler, løb og småsøer i
Tøndermarsken har kalmus fra gammel
tid været høstet og benyttet som senge
halm. Herved skulle man undgå at få mus
i alkoverne, da dyrene mentes at afsky
kalmusduften. Kalmusbladene blev også
her tilligemed blade af dunhammer og
pindsvineknop anvendt til snoning af
bånd, beregnet til binding af kornneg og
bundtning af tagrør.55
Skønt C. G. Rafn i 180056 mener at
kunne konstatere, at der ikke findes noget

garvestof i kalmusrod, har denne dog
med held været anvendt til garvning. Man
har således ment, at de berømte Randers
handskers fine kvalitet og aroma skyldtes
anvendelsen af dels vandet fra bybrønden
i Randers, dels kalmusplanten fra Guden
åen.57 I Kaukasus anvendes kalmus ligele
des som garvemiddel, og her benytter
man hele planten.58
En kulinarisk anvendelse har kalmus
fået i Iraq, hvor de tørrede støvkorn fra
blomsterkolben benyttes som krydderi til
en særlig slags kager, der derved får den
særprægede kalmus-aroma.59
Mest kendt er vel nok brugen af kalmus
som ingrediens i forskellige slags spirituo
sa, især »bittere«, ja i den frisiske snaps
»Berenburg« er kalmus endog hovedsa
gen. Snapsen fabrikeres i Holland, og den
kalmus, der benyttes ved fremstillingen,
høstes for en dels vedkommende inden
lands, resten importeres fra Mellem-Europa. Kalmusolien udtrækkes af rodskud
af 2-3 årige planter ved hjælp af alkohol,
inden den tilsættes snapsen.60 Også i par
fumeindustrien bliver kalmus anvendt,
kalmusoliens specielle egenskaber gør den
velegnet også på dette felt.61
Det er ikke blot i det praktiske, hånd
gribelige dagligliv, kalmus gennem
tiderne har spillet en rolle. I Antikkens
Middelhavslande benyttedes den dengang
uhyre kostbare importvare som offergave
på gudernes altre,62 og i Syd-Tyskland
har det i det mindste ind i 1800-årene væ
ret skik at benytte kalmusblade ligesom
løvgrene af birk som symbol på pinsefe
sten. Kalmus blev til dette dekorative for
mål forhandlet i store mængder.63
Endelig skal det nævnes, at andre kal-
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musarter end Acorjts calamus i nyere tid
er indført her i landet som prydplanter.
Den japanske Acorus gramineus, en græs
lignende plante, anvendes således, især i
en lav form (var. pusillus LIEB.) som akvarieplante. Andre former med stribede
blade forhandles til udplantning i vandha
ver og guldfiskedamme.64

Tatarerne
Den danske etnograf Henning HaslundChristensen, der var én af verdens bedste
kendere af Mongoliet og mongolerne, si
ger: »Vi ved alle, at »græsset visnede,
hvor Chinggis Khans ryttere galloperede
frem«, men vi er tilbøjelige til at glemme,
at mongolerne var de første, der bragte
Vesterlandet i kontakt med det fjerne Pe
king. Det var utvivlsomt mongolerne, der
introducerede meget af det gamle Kinas
højtstående kultur i vor verdensdel«.
Haslund-Christensen nævner som ek
sempel bogtrykkerkunsten, der i en min
dre udviklet form er en kinesisk opfin
delse.
Mongolerstormens historie skal ikke
genfortælles her, men da det unægteligt
ser ud til, at en kulturplante som kalmus
er bragt til Øst-Europa af de frygtede
mongolske rytterhære i løbet af middelal
deren, skal nogle kendte hovedpunkter af
dette historiske drama for overblikkets
skyld kortelig fastholdes.
På kong Knud den Sjettes tid samledes
de spredte nomadestammer i Mongoliet
ved Orchonfloden under den sejrrige
høvding Chinggis Khans banner og ind
ledte et erobringstogt, der skulle bringe
store dele af Asien og Øst-Europa ind un
der deres herredømme. Ved Chinggis
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Khans død 1227 havde hans rytterhære
hærget og erobret hele det centrale Asien,
og hans rige strakte sig fra Stillehavet til
Det Kaspiske Hav. Under storkhanens
sønner fortsattes det mongolske storm
løb, og mongolernes rigsforsamling ved
tog i 1236, at Europa skulle erobres! Sam
me år bukke Volgabulgarernes forsvar af
Europas østgrænse under for vældige
mongolske hærstyrker, og Rusland lå
praktisk taget åbent for de fremstormen
de rytterhære. I 1240 faldt Kiev med fryg
telige ødelæggelser til følge. Mongolerne
eller tatarerne65, som de tillige med deres
tyrkisktalende forbundsfæller også kald
tes, fortsatte deres erobringstogt mod
Ungarn, Polen og de sydslaviske lande.
Det næste år knuste mongolerne en
polsk-tysk ridderhær ved Legnica og un
garernes hær i Theissdalen. Så langt mod
vest nåede mongolerstormen, at cistercienserklostret Himmelpforta (Tisnow) i
Mähren i 1252 blev ødelagt af tatariske
ryttere.66 Dette kloster ligger næsten lige
så vestligt som Bornholm! Men netop
som det centrale Europa stod som næste
angrebsmål for tatarernes felttog, døde
storkhanen Bogotai, og offensiven gik i
stå. Mongolhøvdingene samledes i Kara
korum til rådslagning. Batu Khan opret
tede ved nedre Volga Khanatet Kiptsjak
eller »Den Gyldne Horde«, hvorfra tatar
vældet i Rusland udgik. Landet var besat
af mongolerne i to hundrede år.
I 1481 angreb Krim-tatarerne deres fæl
ler i Kiptsjak og udslettede Den Gyldne
Horde, og Rusland var herefter befriet
for mongolervældet.
Som en måske nok beskeden, men dog
ganske markant kulturnyhed bragte mon-
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golerne kalmusplanten med sig til ØstEuropa. De førte jordstænglerne med sig
i saddeltaskerne på deres små, hurtige
stridsheste, idet de tilskrev kalmus vand
rensende egenskaber, og satte den ud i de
damme og vandhuller, hvor de hentede
drikkevand og vandede deres heste.67
Kiptsjak Khanatets grænser nåede ind i
Polen og næsten til det sydligste Balticum.
I løbet af det tatarrussiske riges to
hundredeårige historie kom det ofte i
kontakt med det baltiske land Lithauen,
der under stærke storfyrster opnåede en
stormagtsstatus. Kontakterne mellem
Stor-Lithauen og tatarernes rige var hyp
pige og skiftevis fjendtlige og venskabeligeSom tidligere nævnt citerer Simon
Paulli i Flora Danica nederlænderen Do-

donæus (1517-85) for en oplysning om, at
lithauerne altid bar kalmusrod på sig, og
ikke drak vand, førend de havde blødt
lidt af roden op i dette68!
Her nævnes direkte det sydligstboende
af de baltiske folk, og netop det af dem,
der i sin storhedstid på godt og ondt var
trådt i direkte forbindelse med tatarriget i
Rusland.
Mongolrytternes kulturplante er givet
vis ad denne vej nået frem til Balticum.
Fra Lithauen er vejen, rent geografisk, ik
ke lang til Livland-Kurland og Estland.
Den estniske botaniker dr. R. Sander
skriver da også, at kalmus er kommet til
Estland fra øst og syd. Endnu i dag har
planten sin hovedudbredelse i Estland i
landets sydlige og sydøstligste egne.69
Sjældent har vel en plante haft så gode
muligheder for en effektiv og hurtig
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spredning, som kalmus har haft det, da
den båret af mongolerstormen med riven
de hast fik sit udbredelsesområde udvidet
fra Øst-Asien til Østersøen.
Estland og Danmark70
For at forstå kulturplanten kalmus’
snørklede udbredningsveje, vil det være
nyttigt at foretage endnu et historisk side
spring og se på forbindelsen mellem Est
land og Danmark i middelalderen. Og da
der i virkeligheden ikke foreligger ret me
gen litteratur, der behandler dette interes
sante stykke Danmarkshistorie, vil det
være rimeligt på dette sted at bringe en
kort oversigt over forløbet af det danske
herredømme i den fjerne baltiske koloni.
I forlængelse af Valdemar den Stores og
Knud den Sjettes politik med en kombi
nation af erobringer og korstog, foretog
Valdemar Sejr en række flådetogter til den
østlige Østersø. Som et foreløbigt højde
punkt i denne politik, kom det berømte
togt i 1219, hvor Valdemar havde til hen
sigt at erobre et støttepunkt i Estland,
hvorfra han ville være i stand til at kon
trollere en stor del af Østersøhandelen på
dens vigtigste sejlruter. Togtet var diplo
matisk vel forberedt, bl.a. af ærkebiskop
Andreas Sunesøn, der gennem kirkepoli
tiske manøvrer havde beredt den estniske
missionsmark for kongens planer. Flåde
togtet var dog nær ved at ende med en
katastrofe for Valdemar, da et pludseligt
estnisk angreb på den danske feltlejr, det
såkaldte »Dannebrogsslag« 15. juni, kom
fuldstændigt overraskende. Kun en reso
lut indgriben fra Valdemars vendiske for
bundsfælle fyrst Witslaw I. af Rygen
vendte krigslykken til danskernes fordel.
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Efter at esterne var slået tilbage og drevet
ind i indlandet, byggede danskerne borgen
Tallinn (Danskerborgen),71 og i læ af bor
gen voksede en ny handelsby op, en kos
mopolitisk stad befolket af tyskere, sven
skere, estere og andre balter.
Slotshøvedsmanden, i praksis dækkede
denne titel en funktion som guvernør, var
i regelen dansk, biskoppen for Tallinns
bispedømme ligeså,72 men ret mange dan
ske har der ikke været bosat i byen eller i
landet i det hele taget.
Det »danske« Estland blev domineret
af et ridderskab af overvejende tysk op
rindelse, og denne adel så sin fordel i at
have lands- og lensherren, den danske
konge, på bekvem afstand i den anden en
de af Østersøen.
Det er vist en almindelig antagelse, at
der med det danske herredømme i Est
land var tale om, at der herskede en slags
sikker og velordnet kolonistatus i den
fjerne Østersøbesiddelse. At Valdemar
Sejr ved sammenbruddet af sin stormagts
politik kunne beholde Rygen og Estland
som de eneste oversøiske besiddelser, me
dens alle øvrige erobringer gik tabt, kun
ne måske tyde på dette. I virkeligheden
var det danske forhold til de to vasalstater
vidt forskelligt. Rygen havde en klar in
teresse i sit nære forhold til den danske
konge. Havde landet ikke knyttet sin
skæbne til Danmark, ville det i lighed
med de øvrige, vendiske lande forlængst
have været germaniseret, med alt hvad
dette måtte indebære for den indfødte,
slaviske befolkning. Landet forblev ven
disk vel et århundrede længere end sine
broderlande og forblev længe Danmarks
mest trofaste forbundsfælle i opgangs- og

nedgangstider, men bestandigt med en
høj grad af suverænitet i behold.
Billedet af det »danske« Estland er et
ganske andet. I hovedsagen var landet i
løbet af den over hundredårige periode,
det var knyttet til den danske krone et
land i konstant oprør.
Det estniske folk, der blev hårdt ud
byttet og undertrykt af ridderskabet, rej
ste sig gang på gang til åben kamp mod
magthaverne.
I de mere rolige perioder gærede det
bestandigt her og der i landet, og der sy
nes at have fundet en stadig guerillakrig
sted.
Russiske fyrster, der med største mis
tillid så på denne uro og på den tyske
dominans i Balticum, gjorde ofte fælles
sag med de estniske »nationalister«.
I lange perioder indskrænkedes det
danske herredømme til blot at omfatte
selve Tallinn og enkelte andre faste borge.
Da var det farligt for fremmede at vove
sig udenfor murene, ud i landet.
I øvrigt var det langt fra hele Estland,
der var under den danske konges styre,
men kun henved en trediedel af det nuvæ
rende Estlands område.73
I tiden omkring Christoffer Ils og Val
demar Ills regeringsperioder, da Dan
mark gik totalt i opløsning, pantsat på alle
ledder og kanter, plaget og plyndret af
holstenske grever og borgherrer, blev for
bindelsen til Estland naturligvis særligt
svækket.
Christoffer II tilsagde 1329 sit »elskede
Estland«, at det aldrig på nogen måde
skulle adskilles fra den danske krone.
Men allerede samme år overlod han
landet til Knud Porse af Halland og Sam

sø som arveligt len! Denne overdragelse
nåede imidlertid aldrig at finde sted i
praksis, da Knud Porse døde uden at bli
ve indsat i sit hertugdømme. Christoffers
ældste søn Junker Otto overlod i 1333
med sin bror Valdemars samtykke Est
land til svogeren markgrev Ludwig af
Brandenbrug, således at landet for fremti
den skulle være adskilt fra Danmark. De
kongelige vasaller satte sig kraftigt imod
dette, og der opstod en voldsom uro i
Estland. Den kongelige høvedsmand på
Tallin slot, Marqard Breide nedlagde sit
hverv og forsøgte en privat politiseren
med manøvrer mellem de forskellige par
tier. De Tyske Ordensriddere i Livland
begyndte nu at blande sig i de estniske
affærer, og rådet i Tallin by sendte sam
men med Estlands ridderskab en føler til
kong Magnus af Sverige. Midt i alt dette
intervenerede den tyske kejser og anmo
dede Den Tyske Ridderordens stormester
Dietrich von Altenberg om at sætte sig i
besiddelse af Estland til fordel for den un
ge danske konge Valdemar IV Atterdag.
Det estniske folk benyttede sig af ue
nigheden mellem magthaverne og lod
tænde bavner overalt i landet, hvorefter
oprøret brød løs mod Estlands tyske
godsherrer. Om natten overfaldt esterne
adelsgårdene og slog alle tyskere ihjel.
Herreborgene gik op i luer, og de frem
medes ejendomme blev plyndret overalt.
Med en hær, som man har hævdet var på
10 000 mand lagde oprørerne sig for Tal
lins mure, alt imens deres diplomati gik i
arbejde. Folkerejsningen sendte forhand
lere til fogeden på Åbo slot i Finland og
tilbød at overlade denne Tallinn. Andre
forhandlere sendtes sydpå til De Tyske
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Ridderes ordensstormester i Weissen
stein, men gesandterne blev myrdet. Or
denens ridderhær gik derefter over græn
se. I et frygteligt slag dræbtes (efter sigen
de) 3000 estere, og de kongelige befalingsmænd i Tallinn åbnede byens og
slottets porte for De Tyske Riddere. En
finsk-svensk hjælpehær kom for sent til at
hjælpe esterne og gik i forhandling med
ordensridderne og Tallinns myndigheder.
Og selv om en russisk hærstyrke faldt ind
i bispedømmet Tartu, var oprøret dog al
lerede knust. Russerne blev slået tilbage
af en tysk hær, og hårde repressalier
knækkede den sidste estniske modstand.
I 1344 sendte Valdemar Atterdag or
densridderne sin bedste tak for hjælpen.
Kongen udnævnte ridder Stig Andersen
til Bjørnsholm til dansk høvedsmand i
Tallinn, og skal selv være kommet til Est
land, hvor han synes at have opholdt sig
fra september til maj 1346. Valdemar ud
stedte her breve med nådesbevisninger til
kirken, staden Tallinn og St. Michaels
Kloster.
Kong Valdemars politiske evner fejrede
her sande triumfer, for skønt Den Tyske
Ridderorden faktisk havde sat sig i besid
delse af hele det kongelige Estland efter
den blodige krig mod indbyggerne, og
selv om ridderne sad på alle landets faste
borge,'lykkedes det kongen at sælge lan
det til ordenen for i alt 25 645 kölnske
mark sølv!
Allehelgens dag 1347 overlod høveds
mand Stig Andersen officielt hertugdøm
met Estland med alle slotte, stæder, folk
og rettigheder til Den Tyske Ridderor
den. Den danske besætning rømmede
Tallinn Slot og sejlede til Danmark. Såle
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des sluttede efter 128 år danevældet i Balticum. Tilbage blev en række kirkelige in
stitutioner, nogle oprindeligt dansk op
førte, militære anlæg samt de tre løver i
Estlands og dannebrogsmærket i Tallinns
våben.

Klostre og borge i det danske Estland
Den danske konges estniske hertugdøm
me blev ved landets kristning et eget bi
spedømme, underlagt det danske ærkesæde i Lund. Med middelalderkirkens store
andel i samfundslivet, herunder hoved
parten af tidens social- og sundhedsvæ
sen, må man regne med, at kalmus som
lægeplante har kunnet vandre fra Estland
til Danmark, først og fremmest via de kir
kelige forbindelser. Den mest fasttømre
de organisation fandtes hos klosterorde
nerne, og efterhånden som den kristne
kirke fik fodfæste i den estniske missions
mark, stiftedes der flere klostre, som
skulle få stor betydning for landets udvik
ling.
I det danske herredømmes over hund
redårige periode har de skiftende regenter
vist større eller mindre interesse for for
holdene i Estland.
Valdemar Sejr havde trods vanskelighe
der med sværdriddernes ordensstat, med
russerne og de frihedselskende estere held
til omsider at befæste sin magt over land
skaberne Reval, Jerwen, Harrien og Wirland, endda så området blev et arveligt
hertugdømme. Desuden gennemførtes
endnu i hans regeringstid etableringen af
Tallinns bispedømme.
Valdemarssønnerne Erik Plovpenning
og Abel førte en heldig politik til styrkel
se og befæstning af hertugdømmets græn-

Tallinns Slot på Dombjerget. Stavenhagen.

ser i øst og syd, medens Christoffer I
måtte føre grænsekrige mod Novgorod.
Stiftelsen af cisterciensernonnernes klo
ster i Tallinn har, med nogen usikkerhed,
været tilskrevet Erik Plovpenning, men
må i hvert fald være sket under protektion
af én af de tre Valdemarssønner, måske
snarere under Christoffer I.74 Dennes en
ke, dronning Margrethe Sambiria, kaldet
»Sprænghest«, viste stor interesse for Est
lands forhold. Efter at hendes søn, Erik
Klipping, var blevet myndig konge i Dan
mark, førte den stærke enkedronning, der
nu residerede på Nykøbing Slot på Fal
ster, titel af »Frue til Estland«. Cistercienserindernes kloster, viet til St. Michael,
blev anlagt i Tallinns nordvestlige del.
Klostret lå oprindelig uden for stadens

mure, og først i 1310 blev planerne om at
omgive hele byområdet med fæstnings
mure ført ud i livet. Dette skete under
slotshøvedsmanden Jens Kandes ledel
se.75 St. Michaelsklostret skal være anlagt
på stedet for Dannebrogs-slaget 1219. Til
minde om sejren blev her bygget et St.
Wenzels kapel.76 Det nævnes at nonne
klostret foruden det egentlige hegnede
klosterområde på dette sted havde sin
badstue, sine brønde og sine haver.77 St.
Michaelsklostret kom, dels gennem gaver
fra kongen, dels gennem køb, i besiddelse
af et større jordegods i Estland. Eksem
pelvis overlod dronning Margrethe
Sprænghest i 1267 klostret den kongelige
patronatsret over Tallinns St. Olaikirke.
Erik Menved begunstigede ligeledes klo25

stret tilligemed Tallins øvrige gejstlige in
stitutioner, og Valdemar Atterdag skæn
kede i 1345 én af de 4 kongelige vandmøl
ler til klostret, som dog kun beholdt møl
len i ni år, hvorefter den afhændedes til
bystyret.78
Dette skete i forbindelse med et større
vandbygningsprojekt hvorved Tallinns
byråd fik tilladelse til at samle kilder og
sumpe ovenfor staden til et vandløb, som
ledtes til stadsgraven, beregnet for drift af
en række vandmøller. De fire ældre kon
gelige møller blev drevet af udløbet fra
Ulemiste Jårv eller den såkaldte Jerwenkülske sø.79 Dette store ingeniørarbejde,
hvor en ferskvandstilledning etableredes i
forbindelse med Tallinn og byens klostre,
er ikke uden interesse, når man skal søge
mulige voksesteder for kalmus i det mid
delalderlige Estland. I denne forbindelse
er det bemærkelsesværdigt, at botanike
ren Uksip i 1930 fandt kalmus i Tallinnvandløbet Schwarzenbeck.80
Også et dominicanerkloster blev opret
tet i Tallinn. Dominicanerordenens pro
vincial for provinsen Dacia, der omfatte
de hele Norden, besluttede i 1246 at sen
de 12 brødre til Tallinn. Dette konvent
blev hentet fra danske og svenske klostre,
og blandt disse dominicanere blev broder
Daniel fra Visby valgt til prior for den
nye stiftelse. Klostrets officielle grund
læggelsesår er 1248, altså i Erik Plovpennings regeringstid. Denne konge aflagde
forøvrigt sit estniske hertugdømme et be
søg i 1249.81 Dominicanerklostret blev
bygget i Tallinns østlige udkant.
Foruden Ulemiste Jårv og søens udløb
fandtes der af ferske vande, især øst for
Tallinn, nogle mindre vandløb. Det stør
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ste af disse udmunder i Østersøen ved det
kort efter 1400 stiftede birgittinerkloster
Pirita Klooster Tallinnas.82 Kalmus er i
øvrigt i 1931 fundet i Jågala-elven små 20
km fra birgittinerklostret.
Udenfor Tallinn stiftedes cistercienserklostret Padis, officielt som et datter
kloster af abbediet Pforta i Thüringen,83
men Padis’ opkomst og organisering er
ret så kompliceret en sag.
Cistercienserklostret Dünamünde ved
Riga har i omfattende grad deltaget i op
bygningen af Padis. Da Den Tyske Rid
derorden i 1305 foretog en krigerisk be
sættelse af Dünamünde, blev dette kloster
i virkeligheden overflyttet til den spirende
stiftelse Padis, som iflg. Stavenhagen da
skal have været et priorat, altså et afhæn
gigt kloster, hvis første, spæde begyndel
se var et kapel bygget på initiativ af Dünamündeabbeden Conrad.
Padis lå i en ligeså farlig position, som
Dünamünde, i en urolig missionsmark
med rivaliserende, kristne magthavere og
bestandige, nationale og hedenske oprør.
Man så sig derfor nødsaget til at befæste
klostret med høje fæstningsmure og grave
med rindende vand, et muligt voksested
for kalmusplanter. Kong Erik Menved
skal fra 1317 have bidraget væsentligt til
klostrets befæstning, netop som Estland
havde måttet opleve en toårig periode
med dyrtid og en frygtelig hungersnød!
Padis Kloster nød yderligere kongelig
begunstigelse gennem hjælp til sine gods
udvidelser. Men den voldsomme folkeopstand i 1343 ramte også Padis, og mange
af abbediets munke skal være blevet
dræbt af esterne. Dette var rimeligvis en
følge af, at Padis, ligesom Estlands rid-

Narovaflo den mellem den oprindeligt dansk-estniske grænse-ftestning Narva (th) og det russiske Ivangorod.
Højere oppe ad floden er der forekomster af kalmus. Stavenhagen.

derskab, i det store og hele var af tysk
nationalitet. I lighed med Tysklands cistercienserklostre tilhørte Padis Morimond-linien af Cistercienserordenen. Al
le de egentlige danske klostre af denne or
den tilhørte enten Citeaux- eller Clairvaux-linien af ordenen.
Men selvom Padis tilhørte en exempt
eller eximeret84 orden, hørte det dog via
Tallinns bispedømme ind under Lunds
ærkestift, og var herigennem knyttet til
den danske kirke.
Hvis kalmus er forekommet ved Padis i
middelalderen, hvilket i høj grad er sand
synligt, har voldgravene omkring klo
stret, samt det lille vandløb i dets umid

delbare nærhed været velegnede som vokseplads for planterne.
Den estniske botaniker dr. Latimer
skriver om udbredelsen af kalmus i Est
land (se udbr. kortet s. 29), at arten øjen
synligt findes på endnu flere lokaliteter i
landet end de nu kendte, men at den ikke
er blevet registreret, fordi den er ret al
mindelig, og at det er derfor, man ikke
har særlige oplysninger om kalmus" ud
bredelse i forbindelse med klostersteder.
Dr. Latimer er imidlertid ikke i tvivl om,
at arten findes ved Padis!85
I den del af Estland, som lå uden for
det danske område, fandtes flere klostre,
således f.eks. cistercienserklostret Falke-
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nau ved Kärknä.86 I Tartu var der tre klo
stre, nemlig et cistercienserindekloster, et
fransiscanerkloster og et dominicanerkloster. Såvel Kärknä som Tartu ligger ved
det vandløbssystem, som længere østpå
udmunder i den store Peipussø (russ.:
Chudskoje). I nutiden er kalmus fundet
på adskillige lokaliteter langs dette sy
stem.
I byen Pärnü, der ligger ved en flod
munding i Rigabugten, fandtes et fransis
canerkloster. Lige ved byen og flere ste
der oppe ad Pärnüfloden findes der kal
mus i nutiden.
Foruden det stærkt befæstede Tallinn
med slottet på Dombjerget sad danskerne
inde med grænseslottet Narva, der endnu
eksisterer, til dels dog i ruiner. Den stær
ke fæstning er i sine ældre partier det af
danskerne byggede slot, medens de yngre
bygningspartier for en stor del er en ud
bygning foretaget af ordensridderne.
Det er absolut en mulighed, at den dan
ske borg og fæstningsby på Narowaflodens bred har kunnet være et formidlings
led i kalmusplantens vej til Danmark. I
Floden, som over en række høje vandfald
afvander Peipussøen til Den Finske Bugt,
er kalmus kendt fra en lokalitet ovenfor
Narva ved navn Permiskiila (1961).
Kalmus i Estland og ved Den Finske Bugt
Den nutidige udbredelse af kalmus i Est
land er ganske interessant. Som i Dan
mark er planten vidt udbredt, men med
en lokalt tilsyneladende meget uregel
mæssig forekomst. Plantens udbredelse er
hverken i Danmark eller Estland fuldt ud
forsket, men i Estland ligger dens hoved
område som førnævnt i landets sydlige og
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sydøstlige egne. På øerne Øsel (Saaremaa)
og Dagø (Hiiumaa) er arten sjælden. Et
andet forhold fortjener i denne forbindeh
se opmærksomhed, nemlig at kalmus sy
nes at være meget sjælden i Leningradområdet.87 Langs den russiske del af Den
Finske Bugt kendes kun to fund af arten!
Det ene stammer fra en kejserlig park i
byen Petrodvorets. Det andet synes også
at skrive sig fra en park eller have, der har
tilhørt en adelsfamilie, men ingen af fore
komsterne kan være ældre end fra zar Pe
ter den Stores tid.88 Intet af de to fund har
nogen forbindelse med middelalderlige
kulturpunkter,89 og tatarriget nåede al
drig til Finskebugtens nærhed. I Estland
derimod forekommer kalmus ganske ofte
i egne med klostre, borge og byer, som
eksisterede i middelalderen. Medens man
hinsides grænsefloden, langs den russiske
del af Den Finske Bugt kun har de nævnte
to fund, som altså ikke er af bestande æl
dre end fra o. 1700, befinder femten af de
kendte estniske forekomster sig i nærhe
den af kysten langs bugten.
Set på denne baggrund fremgår det, at
indførslen af kalmus er af langt ældre dato
i Estland end i Leningradegnens kystland.
At kalmus er nået til Estland i løbet af
middelalderen synes uomtvisteligt, lige
som at lithauerne har fået planten gennem
deres hyppige kontakter med tatarerne.
I flere slaviske sprog røbes kalmusplan
tens herkomst. Ganske vidst har den hist
og her flere navne, men det er et gennem
gående træk, at man kæder den sammen
med tatarernes tilstedeværelse i Øst-Europa. Det almindelige russiske navn for
Acorus calamus er air, men den kaldes
tillige tatarskoye zelyo', hvilket betyder

Kort over Estland med nutidens fund af kalmus og middelalderens kulturpunkter indtegnet.
(+) Landkloster, [fc] By m. kloster/klostre
ske) Estlands grænse.

By, fæstning. • Kalmusforekomst

Det kongelige (dan

1. Tallinn, (tre klostre). 2. Narva, slot, dansk grænsefæstning. 3. Padis, cistercienserabbedi. 4. Viljandi (ét kloster),
5. Kärknä/Falkenau, cistercienserabbedi. 6. Tartu (tre klostre) 7. Uus-Pärnu.

tatargræsset. Det samme gør det polske
tatarskie ziele og tatarskie korzen, det
tjekkiske tatarak og rutheniske (et ukra
insk sprog) tataraki. Dette navn, som
med variationer går igen i så mange slavi
ske frændesprog, viser sig minsandten til
lige i estnisk, der hører til den finsk-ugriske sprogstamme. I Estland kaldes plan
ten ganske vist også ved sit mere interna
tionale navn kalmus, men har ikke mindre
en tre folkelige navne: täder, taterselg og

tatersälä, disse tre navne har alle hjemme i
den østlige del af Estland.90
Hertil kommer en oplysning hos den
russiske botaniker Kulikov (1975) om, at
han anser Acorus calamus for at være en
velkendt art i det trettende århundredes
Ukraine, Lithauen (!) og Polen.90
De danske forbindelser med Estland
gennem et og et kvart århundrede har væ
ret snart fastere, snart løsere knyttet, og
de kulturelle påvirkninger de to lande
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imellem har givetvis kunnet virke kraf
tigst gennem de kirkelige institutioner.
Tallinns bispedømme hørte under ærkesædet i Lund, hertugdømmets dominicanerklostre tilhørte ordensprovinsen Da
cia. Dominicianerne og de effektive og
initiativrige cisterciensere må have haft
adskillig kontakt til ordensfællerne i Dan
mark. Endelig er det værd at huske, at det
danske herredømme i Estland tildels var
oprettet ud fra ønsket om at kunne kon
trollere den vigtige Østersøhandel.91
Der har således i 1200- og 1300-årene
været forbindelser nok mellem Estland og
Danmark til en udveksling af et så lidet
voluminøst kulturgods som medicin- og
nytteplanter.
Kalmus lader sig oven i købet med stør
ste lethed, i form af jordstængler, trans
portere levende over store afstande.
Roma Kloster
Et forhold, der peger i modsat regning af
Jens Linds indførselsteori bør dog her
nævnes.
Cistercienserabbediet Roma på Got
land ejede store godsområder i Estland,
bl.a. hovedgården Kolk, der i 1290 råde
de over 14 landsbyer og større enemær
ker, samt en byejendom med kornmaga
siner i Tallinn. En del af disse ejendomme
havde Roma Kloster modtaget som gave
fra Valdemar Sejrs søn Knud, der i en pe
riode førte titel af hertug til Estland. De
danske konger havde altid, også efter af
ståelsen af Estland, betragtet Romas est
niske godser som hørende under deres
magtsfære. Roma Kloster drev handel og
skibsfart over Østersøen, men trods den
ne nære forbindelse til Estland, er det ik
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ke hidtil i vore dage lykkedes at finde kal
mus på Gotland.
I nogle store, endnu bevarede fiske
damme ved Roma Klosters ruiner findes
den i det mindste ikke, ligeså lidt, som
den nævnes af Linné i dennes Gotländska
Resa 1741. Rejsen gik også til Roma Klo
ster, hvorfra Linné har noteret sig en ræk
ke plantearter, men mellem disse søger
man forgæves efter kalmus.92
Roma Kloster ejede en del jordegods på
Øland hvorfra kalmus kendes, men me
dens Romagodset ligger i den nordlige
ende af den lange ø, er fundene af kalmus
gjort på sydspidsen, fjernt fra klostrets
besiddelser.93
Det interessant spørgsmål om kalmus
endnu skulle kunne findes på ukendte ste
der på Gotland og Øland kunne nok for
tjene at blive løst gennem en grundigere
eftersøgning over alle de to øers ferske
vande.
Kalmus i Danmark
Udbredelsen af kalmus i Danmark er,
som nævnt, endnu ikke fuldtud klarlagt.
Dette skyldes givetvis, at arten kan findes
i alle landes egne, visse steder endog i sto
re mængder.
De hidtil registrerede fund findes op
ført på kartotekskort i Botanisk Museums
kartotek, og et kort over udbredelsen
blev i 1939 udarbejdet af Å. og M. Køie.94
Det er naturligvis ret så vanskeligt, for
ikke at sige umuligt, udfra udbredelsen i
nutiden med sikkerhed at afgøre, om kal
mus er indført i Danmark i 1200-1300årene eller måske i sidste halvdel af 1500årene.
En naturlig spredning af kalmus sker

Kalmus* udbredelse i
Danmark.
Eft. Å. og M. Køle,
1939.

ved, at strøm og bølgegang transporterer
løsrevne jordstængler til nye egnede vok
sesteder på lavt vand i sø og å. Om frø
spredning kan der, som tidligere nævnt,
ikke være tale i vor del af verden. Trans
port af planten sker i vandløb medstrøms,
og som Jens Lind har bemærket, kan man
finde kalmusbevoksninger i forbindelse
med middelalderens kulturanlæg, ovenikøbet nu og da på steder hvortil en natur
lig spredning vil være stærkt hæmmet,

måske ligefrem umulig, ved at skulle fore
gå op imod strømmen i vandløb eller over
større landstrækninger fra det ene fersk
vand til det andet.
Naturligvis kan en transport ved men
neskets hjælp være sket senere end i mid
delalderen. Men adskillige forekomster i
umiddelbar nærhed af middelalderlige
klostre, borge eller slotte virker ikke så
ganske tilfældige. Jens Lind nævner såle
des fund af kalmus på bemærkelsesværdi
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ge steder: I en lille bæk ved Vitskøl Klo
sters ruiner. I Viborg Sø lige ved Asmild
Kloster, samt ved ærkebispens borg
Hammershus på Bornholm! Om Jens
Linds tre eksempler gælder det dog, at
alle tre middelalderanlæg har været an
vendt til beboelse m.v. også efter år 1600,
og at kalmus derfor godt kan være intro
duceret dertil efter middelalderens slut
ning. Den forekomst blandt de tre, som
med størst sandsynlighed stammer fra
middelalderen, er nok kalmusbevoksningen i den lille bæk ved Vitskøl Kloster.
Ved klostret fandtes for øvrigt to nu for
svundne vandmøller med tilhørende møl
ledamme.95 Man må nok i det hele taget
regne med, at det er i nærheden af klo
strene, man skal søge eventuelle oprinde
ligt middelalderlige forekomster af kal
mus, da det særligt var disse institutioner,
der middelalderen igennem tog sig af så
vel lægegerning og hospitalsvæsen som
den dertil hørende medicinfremstilling
samt egentlig havedyrkning. Også vand
anlæg som mølledamme, kanaler og fiske
damme var et almindeligt tilbehør til
landklostrene. Desuden blev alle kloster
institutionerne nedlagt kort efter refor
mationen. I Botanisk Museums kartotek
finder man registreret en række fund af
kalmus i umiddelbar nærhed af kloster
steder. Som eksempel kan nævnes: Ve
stervig Kloster (augustinere), Mariager
Kloster (birgittinere), Storåen ved Tvis
Kloster (cisterciensere), Gudum Bro ved
Gudum Kloster (benedictinernonner), St.
Katharinæ Kloster i Ribe (dominicanere),96 Dalum Kloster (benedictinernon
ner), Holme Kloster (cisterciensere), Ma
ribo Kloster (birgittinere), Skovkloster
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(benedictinere) og Sorø Kloster (cisterci
ensere).
Kalmus i Gudenasystemet
En grundig eftersøgning af kalmus ved al
le danske middelalderlige klostre, borge
og slotte etc. ville kræve mere tid og stør
re ressourcer, end der har været til rådig
hed i forbindelse med dette arbejde. I ste
det har man valgt at foretage en undersø
gelse i forbindelse med Gudenåens flod
system.
Netop i middelalderen nåede Gudenålandet sin største kulturelle blomstring,
idet næppe noget andet samlet geografisk
område i Danmark har ejet flere kloster
stiftelser. I alt 14 store og små klostre op
stod langs Gudenåen og dens tilløb. Bort
set fra de tre Randers-klostre er de alle
egentlige landklostre. Gudenåklostrene
tilhørte fem forskellige ordener.
At Danmarks længste vandløb har væ
ret det samlende element for så mange
klosterstiftelser må nok tilskrives følgen
de hovedårsager: Det vidtløftige flodsy
stem har været en fortrinlig samfærdselså
re. Med pramme og fartøjer kunne man
klare selv svære transportopgaver til søs,
som ellers med middelalderens teknik var
vanskeligt gennemførlige.
Klostrene havde via åen søværts forbin
delse til havet, uden selv at skulle placeres
i det udsatte kystland, hvor man i venderpolitikens dage risikerede strandhugst og
overfald. Desuden bød de ferske vande på
et højst værdifuldt og i middelalderen
særligt attraktivt fiskeri.97
Eftersøgningen af kalmus i Gudenåsystemet med dets klostersteder og slots- og
borgtomter har givet et tankevækkende

Kort over Gudenâsystemet med de 13 mid
delalderklostre og de
fundne kalmusforekomster indtegnet.

billede af artens udbredelse, som peger i
retning af, at spredningen ikke har været
ganske tilfældig eller udelukkende natur
bestemt i dette område.
Igennem en række ekskursioner, såvel
over land som pr. båd, er en stor del af
3

Århus Stifts Årbøger

Gudenåsystemets
vandløbsstrækninger
og søer blevet afsøgt for kalmusforekomster.98
Desuden foreligger der enkelte oplys
ninger om Gudenås kalmus i litteraturen.
Det ligger i sagens natur, at jo ældre en
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sådan litteraturoplysning er, jo større
værdi må den siges at have, når man søger
at udrede plantens indvandringshistorie.
Undersøgelsen har, som man vel kunne
vente, givet et blandet og umiddelbart
måske ret forvirrende billede af kalmusplantens udbredelse i området set i rela
tion til dens indvandring eller indførsel.
Men bag mangfoldigheden af forekom
ster kan der dog hist og her anes nogle
brudstykker af en slags mønster.
Vi skal nu i det følgende forsøge at se
nærmere på kalmusforekomsterne i Gu
denå, idet vi bevæger os nedad det efter
danske forhold store flodsystem, der af
vander et landområde på 3300 km2 (se
kortet s. 33).
Undersøgelsens højst beliggende fund i
selve Gudenå er ved Bredvad Mølle."
Dette udelukker naturligvis ikke fore
komster højere oppe ad åen, men efter
søgninger f.eks. ved Hammer Mølle100 el
ler i nærheden af Gudenåens kilder101 har
ikke givet noget resultat. På den anden
side af vandskellet derimod, i Skjernås
øvre løb er der store bevoksninger af kal
mus i Rørbæk Sø og Kulsø.102 Af »kultur
punkter« findes her Vester Mølle,103 der
nævnes så tidligt som 1664, og en borgru
in på Kælderbanke ved Rørbæk Sø. Rui
nen er resterne af det i 1700-årene ned
brudte Rørbæk, der nævnes allerede
1487.104 Muligheden af at kalmusfore
komsterne i øvre Skjernå stammer herfra
kan ikke udelukkes.
På vandskellet mellem Gudenås og
Skjernås kilder krydses flodvejenes spæde
begyndelse desuden af en anden hoved
færdselsåre, nemlig Den Jyske Hærvej,
Adelvejen, der jo også har haft sin store
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andel af den kulturbærende samfærdsel
ind gennem landet.
Det er muligt, at kalmus kan findes i
Tørring-Uldum området. Hverken kære
ne eller Gudenå er gennemsøgt her, men
ved Åle, Åstedbro og Bredstenbro har vi
ikke kunnet konstatere artens fore
komst.105 Ved Bredstenbro har der endda
i middelalderen ligget et kapel. Kapellet
nævnes fra Århusbispen Bos embedstid
1395-1423.106 I 1917 blev der af National
museet foretaget en arkæologisk undersø
gelse af kapellets tomt107.
Men altså - i det mindste fra Bredvad
Mølle, der i 1510 tilhørte Voer Kloster,
træffer vi her og der kalmus i Gudenå,
medstrøms helt ned til udløbet i Randers
Fjord.
Lidt nedenfor Bredvad Mølle udvider
åen sig i de opdæmmede søer ved Vest
birk kraftstation (oprettet 1924).108 Her
findes store bevoksninger af kalmus. De
jordstængler, som i tidens løb er ført med
strømmen oppefra, samles her, hvor
vandløbet spærres af opdæmningen, og
hvor dyndansamlinger begunstiger plan
ternes vækst. Det samme er tilfældet ved
Vilholt Mølle,109 hvor møllesøen atter har
opsamlet kalmus, der her danner hele
banker og brede bræmmer, yngleplads og
tilholdssted for talrige vandhøns og andre
vandfugle. Mellem Møldrup og Pinds
Mølle er der ligeledes fundet kalmus,
og herefter passerer Gudenåen tomten af
Vissing Kloster111. Ikke meget af dette
kloster er synligt over jordoverfladen,
men resterne af benedictinernonnernes
huse befinder sig delvis inde under byg
ningerne af den nuværende ejendom
Gammel Vissingkloster. I et skred af

flodskrænten ses enkelte større kampe
sten formentlig hørende til et bygnings
fundament. Lige nedenfor dette sted vok
ser der kalmus i åen.112
Efter Vissing Kloster løber Gudenåen
ind i en gravet og inddiget kanal, hvis før
ste anlæggelse tilskrives benedictinermunkene i Voer Kloster.113 Klostrets sted
skal søges under den nuværende ejendom
Kloster Mølle, på stedet hvor Gudenå ud
munder i Mossø. Det er bemærkelsesvær
digt, at kalmus ikke er fundet i kanalen.114
Dette kan selvfølgelig skyldes oprensnin
ger af kanalen, men dér findes dog mange
andre af rørsumpens planter såsom pind
svineknop, iris og brudelys, så kalmus
skulle nok kunne trives her. Heller ikke i
den såkaldte »Døde Å«, Gudenåens gam
le løb fra før kanalens anlæggelse, har vi
bemærket nogen forekomst af kalmus u 5
Alligevel findes der kalmusbevoksninger
ved Voer Kloster, nemlig i Mossø, ganske
tæt ved klostrets sted. Lige øst for Kloster
Mølle danner nemlig fire grupper eller
»blokke« af kalmusplanter en lidt spredt
vegetationsbræmme langs søbredden.116
I Mossø, der med sine 16 km2 er
Gudenåsystemets største sø, forekommer
kalmus sparsomt og ejendommelig
spredt. Det kan ikke undre, at der findes
nogle bevoksninger nær Gudenåens ud
løb af søen. Tilløb og udløb ligger kun
nogle hundrede meter fra hinanden, idet
Gudenå skærer Mossø langs dennes korte
vestbred, og jordstængler fra forekom
sten ved Voer Kloster/Kloster Mølle fø
res let af bølger og strøm det korte stykke
vej til Mossø Munde, hvor åen, der her
lokalt kaldes Sønderå, forlader søen.117 På
begge sider af halvøen Lindholm på Mos

søs nordside findes en bevoksning af kal
mus, som ligeledes under hensyn til de
herskende vind- og strømforhold må
stamme fra planterne ved det nærliggende
Voer Kloster. En isotopundersøgelse har
kortlagt Gudenåens strømforhold ind i
Mossø og godtgør denne transport.118
Udover de nævnte voksesteder ved og i
nærheden af Voer Kloster er det ikke lyk
kedes at finde kalmus før vi når til Øm
Kloster. Fra dette cistercienserabbedis
hjemmegrund, der i middelalderen var en
ca. 1 km2 stor ø begrænset i syd og nord
af henholdsvis Mossø og Gudensø, samt i
øst og vest af nu tørlagte kanaler, stræk
ker sig halvøen Odden eller Emborg Od
de næsten en km ud i søen.
Umiddelbart vest for Odden119, bag
rørsumpen omtrent ud for én af kloster
kanalerne vokser en lille gruppe kalmus.
I tørre somre synes kreaturerne i enge
ne helt at nedgræsse disse planter, der
blev fundet af Johan Lange i begyndelsen
af 1970-erne, men først genfundet i den
regnrige sommer 1979, da den rigelige
græsvækst fik kvæget til at gå udenom
kalmusplanterne.
På halvøens østside findes der enkelte
mindre kalmusbevoksninger, hvoraf den
største befinder sig ved den lille østrettede
landtunge »Hornet«. De øvrige forekom
ster strækker sig tyndt og uregelmæssigt
et stykke ud ad Oddens østside. En af
disse smågrupper af planter vokser nær
den ene ende af en sænkning, der stræk
ker sig tværs over Oddens smalleste sted.
Sænkningen må efter terrænforholdene at
dømme nærmest fortolkes som en tilsan
det kanal, hørende til Øm Klosters kanal
system.120
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Kalmusbevoksning,
»Hornet«, Odden,
Mossø.

Mossøs tiltagende eutrofiering har i de
senere år tilsyneladende begunstiget kalmusplanternes vækst og måske indirekte
bidraget til den meget lokale, beherskede
spredning af kalmus udad langs Oddens
østside.121
I Mossøs store, øvre bassin (Nr. 1),
»Oversøen«, kendes i øvrigt, efter en
ganske grundig eftersøgning, kun endnu
én forekomst af kalmus, nemlig i den in
dre bugt ved Alken, Monnesvig, nordøst
ligst i søen.122 Botanisk Museums karto
tek oplyser, at der er fundet kalmus i
»Boes Bæk«. Det nævnte vandløb må væ
re identisk med Monneå eller Svejstrup
Møllebæk, som denne også kaldes. Mon

36

neå har sit udløb i Monnesvig, hvor kal
mus som nævnt er fundet, medens den nu
synes helt forsvundet fra vandløbet.123
Den nu nedlagte Svejstrup Vandmølle
kan muligvis være det kulturpunkt, hvor
fra planten er introduceret i åen. Møllen
er opført i 1840-rne, men et stednavn,
Møllefaldet på Svejstrup Mark i 1683 ty
der på, at mølledrift ved Monneå er af
langt ældre dato. Der har tillige i 1649
eksisteret en fiskedam ved Svejstrup.124
Mossø har udover Gudenå kun enkelte
andre tilløb. Kalmus forekommer tilsyne
ladende hverken ved Bjergskov Bæk på
sydsiden eller ved Illerup Å i øst. Heller
ikke udfor udløbet af Tåning Å eller i

GUDENSØ

• Kalmusforekomst
Mossø og Gudensø med kalmusforekomster.

dennes nedre løb ved Fuldbro Mølle er
det lykkedes os at finde kalmus, hvilket er
ganske interessant, da denne å afvander
den store Skanderborg Sø.
Ser man på samtlige kalmusforekom
ster i Mossø er det bemærkelsesværdigt,
at bortset fra det ene fund i Monnesvig
ved Alken, hvor planterne kan være kom
met fra Svejstrup Mølles vandløb, synes
kalmus udelukkende at forekomme i for
bindelse med Mossøs to klostre. Mossøs
størrelse gør, at afstandene virkelig bety
der noget, når arten skal spredes ad natur
lig vej. Fra Voer Kloster er der fire kilo
meter til Øm Kloster og Odden, og her
fra er der atter seks kilometer til bevoks
ningen i Monnesvig. Såvel ved Voer Klo
ster som Øm Kloster er der gjort fund af

andre reliktplanter, især egentlige lægeur
ter, og Øm Klosters relationer til middel
alderens lægekunst er velkendte og klas
siske.
Ovenfor Mossø ligger Skanderborg Sø,
ved hvis bredder der i middelalderen lå et
kongeligt slot og et benedictinernonnekloster, medens endnu en klosterstiftelse
var anlagt på øen Kalvø. Omkring Skan
derborg Slotsholm har vor eftersøgning
efter kalmus ikke givet noget resultat,
endskønt der både her og på resterne af
Skanderborgs byvold er fundet relikt
planter, og skønt der senest fra midten af
1500-årene har været anlagt haver ved
Skanderborg Slot. På Frederik Ils tid
nævnes en slotsgartner »Jacob Urtegårds
mand«. Der fandtes frugthave, humleha37

En del af eftersøgnin
gen af kalmus blev fo
retaget pr. båd, her på
Mossø.
E. Bavngaardfot.

ve og urtegård, og i slotshaven var der en
vandkunst.125
Andetsteds i Skanderborg Sø findes
derimod kalmusbevoksninger126 nogle af
dem i strædet mellem Kalvø og halvøen
Sønderø.127
Øm Klosters Krønike beretter, at cisterciensermunke fra Venge i 1169 over
tog en klosterstiftelse på Kalvø. Dette
kloster har været ganske lille, måske en
såkaldt cella, og det var på det tidspunkt
beboet af kun to benedictinermunke.
Herefter var Kalvø i fire år et cistercienserkloster, indtil stiftelsen i 1172 flyttedes
til Øm.
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Lidt længere mod syd, på sydsiden af
Skanderborg Sø lå endnu et kloster nem
lig benedictinerindernes Ring Kloster.128
Ring Kloster Å udmunder i søen lige
ved klostrets sted, og såvel i åen, som lige
udfor åmundingen vokser der kalmus!129
Skanderborg Sø er stor, 9 km2, og ikke
overalt afsøgt for kalmusforekomster,
men det er interessant, at planten findes
ved søens klostersteder, medens den altså
ikke synes at forekomme ved Skander
borg Slot. Ganske vist blev Kalvø Kloster
nedlagt som kloster allerede 1172, stedet
forblev dog i cisterciensernes eje, men
hvad der i denne forbindelse er vigtigere:

Stedet ligger kun en kilometer fra Ring
Kloster, der fungerede til efter reformati
onen.
Fortsætter vi ad Gudenå nedenfor Mossø,
viser det sig, at der i åløbet mellem Mossø
og Gudensø, »Sønderå«, findes kalmus
på adskillige steder blandt bevoksningen
langs åens bredder. Det samme er tilfæl
det i Salten Ås nedre løb, der her udmun
der i Gudenå.130
I Sønderå fandtes middelalderen igen
nem fiskesluser (»Vosgårde«), tilhørende
Vissing-, Voer- og Øm Kloster. I Guden
sø findes kalmusplanter i stort tal både i
den vestlige, nordlige og østlige del af
søen.131
Flere af disse bevoksninger befinder sig
lige i nærheden (nedenfor) af Øm Kloster
og dettes kanalsystem.
Også i Ry Møllesø er der spredte be
voksninger af kalmus, men ikke på langt
nær så stor en koncentration, som ved
Vestbirk- og Vilholt-møllesøerne, strøm
men gennem Ry Møllesø er nemlig ikke
særlig kraftig og kan ikke i samme grad
transportere jordstængler nedad åløbet.
Ry Mølle og en mulig forgænger, Siimgårds Mølle med fiskesluser og kornmølle
har som kulturpunkt hørt til Øm Klosters
ejendomme, der efter reformationen blev
overtaget af kronen.
Nedenfor Ry Mølle, i Birksø (Briksø),
modtager Gudenå et tilløb fra Knudå, der
afvander Venge Sø, Ravnsø og Knudsø.
Ved Knudås øvre løb lå i middelalderen
adelsgården Sandgravvold og benedictinerabbediet Venge Kloster. Klostrets
grundlæggelsesår er ukendt, men 1165
blev klostret, som da var i forfald, overta

get af det cistercienserkonvent, som siden
dannede Øm Kloster. Da cistercienserne i
1168 flyttede til Kalvø i Skanderborg Sø,
blev Venge nedlagt som kloster. Det blev
en kort tid krongods, men kom siden til
bage til Øm Klosters konvent som en la
degård.
En omhyggelig eftersøgning i Knudås
øvre løb, i Venge Sø og i Ravnsøs østre
del har ikke ført til fund af kalmus)52 I
den meget dybe Ravnsø, indtil 33 m, fin
des der i øvrigt kun få og små, lavvandede
områder, der egner sig som voksested for
kalmus, medens den stærkt tilgroede og
lavvandede Venge Sø i umiddelbar nær
hed af Venge Kloster ville være en ideel
biotop for arten.
Venge Kloster synes ikke at have bidra
get til en kulturspredning af kalmus. Men
klostret er, som Kalvø-klostret, da også
nedlagt et halvt århundrede før Valdemar
Sejrs erobringer i Estland.
Søger vi atter tilbage til selve Gudenå
en, finder vi igen en kalmusforekomst ved
Ringholm i Rosvig.133
Baagøe og Kølpin Ravn nævner i 1886,
at kalmus findes langs Gudenåens bred
fra Salten Å’s munding til Sminge, altså
langs omtrent hele åens mellemste løb.134
I Julsø er der en kalmusbevoksning på
østsiden af halvøen Dynæs. Dynæs er et
kulturpunkt, i middelalderen en stærk
borg,135 der skiftevis har tilhørt forskelli
ge herremænd, kronen og Århusbispen.
Også enkelte steder ved Lavenbugtens
nordside136 og ved Stigballevig137 på søens
sydside er der fundet kalmus.
Silkeborg er det næste kulturpunkt
langs Gudenå. Slot, ladegård og vand
mølle har ligget meget isoleret på dette
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sted og nævnes 1414 og 1418, da ejen
dommen overgår fra Alling Kloster til bi
spestolen i Århus.
Slotsholmen med slottets ruiner er
langs bredderne bevokset med bræmmer
af kalmus, og fra holmen og et langt styk
ke ud i Silkeborg Langsø, langs strømlø
bet fra åen, findes en større bevoksning af
kalmusplanter.138 En kortskitse hos
Baagøe og Kølpin Ravn viser, at kalmusbevoksningerne ved Silkeborgs slotsholm
i 1895 stort set havde samme udstræk
ning, som i dag.139 Også længere mod
vest i Silkeborg Langsø, i Kålgårds Vig, er
der fundet kalmus.140
En del af Gudenåklostrene fandtes
langs åens nedre løb, og det første klo
stersted her er Sminge. På en lav skråning
mellem Voel Bæk, Gudenå og Sminge Sø
lå i 1166 en lille klosterstiftelse, den første
spire til det, der efter flere flytninger om
sider blev til Øm Kloster. Efter at have
boet i Sminge et årstid, opgav cistercienserne stedet, der altså blev nedlagt som
kloster, længe før forbindelsen til Estland
blev etableret. Kalmus findes da heller ik
ke i Voel bæk, medens den, som venteligt
vokser i selve Gudenåen på dette sted.141
Der vokser kalmus ved den gamle pram
dragerkro i Svostrup142 og ligeledes udfor
Tvilum Kloster.143 Dette kloster, hvoraf
nu kun kirken består, tilhørte Augusti
nerordenen. Det er oprettet engang i
1240-rne og blev efter reformationen
overtaget af kronen. Henved fem kilome
ter nedenfor Tvilum modtager Gudenå et
vigtigt tilløb, nemlig Alling Å, som af
vander Hinge Sø og Alling Sø. Lige ne
denfor Alling Sø nær åen ligger de udgra
vede ruiner af Alling Kloster, et lille be40

nedictinerabbedi, som i midten af 1200årene blev overflyttet til dette sted fra Ve
jerslev. Alling Kloster blev efter reforma
tionen krongods, men kom siden på pri
vate hænder. Såvel i Hinge Sø, som i Al
ling Sø og Alling Å144 er der fundet be
voksninger af kalmus. Foruden klostret er
der i Alling Å-området endnu et par kul
turpunkter af særlig interesse. Gården
Holm med mølle og ålegård nævnes alle
rede 1321.145 I 1460 tilhørte denne gård
Øm Kloster.146
På et næs i Hinge Sø ligger desuden
herregården Vinderslevholm, der første
gang er nævnt i 1442.
Vejerslev Kloster er forsvundet, dog
står også her kirken velbevaret tilbage.
Klostret lå næsten tre kilometer øst for
Gudenå højt over dennes dal, men med et
tilløb til åen i nord, Borre Å og ét i syd
Gelå. En eftersøgning i disse to mindre
vandløb har ikke ført til fund af kal
mus.147 Vejerslev Kloster blev grundlagt
af benedictinermunke i løbet af 1100-årene, men flyttedes som nævnt til Alling o.
1250. Kalmus kan næppe have forekom
met i landet inden Vejerslev Kloster blev
nedlagt.
Den langstrakte Tange Sø er dannet ved
opstemning, og kraftværket ved dæmnin
gen, Gudenåcentralen, blev indviet i
1921.148 Allerede fra samme år foreligger
der fund af kalmus i Tange Sø.
Ved Tange Sø er vi kommet nedenfor
det egentlige »klosterland«, og møder in
gen klostre langs åen før Randers.
I voldgraven omkring herregården Ul
strup findes en bevoksning af kalmus. Ul
strup nævnes i 1400-årene og gården med
de vandfyldte grave ligger ganske nær

Gudenåens højre bred.149
Fire-fem kilometer fra Randers modta
ger Gudenå et stort tilløb, nemlig Nørreå, der afvander Viborgsøerne. Det var i
Viborg Søndersø, lige ved Asmild Kloster
Jens Lind gjorde ét af sine klassiske fund
af kalmus. Asmild Kloster, en stiftelse for
augustinernonner, blev grundlagt i løbet
af 1170-erne og fungerede endnu så sendt
som i 1552. Ved Asmild havde den be
rømte viborgbisp Gunner (f 1251) sin bi
spegård.150
Udfor Nørreåens udløb i Gudenå og
ved Tebbestrup Bredning på åens sydside
er der fundet omfattende kalmusbevoksninger og arten er betegnet som karak
terplante ved Gudenås sydlige sideløb lidt
ovenfor jernbanebroen.151
I Randers by fandtes i middelalderen i
alt tre klostre, et nonnekloster af benedictinerordenen (1100-årene - 1428), et fransiscanerkloster (1236-1530) og et hellig
åndskloster (1485-1541).
Om det sidste gælder, at det tilhørte en
egentlig hospitalsorden og altså først og
fremmest har taget sig af sygepleje, læge
kunst og medicin!
De nu tørlagte stadsgrave omkring
Randers har egnet sig godt som voksested
for kalmus, og vi træffer planten igen i
Gudenå nedenfor byen i Tjærby bred
ning, som er en gammelkendt lokalitet for
arten.152
Syd for åen lå det yderste af Gudenåklostrene, Essenbæk Kloster, som var et
abbedi for benedictinermunke (ca. 1180 —
ca. 1560). Dette kloster er muligvis flyttet
til dette sted fra Randers eller byens nær
meste omgivelser. En eftersøgning af kal
mus i drængrøfter o.l. omkring klostrets

sted har været resultatløs, ligesom det ik
ke har været muligt at finde planten i åen
lige ud for klostret.153 Men et lille stykke
længere nede ad Gudenå er kalmus fun
det, - ca. 200 m fra Uggelhuse. Denne
forekomst er den yderste i selve Gudenå.
Nærmere Kattegat, i Grund Fjord, der
har en lav saltholdighed er der konstateret
endnu en bevoksning af kalmus.154 I
Grund Fjord forenes Gudenåens vande
med den djurslandske Alling Å. Fra Al
ling Å-systemet kendes mindst én kalmusforekomst, nemlig fra en bæk ved
Ølst.155

Resumé
Oplysningerne om kalmus fra Øst-Europa i almindelighed og Estland i særdeles
hed synes at vise, at kalmus er nået frem
til Østersøkysten i løbet af middelalde
ren, muligvis i 1200-årenes sidste halvdel.
Relationerne mellem Estland og Dan
mark, ikke mindst de kirkelige, har været
nære og hyppige nok til, at en overførsel
mellem de to lande af kalmusplantens
jordstængler er sandsynlig, måske henimod år 1300.
Kalmus er udbredt over alle landsdele i
Danmark, men mange steder med en
mærkelig spredt forekomst. Planten er
desuden ofte fundet i bemærkelsesværdig
forbindelse med »kulturpunkter« fra
middelalderen, hvoraf ikke mindst klo
stersteder i denne forbindelse har interes
se. Klostrene var netop de steder, hvor i
middelalderen hovedparten af al foretag
somhed indenfor områderne lægegerning,
sygepleje, medicinfremstilling og plante
dyrkning udfoldede sig.
Intet samlet geografisk område på
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dansk grund har haft flere klostre end
Gudenålandet, og denne særlige kombi
nation af kalmusbiotoper og middelalder
lige kulturpunkter har dannet grundlag
for en undersøgelse, der tjener til belys
ning af problemet omkring introduktio
nen af kalmus i Danmark.
At planten meget let spredes med
strømmen nedad vandløbene er en selv
følge. I søer er en spredning derimod
straks vanskeligere og mere tilfældig, da
den skal befordres både af strøm og især
bølger og vind. Særligt bemærkelsesvær
dige er forekomsterne af kalmus ved Voer
Kloster, Ring Kloster, Øm Kloster og Al
ling Kloster, foruden den mulige mangel
på forekomster ved Venge Kloster og Ve
jerslev Kloster, der begge er nedlagt læn
ge før år 1300.
Disse forhold virker langt fra tilfældi
ge, og sandsynliggør indførslen af levende
kalmusplanter i Danmark i løbet af mid
delalderen, længe før de tyrkiske eksem
plarer fra De Kejserlige Haver i Wien og
Prag i 1500-årene indførtes i mange vest
europæiske lande.
Undersøgelsen kan selvsagt ikke nå
frem til noget egentlig bevis for, at Jens
Linds tanker om kalmus' spredning til
Danmark holder stik. Mange ukendte
faktorer i naturen og i forbindelse med
menneskelig aktivitet kan i historiens for
løb have haft indflydelse på kalmusplantens udbredelse, men undersøgelsen sy
nes at styrke Linds indvandringsteori,
som da også er almindeligt akcepteret i
den botaniske faglitteratur.
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Kalmus, illustration fra Simon Paullis Flore Danica
1648.

ENGLISH SUMMARY

The introduction of the Tartar grass,
calamus or sweet flag Acorus calamus L.
to medieval Denmark
The Danish botanist cand.pharm. Jens
Lind (1874-1939) published in 1918 a dis
sertation about herbs in medieval Danish
monastic gardens and books. In this he
set forth a theory about the introduction
of Acorus calamus to medieval Denmark
from Estonia, about two hundred years

before it was introduced to other Western
European countries. The so called “Royal
Estonia”, the northern provinces of the
country, was from 1219 to 1347 a part of
the Danish kingdom, and during this
period there was a more or less frequent
communication between the two coun
tries. It seems as the sweet flag was intro
duced to Estonia from the far east by the
Tartars and the Lithuanians during the
thirteenth century. In Denmark the dis
tribution of Acorus calamus seems in
some places to have a relation to medieval
cultural points as for instance abbeys,
monasteries and convents. An investiga
tion of the occurence of the specimen in
the area of the Gudenå river system,
where a large number of monastic institu
tions has been situated, was made by the
staff of the 0m Kloster Museum.
Allthough the theory of J. Lind cer
tainly is almost unproveable, the investi
gations seems to show, that there really
might be a connection between the occur
ence of the sweet flag and medieval
monasteries and convents as Voer Abbey,
0m Abbey, Alling Abbey and Ring Con
vent.
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Rodsteenseje
Af Sigvard Skov
Arkivar S. Nygård (1869-1964) samlede
gennem et langt liv materiale til danske,
især jyske herregårdes historie.1 En del af
stoffet er udmøntet i skildringer af 24 jy
ske herregårde i værket »Danske Herregaarde ved 1920« og blandt disse også
Rodsteenseje.2 Om denne gård er der ik
ke skrevet meget før Nygård - H. L.
Møller bør dog nævnes - og heller ikke
årene derefter har haft meget at føje til,
hvorfor Nygårds fremstilling med enkelte
forkortelser og à jour-føringer går igen i
de følgende udgaver af herregårdsvær
ket.3 I sin artikel om den i 1674 dødsdøm
te og i 1820 nedbrudte Tvenstrup kirke
har F. Elle Jensen en række oplysninger
om herskabet på Rodsteenseje som tien
deejere, hvad der kunne føre både proble
mer og processer med sig.4 Ved nedbryd
ningen af kirken skulle kirkens ur være
kommet til Rodsteenseje og indsat i tår
net, hvad Elle Jensen dog vil sætte »et
kraftigt spørgsmålstegn ved«.5-6
De følgende linier agter heller ikke at
anfægte Nygårds grundfæstede skildring,
men blot føje et par nuancer eller detailler
ind fortrinsvis vedrørende bygningshisto
rien.
Rodsteenseje skylder sin tilblivelse som
herresæde den mærkelige situation i 1660,
da Skåne blev afstået til Sverige. I Skåne
4

Århus Stifts Årbøger

havde Danmarks sidste rigshofmester,
Joachim Gersdorff, haft betydelige besid
delser, som han nu ved mageskifter med
kronen skulle have erstattet ved at få ud
lagt gods i det resterende Danmark. Ho
vedstrup gård og by i Hads herred kom til
at indgå i disse transaktioner og blev i
1674 overdraget til Sophie Amalie Gers
dorff, rigshofmesterens datter. Hun var
gift med Jens Rodsteen (1633-1706) efter
hvem gården fik sit nye navn. Hans våben
var tre røde teglsten i sølvfelt, altså hvad
man kalder et »talende« våben. I øvrigt
var han søofficer, nåede admirals rang og
deltog med hæder i Køge Bugt slaget
1677, hvor han var chef for arriéregarden.
Den beskedne gård, som Jens Rodsteen
overtog i 1674, kunne ikke tilfredsstille de
krav, som man da stillede til et stands
mæssigt herresæde. Den havde i meget
bevaret sit middelalderlige præg og var
næppe videre forskellig fra mange mindre
adelsgårde i landsbyerne og næppe heller
fra de større af bøndernes gårde. I krigså
rene havde Jens Rodsteen andet at tænke
på, men i 1681 lagdes grunden til den nye
gård, det nuværende Rodsteenseje. Som
byggeplads fastholdt man det gamle vold
sted omgivet af vandfyldte, delvis bevare
de grave, selv om det forsvarsmæssige lige
så lidt her som ved andre samtidige herre
gårde spillede nogen afgørende rolle.
Rodsteenseje skulle ikke være fæstning;
men traditionen krævede nu engang vold-
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grave, og måske gav de også, trods alt, en
vis følelse af tryghed, selv om gården al
drig blev befæstet. Som grundplan valgtes
den traditionelle trefløjede type, men på
en mærkelig usymmetrisk måde, idet de
to ganske korte sidefløje ikke var helt ens.
De havde forskellig længde og bredde,
var forskellige i indretning og var endelig
også forbundet med hovedfløjen på hver
sin måde, hvad dog ikke er kendeligt i
gårdens nutidige ydre fremtoning. Der
blev ikke gravet ud til nogen egentlig kæl
der, hvad man dog ellers sædvanligvis
gjorde; men her foretrak man at bygge
direkte i niveau. Den lave underste etage,
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bygget af kampesten, gør det i kompositi
onen ud for en kælderetage, idet den arki
tektonisk er udformet som sokkel. Vin
duerne er end ikke rettet ind efter belleetagens ovenover. Denne høje sokkel bi
drager meget til gårdens hele rejsning, og
på denne kraftige syld af kampesten hviler
da det solide egebindingsværk. Mens man
i købstadhuse i almindelighed opnåede
tilstrækkelig stabilitet i konstruktionerne
ved eet løsholt mellem stolperne, er der
her som i herregårdsbindingsværk andet
steds indskudt to af hensyn til den større
loftshøjde. Det har følgeligt været muligt
både at få store vinduer og at få nederste

fyldholt under disse til at holde en vand
ret linie gennem hele konstruktionen,
hvad der i meget medvirker til facadens
faste holdning.
Noget prangende slot blev Jens Rodsteens nye bygværk ikke; men det er et
godt og solidt eksempel på den bygnings
type, der var ved at blive den foretrukne
blandt de mindre herregårde. Herpå be
ror Rodsteensejes arkitektoniske betyd
ning i forbindelse med, at den er en af de
få herregårdsbygninger, der er opført i
Christian V’s tid. Otto Andrup har be
tegnet den som »en af de ejendommeligste
Herregaardsbygninger i Bindingsværk fra
det 17. Aarhundrede«.7 Endnu manglede
dog det for gårdens ydre fremtoning så
karakteristiske kantede tårn midt på gård
facaden.
I 1706 døde bygherren, Jens Rodsteen
og blev stedt til hvile i Odder kirke, hvor
han stadig mindes ved et stateligt grav
mæle i tidens pompøse barokstil.8
Gården gik derefter i arv til datteren
Øllegård, som var gift med oberstløjtnant
Frederik Christian Rantzau, og ved hen
des død i 1736 til datteren af dette ægte
skab, Sophie Amalie, som var gift med
Malte Sehested, som har bygget tårnet
med den oprindelige indgangsportal.9
Tårnet står i øvrigt ret isoleret i datidens
danske arkitektur. Det synes at være en
sen efterkommer af de trappetårne, der
var så vanlige på borgene fra Frederik II’s
og Christian IV’s tid. 1700-årenes herre
gårdspalæer var i reglen tårnløse; men
Malte Sehesteds tårn markerer tydeligt en
midterlinie og støtter derved den oprin
delig lidt vaklende symmetri. Den ganske
enkle portal, to pilastre kronet af en tre-

kantfronton, der passede så vel til den
prunkløse facade, blev i C. F. E. von
Holstein-Rathlous ejertid ( 1869-1915)
udskiftet med en mere kompliceret og un
derlig sammenstykket komposition, som
hverken i stil eller mål passer særlig vel til
stedets krav.
Tirsdagen den 20. januar 1784 begav
sognepræsten for Ørting og Falling me
nigheder, hr. Peder Brøchner, sig til Rodsteenseje. Fruen, som efter Malte Sehe
steds død i 1754 med fast hånd havde gre
bet styret af gods og gård, var nys fyldt de
firs, en begivenhed der var vel værd at
markere. Peder Brøchner skulle ved den
ne lejlighed »undes den Ære at forkynde
Herrens Ord for den høje Forsamling«.
Som udgangspunkt for sin tale - eller
prædiken - havde han valgt det ord af
Paulus: »Derfor bleve vi ikke trætte; thi
dersom det udvortes Menneske fordær
ves, fornyes dog det indvortes Dag fra
Dag«.10 Veltalende og ordrigt udviklede
præsten, hvorledes Guds faderlige førelse
over vejenes møjsommeligheder gjorde,
at man med rolig vished kunne se hvilens
havn i møde. På visse dage, på fødselsda
ge, deler vore tanker sig mellem den tid,
vi har lagt bag os, og de dage, som kom
mer. Vi går trygge ind i det nye år, for
selv om kræfterne tager af, som alderen
tager til, så vil den åndelige styrkes til
vækst gøre os frimodige i alle trængsler,
og man vil tænke »med Glæde paa sin
Død«. Og direkte henvendt til fruen på
Rodsteenseje, »blandt Landets anseeligste
Slægter«: Hendes dages ende nærmer sig;
men hun har båret sin alder med styrke,
og når den sidste strid er endt, da begyn
der tiden, hvor år ej ældes.
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Det tør formodes, at både Sophie Ama
lie Sehested, »den Høi-Velbaarne af
Stand, Velsignede af Alder« og præsten
selv har været tilfredse med talen, efter
som den blev sendt i trykken, et nu vist
nok sjældent tryk på 24 sider.11 Peder
Brøchner blev født i 1748 i Spentrup præ
stegård, dengang endnu uden litterær be
rømmelse, og den velformede og tidstypi
ske tale fra 1784 blev heller ikke indled
ningen til et bemærkelsesværdigt forfat
terskab. I 1774 fik Brøchner sit første
kald i Ørting og Falling, men kunne nu ti
år efter ønske sig en anden virkekreds, og
inden året gik til ende, fik han da også
embede i Grenå. I talen fik han diskret
indflettet et par ord om den gunst, Sophie
Amalie Sehested havde vist ham, så måske
har såvel fruen som den trykte tale lagt
hver sit lod i vægtskålen til hans fordel.
En uskønsom eftertid kunne nok i talen
have ønsket lidt mindre retorik og lidt fle
re realiteter om det jordeliv, som Sophie
Amalie venteligt snart måtte forlade. Men
trods dens stærke præg af Memento Mori
levede Sophie Amalie lykkelig og vel hele
seks år endnu, og hun efterlod sig slutte
lig i disse bondens trældomsår det bedste
eftermæle blandt fæstebønder og husmænd, et vidnesbyrd om at ikke alle
godsejere var bondeplagere.
Efter den gamle frues død i 1790 gjorde
spindesiden sig atter gældende på Rod
steenseje. Det blev datteren Mette Sophie
Sehested, der overtog gården. Hun var
gift med oberst Peter von Weinigel, der
imidlertid døde allerede i 1797, og det var
da atter en frue, der stod for styret. Hun
gennemførte mere moderne driftsformer,
og i forbindelse hermed afhændede hun
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en del af bøndergodset, hvad hun i 1801
havde fået kgl. bevilling til. For årene
indtil 1810 foreligger ialt 90 kontrakter
om afhændet fæstegods.12
I 1792 fik Ørting og Falling en ny præst
ved navn Søren Møller. Han var født i
1742 i Vildsted ved Løgstør, var altså en
smule ældre end Brøchner, men af et helt
andet temperament og tidspræg. Hvor
Brøchner patetisk talte om dødens vished
for den gamle frue på Rodsteenseje, var
Møller - ligeledes stillet overfor herskabet
- mere tilbøjelig til at råbe et »Leve« og
motivere det i en munter vises form. Men
begge, både orationen og visen, hører
med til belysning af det åndsliv, der har
været levet bag mur og voldgrav, og som
vi ikke alt for ofte har nogen viden om.
Søren Møller havde efter attestats levet
fjorten år som huslærer i Norge. I 1772
kom han tilbage til Jylland som kapellan i
Hjørring, blev derefter sognepræst i Nørholm i 1782 og fandt endelig sit blivende
sted i 1792 i Ørting og Falling, hvorfra
han i 1820 tog sin afsked. Han var jysk
patriot og norsk frihedsmand med et net
talent for at skrive vers. Han gjorde det
gerne om alle mulige emner: dagligdagens
trivialiteter og historiens mærkedage,
grækernes frihedskamp og hjemlige trage
dier, glade viser og kristelige salmer. Den
muntre præst med sin norske kone blev
en velset gæst på Rodsteenseje, ikke
mindst når man den 13. september fejrede
fruens fødselsdag. En vise kunne han na
turligvis også præstere. En sanglig hilsen
til »husets fru mor« fra fødselsdagen i
1812 kendes.13 Den er på hele nitten vers,
så det er forståeligt, at der er indlagt en
pause efter de første otte. Ind imellem har
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man klaret stemmerne »i Margo og Sec«.
At festen foregik midt i krigens tid mær
kes af meget bitre udfald mod englænder
ne og af den højaktuelle omtale af kampen
mellem »Dictator« og »Najaden« ved
Lyngør og - lidt mere dagligdags - af
manglen på kaffe, sukker og the. Men el
lers er landkrigen jo behagelig langt borte
fra Hads herred, »vel os, at vi høre kun
Leernes Klang og Høstfolkets Sang«.
Som en prøve på Møllers tone anføres her
et par af de strofer, der direkte hylder
fruen:

Høit svulme da Digterens, Sangerens
Aand!
og Selskabet knytte det festlige Baand,
i Krandsen til Fruen, den gode, giæve;
sund, hædret, fornøiet og længe hun leve,
hun leve om mueligt, Aarhundredet heel
med Tak til Forsynet -

Sangen er munter, nærmest studentikos
og bærer ikke præg af at være skrevet af
en 70-årig præstemand tynget af embe
dets byrder. Hans muntre sind og hans
gode egenskaber som præst og digter er
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bevidnet på vers af hans nabo og kaldsfæl
le, pastor Niels Blicher i Randlev.14 Men
når pastor Blicher her vil tillægge Søren
Møller et udødeligt digternavn, så har ef
tertiden ikke villet honorere dette, der
nok var Møllers ønske og håb. Hans let
flydende vers var øjeblikkets børn. De
har gjort lykke og er så gået i glemme.
I en af fødselsdagssangens strofer næv
nes junkeren, kaptajn i hæren, der med
håb og mod går, »hvor Laurbær fortienes
ved Blod«, og der ses hen til den dag, da
freden kommer, så han i det poetiske
sprog kan »hænge harnisket hen« og tage
vare på gården. Junkeren er Christian
Magnus von Voss, der i 1801 havde ægtet
Sophie von Weinigels broderdatter, So
phie Amalie Rantzau Sehested, og i 1817
overdrog oberstinde Weinigel Rodsteenseje til kammerjunker Voss. St. St. Blicher
boede i årene 1811-19 i det nærliggende
Randlev og har kendt parret ganske godt.
Det kan nævnes, at Sophie Amalie Voss i
1818 bar Blichers datter, Malvina, til då
ben. I »Fjorten Dage i Jylland« har Bli
cher skildret de lidet lykkelige forhold på
Rodsteenseje. Han musicerede med fruen
og gik på jagt sammen med kammerjun
keren, men tog nu ellers mest fruens par
ti, og da hun var død, hædrede han hen
des minde med et digt i Randers Avis.15-16
I 1835 døde Christian Magnus von Voss,
og enken lod da gården sælge på auktion.
Rodsteensejes nye ejer blev den kun
26-årige holstener, Otto Waldemar Ha
gemann fra Steinwehr ved Rendsborg.
Prisen var 50.400 rdl. sølv. Takket være
ham ved vi, hvordan det hvide
Rodsteenseje har set ud. I 1857, det sidste
år han ejede gården, lod han nemlig male
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ren P. Holm (1798-1875) gengive hoved
bygningen set fra to sider. Holm er et af
de første navne i den århusianske kunsthi
storie. Han var elev af C. D. Gebauer
(1777-1831), havde embede som organist
ved Frue Kirke og virkede tillige som mu
sik- og tegnelærer. Hans største publi
kumssucces var nok det »Cosmorama«,
som han udstillede 1850-51 med fremstil
linger af den nys overståede treår
skrig.17-18 Istedslaget havde han oplevet
på nærmeste hold sammen med maleren
Sonne. Det kan derfor ikke have været
svært fra Rodsteenseje at få øje på Holm
som en kyndig landskabsmaler. Det før
ste af billederne viser gårdens placering i
landskabet set fra havesiden. Det er de
brede bøges Danmark med et kraftigt
stengærde i forgrunden. En bred slette
med græssende kreaturer fører op til går
dens hvide længe med den knækkede
vestfløj og den indhegnede have. På begge
sider af hovedbygningen skimtes flere af
avlsgårdens stråtækte bygninger. Det er
et frodigt og idyllisk sommerbillede. Det
andet billede går motivmæssigt tættere på
bygningen, som er omhyggeligt og detail
leret gengivet med en ladegavl og en træ
gruppe som forgrundskulisser, der både
indrammer bygningen og giver dybde i
billedet. Under en blå sommerhimmel
ligger den klart belyste gård med hvide
mure under rødt tegltag bag grønne træ
er. Det er romantik, men malet ud fra en
venlig, dagklar og virkelighedsnær stem
ning. Kravet om topografisk pålidelighed
er vel tilgodeset. Og det må da indrøm
mes - med al respekt for bindingsværket at det hvide Rodsteenseje havde en klas
sisk holdning, der vel kan sidestilles

Rodsteenseje set fra gårdsiden ca. 1860. Litografi efter tegning af F. Richardt.

med den senere materialebetonede.
Nu træffer det sig sådan, at malerens
romantiske gengivelse kan jævnføres med
en nøgtern beskrivelse, som findes i
Aarhus Amts Brandtaxationsprotokol for
1856;19 men da gården også er vurderet i
1809, vil det være rimeligt at tage den
sidstnævnte først.20 Det meldes her, at
gården da havde spåntag, og at nederste
etage var indrettet til køkken, spisekam
mer og domestikværelser. Den øverste
etage var indrettet til herskabet med seks
gibsede og syv betrukne værelser. Huset
takseredes til 14.880 rdl. Fløjene var taget
for sig. I østfløjen var der bryggers i ne
derste etage, og i den øverste var der kam
re. Vurderedes til 1.250 rdl. Vestfløjen
havde mælkestue i nederste og kornloft i

øverste etage. Vurderingen var 1.260 rdl.
I 1856 havde stuehuset fået tegltag, som
det også fremgår af Holms maleri. I det
indre var der gibsede og betrukne værel
ser med fjællegulve. Vurderedes til 12.790
rdl. Østfløjen på fem tag »ibygt Stuehu
set« var ligeledes indrettet til beboelse,
men havde trods dette kun stråtag. Fløjen
vurderedes til 940 rdl. Vestfløjen ligeledes
ibygt stuehuset angaves at være på fjorten
fag, det vil sige, at heri er medregnet den
lidt lavere og smallere del af hovedfløjen.
Anvendelse var beboelse og kornlofter,
og vurderingen 2.620 rdl. Om alvsgården
får vi følgende oplysninger: Et materialhus på 10 fag, et svinhus på 29 fag, en
kostald på 33 fag sammenbygget med
endnu en kostald på 20 fag, en stublade på
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Rodsteenseje set fra haven. Foto ca. 1940.

14 fag, et vognhus på 12 fag, en lade på 36
fag, alle i bindingsværk med stråtag. Af
grundmurede huse fandtes et hus vesten
for gården, som dels rummede beboelse,
dels vognport. En smedie på 10 fag, hvor
af tre var til beboelse, var af indlysende
årsager grundmuret og med tegltag. Slut
telig nævnes et hønsehus og i haven et
drivhus. Den samlede vurdering opgjor
des til 39.250 rdl. Da husene havde meget
forskellig dybde og kun to af dem opgives
at være sammenbyggede, får man ind
trykket af en temmelig spredt bebyggelse
om en uregelmæssig gårdsplads uden den
faste samlede plan, som idealet ellers var
for barokkens stramme anlæg, hvori også
ladegården skulle indgå.
Om livet på Rodsteenseje har vi et par
notater af ejerens søn, den senere bekend
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te tekniker og industrimand, G. A. Hage
mann, der blev født på Rodsteenseje i
1842 og havde sin barndom her. Han
skriver: »Man gør sig vanskeligt noget
Begreb om, i hvor høj Grad en stor Gaard
dengang udgjorde sin egen lille Verden,
hvor stille Livet henrandt, upaavirket af
Verdensbegivenhederne, og hvor meget
man var henvist til sig selv og sin egen
Evne til at klare sig. Men saaledes saa vi
Drenge det ikke. Rodsteenseje var vor
Fødegaard, vort kære Hjem, hvor Køerne
i Stalden, Hestene og Karlene vare gode
Venner og daglige Kammerater, hvor
Spindestuen om Aftenen, naar Sang og
Spøg ledsagede Pigernes Arbejde, var det
Sted, vi helst, men i Hemmelighed søg
te«. Og i fortsættelse heraf fortæller Ha
gemann om en episode fra 1848, da en

deling af oprørshærens dragoner forlang
te gårdens heste udleverede. Men da man
i tide var blevet varskoet fra Rathlousdal,
var alle heste godt gemt i skoven, så slesvigholstenerne kunne blot drage af med et
uregerligt bæst, der både bed og sparke
de, og som derfor to dage efter returne
redes.21
Hagemann var en dygtig landmand.
Han afhændede de resterende dele af bøn
dergodset, lod en tørvelod udstykke og
fik en overenskomst i stand med nabo
godset Rathlousdal om strandengene,
hvor de to godsers marker mødtes.22 Han
drev den noget forsømte gård op, så dens
værdi var væsentlig øget, da han solgte
den. Salget skete i 1857 efter sigende til
nogen overraskelse for egnens beboere.
Køberne var to nærboende godsejere,
nemlig T. Chr. Dahl til Moesgård og H.
C. L. Møller til Constantinsborg. Prisen
opgives til 190.000 rdl. med besætninger
og inventar.23 Af årsager til, at Hageman
solgte, kan nævnes flere. For det første
bød der sig en god fortjeneste; men der
næst trængte gården til en større istand
sættelse, som Hagemann ikke rigtig hav
de lyst til at gå i gang med.24 Dertil kom,
at det åndelige klima havde ændret sig.
Der havde nok ikke været særlige vanske
ligheder for en holstener på en jysk gård
under Sjette Frederiks rolige styre. Efter
treårskrigen var forholdene andre, og da
var det nok ikke så let at være holstener i
Hads herred. Hagemann blev beskyldt
for at være slesvigholstener i disse de na
tionale spændinges år. I øvrigt ganske
med urette. Han var loyal holstener og
helstatsmand. Karakteristisk nok blev
han mistænkt for danske sympatier, da

han efter salget flyttede tilbage til Hol
sten. I helstatens træge opløsningsår var
en loyal holstener ikke til at placere, hver
ken i nord eller syd. Hagemann døde i
Kiel i 1890.
Sønnen, G. A. Hagemann (1842-1916)
fandt sin plads på dansk side og kom til at
udføre store bedrifter i den danske inge
niør- og industriverden. I 1911 købte han
godset Bjersjöholm i Skåne, som i 1916
gik i arv til sønnen Gunnar Hagemann.25
I dette slots meget rige samlinger ikke
mindst af dansk kunst havnede også de to
beskedne billeder af Rodsteenseje.26 Gun
nar Hagemann, der foruden at være
svensk godsejer også var dansk hofjæger
mester, stillede særdeles venligt fotogra
fier af de to malerier til rådighed for den
ne publikation.
De to nye ejere efter 1857 skred til den
nødvendige istandsættelse af bygningen,
hvorved murene befriedes for hvidtekal
ken. S. Nygård var af den opfattelse, at
Rodsteensejes nuværende udseende med
de naturlige materialefarver af tjærede
stolper og røde murtavl også var de op
rindelige. Helt sikkert er det nu ikke, for
de hvidkalkede mure stemte ganske godt
både med barokkens og nyklassicismens
krav. Man foretrak de rolige, lyse flader i
arkitekturfacaderne, og så var det faktisk
mindre væsentligt, om der var hel mur
eller blot bindingsværk bagved. I anden
halvdel af forrige århundrede rejstes som
en reaktion her imod kravet om materia
leægthed, og i særdeleshed måtte det na
tionale bindingsværk ikke skjules bag
puds eller hvidtekalk. Det er to forskelli
ge arkitekturopfattelser, som hver har si
ne grunde at anføre; men vil man lade
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navn og våben tale, må jo de røde teglsten
have fortrinsret. Tolv år efter i 1869 solg
tes gården til naboen, Emil von HolsteinRathlou til Rahtlousdal, som lod udføre
en række bygningsarbejder, der stort set
har givet gården det udseende, som den
siden har beholdt. Gårdens tegltag ud
skiftedes med spån, som dog viste sig
mindre praktisk, hvorfor det siden måtte
vige for det nuværende skifertag. Havefa
caden blev prydet med den store kvist
med trekantsgavl. En ny eller ændret tag
konstruktion muliggjorde, at den tidlige
re brugte taglinie og mærkelige sammen
føjning af hovedfløj med sidefløje egalise
redes til gavn for den harmoniske symme
tri, som oprindelig savnedes, en mangel
som vist kun kan forklares ud fra savnet
af en gennemtænkt plan i 1680’erne. Vest
fløjens kornlofter blev inddraget til bebo
else, og de afvalmede gavle afløstes af tre
kantsgavle. Det er ingenlunde ubetydeli
ge indgreb, der her er tale om, og ved
nærmere eftersyn røbes de også i bin
dingsværkets konstruktioner, bl.a. er de
nyrejste gavles tømmer af spinklere di
mensioner end det oprindelige. Helheds
virkningen af gården kan siges at have
vundet ved disse ombygninger, mens på
den anden side nogle for os gådefulde
bygningsdetailler er gået tabt.
I 1915 købte et selskab repræsenteret af
Chr. Lund Rodsteenseje for straks efter
at sælge den til Aksel Høyer for 480.000
kr. Han viste sin interesse for gårdens
fortid ved at tilbagekøbe en række gamle
slægtsportrætter, der tidligere havde hørt
til på gården. Derfor hænger Jens Rodsteen, Sophie Amalie Gersdorff, Sophie
Amalie Rantzau, Fr. Chr. Rantzau og
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Øllegaard Rodsteen stadig på deres gamle
gård.
I 1927 solgte Høyer Rodsteenseje til Ei
gil Schmiegelow for 700.000 kr. Efter at
have drevet gården under skiftende vilkår
i 27 år solgte han den i 1954 til direktør i
Den kig. grønlandske Handel, A. W.
Nielsen, for 1,7 mill.kr.27 Den nye ejer
havde haft en ret usædvanlig karriere.
Kun 21 år gammel blev han mejeridirek
tør, hvorefter hans administrative evner i
1951 førte ham til den grønlandske handel
og i 1956 til Carlsbergbryggerierne, lige
som der er lagt beslag på hans initiativ og
arbejdskraft på adskillige andre områder.
Som ejer af Rodsteenseje anføres nu »A/S
Rodsteenseje Hovedgaard«. De af for
gængeren iværksatte modernisering af så
vel gård som drift er fortsat i hurtigere
tempo, og bedriftsformerne karakterise
res nu ved smørrekorder, præmiegrise,
elektrisk styrede luft- og termoventiler
m.v., altså et teknisk avanceret mønster
brug. De agrariske aspekter heraf såvel
som direktør Nielsens udadvendte enga
gementer og indadvendte forhold til en
udsøgt bogsamling må være forbeholdt en
fremtidig historikers pen. Lykkeligvis er
Jens Rodsteens solide egebindingsværk
stadig en værdig ramme om dansk herre
gårdsliv.
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Tante Brammer fra Gammelby om
slægten Herskind
Oplevelser og Erindringer fra mit Barndomshjem
(fortaltfor Slægtens Børn)

Ved Jørgen Kjærgaard Kristensen
Både børn og voksne husker vel stadig bør
nenes julekalender 1980, der hed »Jul i Gam
melby«, om Mads og Mette og livet i borg
mestergården; men hvorledes formede livet
sig egentlig i en købmandsgård for omkring
100 år siden?
Gennem min kone Rie Herskind1 er jeg
kommet i besiddelse af et hæfte med titlen
»Tante Brammer fra Gammelby om Slægten
Herskind«. Johanne Marie Elisabeth Bram
mer, født Herskind, har i dette hæfte fortalt
om sit barndomshjem, en købmandsgård be
liggende Frederiksgade nr. 79 i Århus.
Det kan ikke med bestemthed siges,
hvornår erindringerne er nedskrevet, men
jeg vil antage, at de stammer fra omkring
1910.2 Johanne Brammer, datter af køb
mand Peter Herskind (1804-1891), var da 74
år gammel. Hun var gift med præsten C. B.
Brammer til Stouby og Hornum pastorater i
Bjerre herred (med bopæl i Gammelby).
I 1758 købte Peter Herskind3 (1738-1826)
nr. 79 på Brobjerggade,4 som Frederiksgade
hed dengang, og han ombyggede det i 1768;
men det var sønnen Mikkel Herskind (17711824), der byggede den smukke bygning,
som står endnu den dag i dag. Bygningen er
opført i »københavnerklassicisme«,5 og Pe
ter Herskind var dengang en af de betydelig
ste købmænd i Århus. Han hævede huset til
dets højeste glans; men i 1852 måtte han sæl
ge købmandsgården efter at have indladt sig
på for store projekter.

60

En halvbroder til Peter Herskind, nemlig
Anthon Michael Herskind (1817-1862), var
også kendt som en betydelig købmand i År
hus. Han havde sin købmandsgård i Mejlgade nr. 7.6
Optegnelserne, der bringes i deres origi
nale form og kun med rettelser af åbenbare
fejl i retskrivning og tegnsætning, giver et
nøjagtigt og detaljeret billede af livet i den
store købmandsgård samtidig med, at de for
tæller om de centrale forandringer, der ind
trådte, da familien måtte sælge ejendommen.

Købmand og Konsul Peter Herskind og
Anne Marie Margrethe Petersen1 blev
viede i Frue Kirke i Aarhus 25. Oktober
1826.
De havde i deres Ægteskab 3 Sønner
Julius Michael, f. 1827, Peter Rasmus
Andreas, f. 1829 og Frederiks Holger Vil
liam August eller Fritz, f. 1831 og 2 Døttre Johanne Marie Elisabeth, f. 1837, og
Anny Sofie Emilie, f. 1841.
De unge Ægtefolk flyttede ind i Fædrenegaarden, en stor 2 etages Bygning paa
Fredriksgade2 tæt ved Fredriksport, og
ud fra dette Sted skal jeg da prøve at for
tælle lidt Familiehistorie og Oplevelser ligefra min tidligste Barndom. Men lad mig
først sige et Par Ord om mine Bedstefo
rældre (Dine Oldeforældre).

Købmand Mikkel Herskind3 og Hu
stru beboede den store 2 etages Gaard,
men havde ved Siden deraf et lavt Hus
med en Købmandshandel, som i den Tid
omfattede saavel Kornhandel, som al
Slags Kolonialhandel. De var dygtige, an
sete, meget velhavende Folk, men levede
Datidens rolige, stræbsomme Liv. Min
Farmor døde, da min Fader var ca. 12
Aar.4 Han blev da sat i Skole i København
og kom i Huset hos Provst Schütte,5 ind
til han efter Confirmationen blev sendt til
Uddannelse paa et Købmandshus i Ham
borg. Faderen havde faa Aar efter sin Ko
nes Død paany giftet sig med Lucie Emmerentze Karseil6 og havde med hende 2
Sønner - Anton og Emil.7
Bestemt ved jeg ikke, naar min Farfar
døde, men det maa have været i Begyn
delsen af 20’rne.8 Min Fader blev da kaldt
hjem fra Hamborg for at forestaa Køb
mandshandelen i Hjemmet. Der var lange
Underhandlinger for at ordne Arvesager
ne for Sønnerne, og Resultatet blev, at de
2 Halvbrødre Anton og Emil fik Penge
ne, og min Fader fik Ejendommen. Min
Fader havde nu i Hamborg set mange nye
Methoder, og med sin entreprenante9 Na
tur satte han Fart i det gamle Købmands
hus. Foruden at der, som omtalt, var
Korn og Kolonialhandel, var der paa den
anden Side Gaden en stor Tømmerplads10
med alleslags Brædder og Bjelker, en ma
geløs Legeplads for Drenge, og ude i den
store Gaard Kornlofter i mange Stok
værk, forbundne Gaarden rundt ved en
Svalegang.
Nu vender jeg mig til den anden Side af
Slægten, til min Mormor.11 Hun var
Borgmesterens Datter, én af Byens for

nemste Damer, alligevel var hun opdraget
i en vis Tarvelighed, man kørte hverken
paa Cykle eller i Bil,12 ja, brugte ej engang
at gaa ud og spadsere, men var huslig, og
sad siden plantet pænt ved Vinduet i
Borgmestergaarden og tamburerede13 fine
Mønstre til Kjoler og Kraver; man var ær
bødige mod Forældre og ældre Folk.
Min Mormor stiftede dog Bekjendtskab med Byens unge, gode Mænd og
blev forlovet og gift med Major Petersen14
ved Regimentet. De blev tidlig gift og
havde 1 Søn15 og 1 Datter; saavidt jeg ved
var der en Søn til, der døde som lille. Søn
nen Fredrik kom i Latinskolen, men Fa
deren døde allerede i Drengens Konfir
mationsalder. Der blev da meget smaa
Kaar for Enken, og hun flyttede en lille
Tid ud paa Landet, til Vejlby, men for
Børnenes Opdragelses Skyld maatte hun
atter søge til Byen og kom til at bo i en
Lejlighed paa Studsgade, et Hus, der stod
i mangfoldige [Aar] efter, og hvor jeg i
min Barndom og Ungdom ofte har set op
til et Vindu, hvor min Moder havde haft
sit Kammer. Min Moder blev sat i Skole
hos en Jomfru ved Frederiksbro, som
baade var Lærerinde i alle Skolevidenska
ber og Sprog samt Syerske og Bestyrerin
de af en Traadhandel. (Sikke Sinker I go
de Adjunkter er nutildags). - Hos denne
gode Kvinde fik min Moder sin Skoleud
dannelse og afsluttede den med at sy sin
Konfirmations smukke, klædelige Kjole,
hvori hun nogle Aar efter blev malet af
Maleren Peter Marie Jørgensen16 etc,
hvad man ser paa hendes Maleri. Min
Moder var [en] begavet, videbegjærlig,
poetisk følende ung Kvinde, der ikke
kunde nøjes med de faa Kundskaber,
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Traadhandlersken kunde give hende.
Igennem sin Broder kom hun til at kjende
en af Lærerne ved Latinskolen Overlærer
Sørensen.17 Han fik Interesse for den videlystne unge Pige og igjennem Samtaler
med ham og ved hans Vejledning tilegne
de hun sig en alsidig Udvikling. Hun
voksede tilmed op til at blive en smuk,
livlig ung Pige. Da den unge P. Herskind
kom hjem til Aarhus for at overtage sin
Faders Købmandsgaard, saa han den unge
Pige, forelskede sig i hende og giftede sig
med hende d. 25. Oktober 1826, han var
22 Aar gammel og hun 20.
De drog saa ind i den store graabrune
Gaard ved Frederiksport. Min Moders
Broder18 var da Student, og hendes Mo
der,19 som nu sad alene tilbage, flyttede
ind til de Nygifte og levede hos dem indtil
sin Død 1857. Nu maa jeg skildre lidt af
de ydre Former for Livet i dette store
Hjem. Det var en stor Gaard i 2 Stokværk
med dybe Kjældre underneden og store
afdelte Loftsrum øverst oppe. I den ne
derste Lejlighed var der til Gaden en stor
Sal paa fire Fag - et Kabinet paa 2 Fag en Dagligstue paa 3 Fag og et Kontor paa
2 Fag. Ganske som Billedet viser. Til
Gaarden var Spisestue, Sovekammer og
Køkken. I den øverste Lejlighed var 1
stor Stue over Porten,20 en ditto paa 4 Fag
- et Soveværelse og Bedstemoders Stue
paa 3 Fag. Da jeg blev voksen fik jeg mit
Jomfrubur ved Siden af Bedstemoders
Stue. Til Gaarden var andre Sovekamre,
Pulterkamre, Fadebure, Garderober etc.
I Flugt med dette Hus var et lavt Hus,
de var forbundne med hinanden ved en
bred Trappe. Naar man fra Gaden kom
ind i det lille Hus, kom man først ind i en
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stor Stue, hvor det første Vindue var en
Karnap, hvorfra man kunde observere
alt, hvad der passerede opad eller nedad
Gaden, samt hvad der foregik ovre i
Tømmergaarden. Langs med 2 andre Vin
duer stod en lang Træbænk og foran den
et langt Bord. Ved dette Bord sad hver
Morgen en Kone med en stor Kurv, fyldt
med alslags Bagværk ligefra Skillings
kringler med Sirup paa, til herlige Kærlig
hedskranse til 2 Skilling. Alt dette Bag
værk solgtes så til Butikkens Kunder. Thi
nu kommer vi til Butikken. For Enden af
den store Stue var en lang Disk, og der
bag ved stod Butikssvenden og solgte
Svedsker, Roskiner, Mel og Sukker - des
uden 01 og Brændevin og Sild, Blyanter
og Grifler etc. etc. Ud til Gaarden var
Kontoret, som hørte til Købmandshande
len. Her sad min Fader og hans Konto
rist. (Kontoret i Hovedbygningen angik
kun Consulatssager21 og havde sin egen
Kontorist).
Og nu kommer vi til en Interessant
Gang, som førte fra den store Stue ud til
Gaarden. Fra denne Gang kom man ind i
en lille Stue, hvor min Moder hver Lør
dag Formiddag modtog Bønderkonerne,
som kom fra Landet kørende ind i
Gaarden. Mens Mændene læssede Korn
af, kom Konerne ind med deres Kurve
med Æg og Høns. Min Moder hjalp Ko
nerne med at blive pyntede og glattede,
inden de skulde til Torvs med deres Va
rer. Naar de saa havde faaet en Kop varm
Kaffe med en Skillingskringle til (de stod i
store Bunker paa et langt Bord), drog de
til Byen for ved Aftenstid at komme tilba
ge med de tomme Kurve, der saa i Butik
ken blev fyldt med Mel og Gryn og Sved-
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sker. Saa hjalp min Moder atter med Om
klædningen til Hjemfarten, og naar Vogn
efter Vogn rullede ud af Gaarden, stod
min Moder i Døren og nikkede Farvel.
Det var en stor Lørdagsfornøjelse, mens
jeg var Barn.

Men nu kommer vi fra den omtalte
Gang ud i det store Gaardsrum. Kan I nu
tænke Jer, modsat Alt, baade i det lille og
store Hus, var der en vældig stor Byg
ning, hvor der i den ene Ende var Heste
stald og Kostald og Karlekammer - i den
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anden Ende Rullestue, Brændselsrum og
Duehus. Ovenover begyndte Svalegan
gen, hvorfra man gik ind til Kornlofterne,
som laa over hinanden i i 2 el. 3 Stok
værk. Tilhøjre i den øverste Ende af
Gaarden var Vognporte med den store
gule Kareth, den store dobbelte Sommer
vogn, Kalechen, Giggen, Kaner og Slæ
der - og et Værksted med Høvlebænk og
alle Tømreremedier. Men saa i den mod
satte Ende af Gaarden var det store Bræn
devinsbrænderi og bagved dette i Baggaarden store Stalde til Opdrætning af
Svin og Stude. Al Mask fra Brænderiet
blev brugt til Svinene og Korn og Affald
til Kreaturerne.
Kan I nogenlunde sætte Jer ind i denne
store Købmandsgaards Udseende.22 Her
var alt samlet, hvad der kunde fremme
Driften af Datidens Handel, forenet med
Kundernes Tarv og Velbefindende. Her
maatte Herren og Fruen være Midtpunkt
for hele Bedriften. Min Moder kjendte
Konernes Navne og vidste Besked med
deres Børn og interesserede sig for deres
Ve og Vel.
Naar vi nu vender os til Livet inde i
Hovedbygningen, da er Husstanden i
Tidernes Løb bleven forstørret. Der er
kommen 3 raske, kønne Drenge: Julius,
Peter, og Fritz.23-25 Julius og Fritz skal
uddannes ad Kontorvejen - Peter skal
studere. Saa kom der senere et Pigebarn
Marie26 og endnu senere en lille Pige An
ny.27 Desuden var der kommen en Dreng
i Huset, Rasmus Müller,28 Søn af Præsten
i Astrup. Rasmus blev behandlet som Søn
i Huset, ligeledes Rasmus Petersen,29 søn
af Moders Broder, Præsten Petersen,
først Præst i Staby i Vestjylland, senere
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Præst i Lejrskov og senest i Gammelby.
Naar Venner og Bekjendte rundt om
fra Landet, kom til Aarhus, tog de ind i
den gjæstfri store Gaard. Byen havde nok
en Gjæstgivergaard, men Gjæstfrihed sad
dengang i Højsædet, og ingen betænkte
sig paa at tage ind til Herskinds. Oppe i
de store Værelser ovenpaa blev lavet
istand til Gæster, som slog sig ned 8 dage
eller en Maaned eller længere Tid. Min
Moder havde en dygtig Kokkepige og en
do Stuepige og undertiden en Jomfru, til
lige en Sypige, som passede de smaa Pi
ger. Mine Forældre stod i Forbindelse
med alle Byens Honoratiores, de kom
meget i Selskaber og gjorde ofte selv store
Middage, som altid begyndte Kl. 3. Byen
havde sin Lejetjener, som gik tilhaande
hos alle Folk og hørte med til Inventaret.
Alt gik smukt til ved saadanne Lejlighe
der. Skjøndt Vinen flød, drak Folk sig
ikke fulde, og Samtalen var altid livlig. Vi
Børn var aldrig tilstede ved Selskaberne,
vi stod og kiggede ind ad Døren, naar den
gik op og i, mens Maden blev baaret ud
og ind. Men saa havde vi af og til vore
egne smaa Selskaber og engang imellem
om Vinteren et Børnebal eller senere et
voksent Bal. Min Broder Julius lærte mig
at dandse i alle slags Færdigheder. Min
Broder Peter, Studenten, svævede i de
højere Regioner, han skrev Komedier,
særligt bekjendt er »Slaget ved Skolebak
ken«, hvor den unge Jette, han dengang
sværmede for, skulde have haft Hoved
rollen, men da hun undslog sig, maatte
han nøjes med at se hende bl. Tilskuerne,
og saa bagefter svinge sig i Dansen med
hende. Denne samme Peter blev altsaa
Student og siden Præst, men medens han

som Dreng var i Hjemmet, havde min
Bedstemoder særlig ham for Øje. Hun
tog sig af ham i alle Ting. Han sad i hen
des Stue og læste sine Lektier, og hun
holdt ham strengt til Bogen, men han nar
rede hende tit, den slemme Dreng, og
mens hun drejede paa sit Rokkehjul og
troede ham fordybet i den latinske Gram
matik, var hans Øjne mere fordybede i
Romaner han havde under Bordpladen.
Men hendes Omhu slog til og han fik en
god theolog. Eksamen med h.pr.; han
burde havt meget mere for sine Evners
Skyld, men han havde for mange Interes
ser anders wo. Om Fritz er at fortælle at
han var mest musikalsk, spillede udenad
alt, hvad han hørte. Han blev undervist af
Byens bedste Musiklærer, Møller,30 sene
re af Anton Ree31 i København, og spille
de sig ind i alle Hjerter ved sin udmærke
de Gjengivelse af danske Romancer og
Sange, som af berømte Komponisters
Værker.
Om Pigebørnene er ikke stort at sige,
de voksede ret ubemærket op, vi levede
hver efter sine Interesser, jeg gik i Skole
hos Jomfru Brun hos Købmand Bechs32
min Søster hos Jfr. Bjerget.
Saaledes hensvandt Barndomsaarene
indtil henimod min Konfirmationsalder.
Livet i den store Gaard havde hidtil gaaet
i Ro, som et smukt, men ret verdsligt Liv,
Religiøst og med Ærefrygt for Gud, men
uden særligt alvorligt eller kristeligt Liv. I
Slutningen af Aarene 40 skete nogen For
andring baade i ydre og indre Forhold.
Forretningslivet var begyndt at svinge.
Min Fader havde startet 2 store Brænde
rier, foruden det, som var i Gaarden, et i
Aalborg og et i Randers. Fader, som sjel
5
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dent kunde mistænke nogen, havde den
bedste Tillid til sine Bestyrere og velnok
ogsaa med rette, men Brænderiet i Ran
ders brændte - og det i Aalborg maatte
nedlægges. Dette voldte betydelige og fø
lelige Tab i Forretningen og bragte nogen
Alvor ind i Livet.
I dette Aar var der begyndt et kristeligt
Røre i Aarhus; min Svigerfader33 var ble
ven Biskop, og hans dybe, alvorlige Præ
dikener gjorde Indtryk. Tillige kom en
meget dygtig Præst til én af Byens Kirker,
pastor Gad.34 Han var en udmærket Præ
dikant og fik en stor Indflydelse i mit
Hjem. Begge mine Forældre, men særlig
min Moder, blev kristelig vakt og efterhaanden gled hele Livet i Hjemmet ind i
nye Former. De ydre økonomiske Kaar
øvede deres Indflydelse. De store Selska
ber indskrænkedes mere og mere. Husets
Venner blev forøget med mange ivrige
Præster og Lægfolk. Der blev sluttet Ven
skab med Bispegaarden, hvorfra ogsaa til
førtes mange kristeligt interessante Per
sonligheder. Kort sagt Livet i den store
Gaard fik et nyt Præg. Tilmed var vi
kommet ind i Krigsaarene 48, som ogsaa i
det store Hjem satte sit stærke Præg.
Saavel vore danske Tropper, som senere
Occupationen af tydske Tropper maatte
jo have Tilhold i saa stor en Ejendom. At
illuminere for vore egne Jenser, at lave
Mad og forsyne dem med Klæder og Mad
paa alle Maader var jo kun en Lyst, men
at gjøre det samme for Preussere og
Østrigere35 i Dage og Maaneder, maatte
ofte ske under Frygt og Bæven. Min Fa
der, som var Deltager i alle Byens kom
munale Forhold, var ogsaa i Indkvarte
ringskommissionen, og var beskæftiget
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dér den Morgen, da Preusserne første
Gang stod udenfor den sydlige Port i By
en, hvor vort Hus var det næstforreste i
Gaden. Pludselig dundrede Kanonerne,
Granaterne sprang ned ad Gaderne, Hus
ene rystede, Vinduerne klirrede og snart
strømmede Fjendens Tropper ind i Huse
ne. De rev vore Døre op og raabte »Vein
Vein«. Min Moder, som var ene hjemme
med os Børn, turde ikke modsætte sig,
men kæk og rank greb hun Vinkælder
nøglen for at hente Vin. Men hun fik ikke
Lov til at gaa alene, Vi Snes Soldater fulg
te i Hælene paa hende, og at jeg stod græ
dende paa Trappen og raabte paa Mor,
rørte ikke Fjendens Hjerte. Men det var
Soldaterne kun om at gøre at faa Vin, de
forulempede ikke nogen. Derimod blev
de selv straffet bagefter, da min Fader kla
gede over deres Opførsel.
Efter Krigens Ophør kom Handels og
Pengekrisen.36 Den ramte mange af Byens
Forretningsmænd og iblandt dem vistnok
særlig min Fader. Han havde maaske, det
ved jeg ikke, indladt sig paa for store Pro
jekter, som krævede Laan, der nu skulde
indfries, og da dette ikke kunde lade sig
gøre, var der kun en Udvej - at sælge den
hele Ejendom for dermed at udbetale
Laanene til de forskjellige Steder. Det var
et haardt Slag for mine Forældre, men de
tog det som den eneste ærlige Udvej. Min
Moders Ydmyghed og store Kækhed for
at støtte min Fader var beundringsværdig.
Jeg var kun 16 Aar, men tidlig udviklet,
som jeg var, gjorde disse Begivenheder
uudsletteligt Indtryk paa mig. Aldrig kan
jeg glemme den Dag da Auktionshamme
ren faldt sine tunge Slag, og da hele det
gamle Hus’s kostbare Indbo af Kunst66

gjenstande, Sølv og Porcelæn og Krystal
spredtes for alle Vinde. Mine Forældre
havde lejet en lille 4 Værelses Lejlighed
nede i samme Gade og var Dagen før
Auktionen flyttet derhen. Min gamle
Bedstemoder og jeg var om Aftenen alene
tilbage i den gamle tomme Gaard. Jeg
skulde den Nat ligge i Portværelset ovenpaa, og hvad jeg tænkte og følte den sidste
Aften, jeg stod og saa udover Gaden og
Haven og hele min Barndoms og begyn
dende Ungdoms Tumleplads, er indskre
vet uudsletteligt i mit Sind og kan kun
fattes af den som har oplevet mange foregaaende Aars Tildragelser.
Nu har jeg kun tilbage at fortælle lidt
om Marken og Haven. - Der hørte til
Ejendommen en Mark, som laa vel !/4 Mil
syd for Byen. Der græssede om Somme
ren vore 10 Køer. Marken strakte sig ned
til Aarhus Aa, og dernede i et Hjørne var
en Plantage, hvortil vi undertiden gjorde
Udflugter med vor Madkurv. Fader hav
de også indrettet et Stykke med Have
jord, hvor der var anlagt gode Aspargesbede. Vi Børn havde en ganske lille Vogn,
som blev trukket af et Æsel, med dette
Køretøj rullede vi daglig ud og stak
Asparges og flyttede Køer, den herligste
Barnefornøjelse.
Haven. Ja - der var egentlig 2. Thi der
var ogsaa en Baghave, bagved alle Stalde
ne. Der var Hønsehus og Tørreplads, og
Drengene havde bygget et Hus af Bræd
der ovre fra Tømmergaarden, som vi mo
rede os med at bo i om Eftermiddagen.
Der var ogsaa et eneste Pæretræ, men el
lers ingen Rariteter uden Sol og frisk
Luft.
Men den rigtige Have, den dejlige Ha

ve! Den laa paa den anden Side af Gaden,
lige overfor det store Hus. Den var ikke
stor, men den indeholdt alle mulige Her
ligheder. Ud ad til Gaden var et Stakit af
runde grå Tremmer. Midt for var en stor
bred Indgangsdør, og lige ud derfor et
Rosenbed midt i en Græsplæne. Til højre
Side løb en Gang i Slanggang ned langs
den Side af Haven. I det første Hjørne var
den dejligste Krog med en lille Bænk un
der et stort Lindetræ, saa kom et aabent
Lysthus omslynget af Grønt, og naar m^n
gik ned ad Gangen, kom man til Bed efter
Bed med alleslags Blomster, og ved den
ene Side var et Drivhus med Glas fra
øverst til nederst. Det blev ogsaa brugt til
Kabinet, naar Solen ikke var for stærk.
Derefter kom man til en Plads, hvor der
stod 2 store Træer, og i Enden af Haven
lige modsat Indgangen var atter et Lyst
hus, bygget som et Tempel med Trappe
trin og Søjler. Lige ud herfor, midt i Ha
ven, var en lukket Gang af Kirsebærtræ
er, en herlig Gang, i Enden af den stod en
stor Stol, en Lænestol af samme Slags graa
Tremmer som Stakittet. Hvis jeg ikke ta
ger fejl har jeg set rester af den i Haven i
Tranebjerg.37 Naar vi nu igjen gaar ned ad
Kirsebærgangen og drejer om til den an
den Side af Haven, gaar vi op ad en lille
Højde græsbevokset, og naar op paa Hø
jen. Her var Samlingsplads ved Solned
gang, med Udsigt over en stor Mark, og
saa hørende til Ejendommen, med en Kil
de med det klareste rislende Vand. Naar
Solen gik ned, kastede den en Farveglands
over Aarhus Aa, som løb nedenfor Mar
ken. Her var stor Aftenskønhed og Fred,
og ikke mindre naar Maanen kastede
Sølvskær over Aa og Mark.

Naar vi gik ned ad Højen, kom vi forbi
Hindbær og Stikkelsbærbuske, indtil vi
naaede en stor rund Plads omgivet af en
Syrenhæk. Her stod Aftensbordet dæk
ket med hvid Dug, og aldrig smagte The
og Mad saa godt, som naar vi sad placeret
om dette store Runde Bord. Vi kunde
derefter plukke en Buket af Auriker og
Primler,38 som blomstrede under høje
Æbletræer, med de bedste Graastener no
gen kunde smage, og i det øverste Hjørne
slutter vi med enten at klatre op i et Træ,
og undertiden falde ned derfra - eller sæt
te sig til Hvile i Magen til den store Læne
stol under et dejligt Akacietræ.
I denne Have tilbragte jeg mange af mi
ne Barndomsdage, drømte ogsaa nogle
Ungdomsdrømme, og levede vel ogsaa
ind i Fantasiens Rige. Mange Minder er
uudslettelige. Da jeg begyndte at lære Bi
belhistorie, befolkede jeg vor Have, som
en Paradishave. Jeg saa Adam ligge i
Græsset op til Højen og vaagne med Eva
ved sin Side. - Jeg saa dem staa under de 2
store Træer ved Templet, jeg saa Slangen i
Toppen af det ene, og de skønne Æbler
hænge paa det andet. Jeg hørte om Afte
nen Gud gaa frem og tilbage i Kirsebær
gangen og kalde paa Adam og Eva, som
skjulte sig i Buskene, men jeg saa ogsaa
Cheruber staa paa hver Side af Indgangs
døren, og det holdt jeg i lang Tid slet ikke
af, naar jeg gik i Haven. Men min fromme
Moder lærte mig saa meget om Guds
Kærlighed, og jeg kunde, den sidste Af
ten, jeg stod og saa ud over Haven, takke
Gud for al min Barndoms Herlighed og
Glæde og for Paradishaabet. I Jesu Navn
bliver Døren atter lukket op i Paradis
haven!
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Jesu dyrebare Navn,
vor Forløsning Morgenrøde,
Paradisets Førstegrøde,
bange Sjæles Hvilestavn,
Troens stærke Sejersfavn,
Haabets rette Ankergrund Var vort Lys paa Livets Bane!
Var vort Liv i Dødens Stund!
Saa kom de Dage, hvorom man maa sige,
»det er Dage som ikke behage os«. En
hver stor Omvæltning i ens Liv, har altid
haft en lang Forhistorie, men naar Foran
dringen indtræder, er det nyt Opgør, som
beskæftiger Sindene. Trods megen ydre
Uro og Travlhed ved at faa alle Forhold
ordnede, er jeg sikker paa, at der har væ
ret bittre Dage for mine Forældre. Men
de gik stille og rolige ind i de saa uhyre
forandrede Forhold. Nu gjaldt det at ska
be det ny Hjem39 saa godt som muligt. I
stedetfor de 20 Værelser, var der nu kun 4
at ordne i den nye Bolig. Min Faders
Kontor, en Dagligstue, et Sovekammer
og Bedstemoders Stue, hvor ogsaa min
Søster sov. Jeg fik Pigekamret til mit lille
hyggelige Tilflugtssted, og vor lille Tjene
stepige maatte ligge i et Sidehus.
Efter et Par Aars Forløb flyttede vi op
paa 1. Sal, hvor der var lidt rummeligere
Plads. Fader havde sit Consulatsvæsen at
passe, men saa altid ud efter mere Virk
somhed. I disse Aar købte min yngste
Broder,40 som var ansat i England, en stor
Mark, som laa Nordvest for Byen, og
som blev solgt paa yderst billige Vilkaar.
Her anlagde min Fader et Telværk. Der
blev ogsaa bygget et lille Hus, hvor Fader
havde Kontor og hvorfra han kunde drive
Bestillingen. Vi flyttede nu længere ned i
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Byen til Klostergade.41 Herfra kunde vi
gennem Haverne nemt løbe over til den
indkøbte Mark. Indkjøbet af denne Mark
var en heldig Spekulation. Byen var i Op
komst, og der begyndte at røre sig Inter
esse for at købe Byggegrund paa dette
Sted. Fader gik selv med Plan om at byg
ge et Hus paa den øverste Skraaning af
Marken med Udsigt ned over Byen og
lidt af Aarhus Bugt. Til at begynde med
anlagde han en dejlig Have, og i Foraaret
1858 blev Grundstenen lagt til et Hus.
Paa denne Bygning blev Flaget hejst nogle
Dage efter, at min Mand og jeg havde haft
Bryllup, saa vi kunde være med til denne
Festlighed og give Huset Navnet »Sø
lyst«.42 I Efteraaret 58 flyttede mine For
ældre ud til dette yndige Sted og levede
der indtil min Moders Død, hvorefter
Forholdene atter undergik en Foran
dring. Efter at mine Forældre havde byg
get deres Hus, blev Efterspørgslen om
Byggegrund stadig forøget. Min ældste
Broder, hvis Forhold havde ført ham til
Aarhus, byggede sig et lille yndigt Hus i
den ene Ende af Haven og kaldte Huset
»En veine«.43 Derefter rejste sig den ene
Bygning efter den anden. Men Størstede
len af Jorden blev solgt til Arbejderboli
ger og en hel Arbejderby rejste sig med
Gader og Stræder, heraf Hovedgaden
med Navnet Teglgaardsstræde. Teglvær
ket var dog forlængst revet ned til Fordel
for Bygninger, og selve det smukke Sø
lyst er nu kun et Hus i en Gade.
Hermed afslutter jeg, hvad jeg kan og
vil fortælle om mine Forældres og mine
Forfædres Liv, og det er kun saare lidt af,
hvad der er oplevet. Fra den Tid, da jeg i
1858 havde Bryllup og rejste med min
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Mand til Sønderjylland, var jeg ikke
Øjenvidne til Begivenhedernes Gang, og
kan derfor kun meddele dem enkeltvis.
Men i min Tanke staar oprullet prentede
Billeder af en gammel Slægts interessante
Oplevelser og mangesidige Begivenheder.
Det er for mig, som en Jordbund fyldt
med forskejllig artet Sæd, og naar jeg sø
ger efter Navnene paa de fremkomne Spi

rer, da staar der tegnet paa mine Billeder
Ordene Sindighed, Dygtighed, praktisk
Sans, Pligtopfyldelse, Godhed, Poesi,
Kunst og Læretrang, ingen Blødagtighed
og Egoisme, blandet med Selvopofrelse
tillige Klogskab, Fromhed og Aandslivlighed.
Jeg er bleven et saa gammelt Menneske,
at jeg med interesseret Iagttagelse, har set
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denne Sæd spire frem rundt om i Slægtens
Familier. Hvad jeg her har prøvet at
skildre, er kun løse Rammer med enkelte
smaa Skitser til Fornøjelse for den Ung
dom, som endnu ejer lidt Slægtsinteresse.
Efter at have fordybet mig i forgangne
Tiders Historie løfter mit Hjerte sig i Tak
til Gud for alle de gode Gaver, han skjænkede, for alle de Spirer, han lod sætte
Blomst og Frugt - men ogsaa med et Suk
om Tilgivelse for al Efterladenhed. Og
saa sender jeg den opvoksende unge Slægt
min kærlige Hilsen og beder Eder, tag
Sigte paa alt det Gode, I har taget i
Slægtsarv, og lad det blive udviklet under
Bøn om Guds Velsignelse for Eder selv
og for vort Folk!
Eders Tante
Johanne Marie Elisabeth Brammer
født Herskind

NOTER OG HENVISNINGER
Manchet
1. Rie Herskind født 1942, lærer. Datter af Leo
Eugen Herskind født 1909, lærer. Søn af Jo
hannes Herskind (1867-1931) præst og lektor.
Søn af Peter Rasmus Andreas Herskind (18291906) præst i Tranebjerg på Samsø.
2. Et postkort med et billede Frederiksgade nr. 79
viser Aarhus Ny Missionshotel 1910. Dette
kort er indklæbet i hæftet. Frederiksgade nr. 79
blev i 1907 solgt til hotel, men er i dag hoved
sæde for Århus skolevæsens administration.
3. Peter Herskind (1738-1826) købmand i Århus,
gift med Anne Andersdatter, født Schmidt
(1740-1816), datter af en købmand i Mindega
de. I Den gamle By i Århus findes der er silhouetklip, der viser dette par. Kunstværket
skyldes tegnelærer A. A. Engelbrecht.
4. Jfr. Emanuel Sejr: Gamle Århusgader I, 1960,
63.
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5. Jfr. Peder Jensen: En rig købmands hus, i Hist
og her i Århus, 1972, 76-77.
6. Jfr. N. J. Israelsen: En købmandsgård i Mejlgade restaureres, i Århus-Årbog 1979, 94-101.
Oplevelser og erindringer
1. Anne Marie Margrethe Petersen (1806-81) var
datter af major Rasmus Petersen (1765-1826)
og Johanne Petersen f. Gleerup (1771-1857).
2. Fredriksgade eller Frederiksgade nr. 79 opr.
Brobjerggade, jfr. Emanuel Sejr: Gamle År
husgader I, 1960.
3. Mikkel (Michael) Herskind (1771-1824), gift
den 11.12.1802 med Marie Elisabeth Smith,
død 1813.
4. Peter Herskind var 9 år gammel, da hans mor
Marie Elisabeth Herskind døde.
5. Provst Schütte sandsynligvis forkert for hof
prædikant Søren Schødte (1791-1836). Nogen
forbindelse til fam. Herskind ses dog ikke måske bl.a. fordi S’s første ægteskab aldrig har
kunnet oplyses.
6. Lucie Emmerentze Karsell, gift den 10.4.1814
med Mikkel Herskind.
7. Anthon (Anton) Michael Heskind (1817-62)
var gift med Jacobine (Bine) Marie Fulling i
1858. Hun var datter af købmand og vinhand
ler Frantz Fulling jfr. machettens note 6. Emil Herskind (1822-76) rejste til Kbh., hvor
han endte som kammerjunker og kaptajn ved
livgarden til fods.
8. Mikkel Herskind døde den 3.5.1821.
9. Entreprenant = foretagsom.
10. Se kort over Århus 1858 i Trap: Danmark
1859.
11. Johanne Petersen f. Gleerup (1771-1857) gift
den 24.11.1798 med major Rasmus Petersen
(1765-1826). Johanne Petersen var datter af
borgmester Friderick Christian Gleerup, død
1783, og Cathrine Margrethe f. Thye (17471820).
12. Som man jo af gode grunde heller igen mulig
hed havde for at anvende.
13. Tamburerede = broderede (med stoffet ud
spændt på en ramme).
14. Major Rasmus Petersen var søn af købmand
Johan Arndt Petersen og Anne Marie Gjeding.
15. Fredrik Christian Johan Petersen.

16. Peter Marie Jørgensen må være Søren Møller
Jørgensen (1794-1873), der både var malerme
ster, exam.jur. - og portrætmaler, jfr. Rasmus
Nielsen: Århus i 1840’rne, 1901/1959, 88 og
152.
17. Overlærer (lektor) Sørensen ses ikke som lærer
ved latinskolen. Århus Katedralskole var den
eneste latinskole i byen.
18. Fredrik Christian Johan Petersen.
19. Anne Marie Gjeding var datter af Rasmus An
dersen Gjeding død 1751 og Charlotte Amalie
Gjeding født Mørch.
20. Porten. Der var egentlig 2 porte til indgang.
Den store, som kan ses på postkortet af Aarhus
ny Missionshotel omkr. 1910, derigennem gik
man ind til stuerne; den anden førte ind til går
den, og derigennem gik børnene til daglig.
Igennem den store port kørte også kareten og
de andre vogne.
21. Peter Herskind udnævntes i 1862 til neder
landsk vicekonsul i Århus amt, og i 1877 beteg
nedes han som svensk-norsk samt hollandsk vi
cekonsul i Århus. Jfr. Ole Degn og Vagn Dybdahl (red.): Borgere i byens råd (1968).
22. I vinteren 1857 brændte købmandsgården. Ho
vedbygningen ud til gaden blev dog frelst, men
alle udhuse og stalde og det gamle brænderi gik
tabt.
23. Julius Michael Herskind, født 1827, blev ud
dannet til kontormand dels ved handelshuset
Pontoppidan i Hamborg, dels hos sin onkel
Anthon Herskind i Århus.
24. Peter Rasmus Andreas Herskind (1829-1906)
gift med Eugenia Pauline, f. Hørring (18351911), sognepræst i Veerst og Bække, Lyngaa
og Skjød samt Tranebjerg menigheder.
25. Frederik Holger William Herskind (Fritz) født
1831.
26. Johanne Marie Elisabeth Herskind født 1836,
erindringernes forfatter, gift 1858 med præsten
C. B. Brammer (1832-1900). Brammer var
præst for Stouby og Hornum pastorater i Bjer
re herred med bopæl i Gammelby.
27. Anny Sophie Emilie Herskind (1841-1900) gift
med præsten P. J. Bertelsen (1833-1906). Ber
telsen var præst for Hvejsel og Givskud pasto
rater i Nørvang herred.
28. Rasmus Peter Christian Müller (1827-67) ka

pellan ved Viborg Domkirke. Rasmus Müller
var søn af Rasmus Gjeding Müller, præst i
Astrup, gift med Karen Müller, født Lassen.
Rasmus Gjeding Müller var søn af Rasmus
Müller, birkedommer på Clausholm, gift med
Erasmine Müller, født Gjeding, søster til Anne
Marie Gjeding.
29. Rasmus Petersen var søn af Fredrik Christian
Johan Petersen, der var en bror til Anne Marie
Margrethe Herskind, født Petersen (18061881).
30. Musiklærer Chr. Anthon Møller boede en tid
omkr. 1840 hos Herskinds. Senere fik han sin
egen gård på Fredensgade.
31. Anton Rée (1820-86), født i Århus, var pianist.
Han blev klaverlærer i hovedstaden ved kon
servatoriets oprettelse i 1867, men opgav efter
en kontrovers med Niels W. Gade stillingen
efter et stykke tid.
32. Marcus Galthen Bech (1887-63).
33. G. P. Brammer (1801-84) biskop i Århus 184581.
34. Ole Christian Lund Gad (1813-59) kapellan
ved Vor Frue Kirke i Århus og sognepræst for
Åby menighed 1846-52.
35. Der var ikke østrigere med i Treårskrigen, og
der må derfor være tale om en sammenblanding
med 1864.
36. Johanne Brammer er her for langt fremme i
sine erindringstanker. Den krise, hun forment
lig tænker på, kom i 1857, mens ejendommen
allerede blev solgt i 1852.
37. Stolen er set i haven i Tranebjerg på Samsø, thi
her var sønnen Peter Andreas Herskind sog
nepræst.
38. Primler gml. form for primula.
39. Det nye hjem lå også i Frederiksgade, her flyt
tede man ned, da købmandsgården i 1852 blev
solgt.
40. Frederik (Fritz) Herskind blev kort efter sin
konfirmation som 16årig sendt til Newcastle,
hvor han kom på kontor hos et større firma.
Firmaet sendte ham til Hartlepool. Han var til
stor hjælp for forældre og søskende.
41. Peter Herskind flyttede i 1855 til Klostergade.
42. »Sølyst« lå ved Høegh-Guldbergsgade.
43. Læsningen usikker, men mulig. En veine bety
der i så fald: I held.
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En bondestudent
Minder og meninger

Af Chr. Buur
(Fortsat fra Årbog 1980)
Vinterlærer
I efteråret 1880 fyldte jeg 16 år, og mine
forældre tænkte på at lade mig gå over i en
næringsvej uden for bondestanden. Det
var den foregående sommer blevet for
søgt, idet jeg var sat i handelslære hos en
købmand i Sdr. Omme. Det viste sig hur
tigt, at jeg var kommet på en gal hylde.
En vis mangel på evne til at tænke på flere
ting ad gangen - distraktion hedder det
vist, når der er tale om betydelige perso
ner og ikke om en nykonfirmeret bon
dedreng - fik mig til at begå adskillige
bommerter. Interesse for butikken havde
jeg ikke, men derimod for H. C. Ander
sens samlede værker, der stod på en reol i
købmandens kontor. Det var fiasko, hvad
dog ikke alene var min skyld. Købman
den gik fallit; han var rar, men som for
retningsmand lige så lidt kvalificeret, som
jeg var i egenskab af kommis. Man siger,
at vestjyder er handelsmænd, ja mange af
dem. Min familie ikke. Fader gjorde dår
lige ejendomshandler, min ældre broder
forsøgte sig som uldhandler på Lolland
uden nævneværdigt held, og hvad mig an
går, så mangler jeg helt handelscentret.
Nej, mølleren i Sdr. Omme - Ingesen
kaldte vi ham, men jeg tænker han hed
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Ingustinus - han havde talentet. Når han
dukkede op på Ilderhede, så formodede
vi jo nok, at han ville gøre en kreaturhan
del - men hvilken? Hans lukkethed var
ubeskrivelig, og sædvanlig fik han fader
til at falbyde et kreatur, hvad netop var
hensigten, da Ingesen så kunne vedlige
holde sin reservation. Jeg har den dybeste
mistillid til forfattere, der hæfter visse ka
raktertræk - sindig f.eks. - på jyder eller
livlig på fynboer. Livsvilkårene skal nok
sætte præg på mennesker, men de enkelte
mennesker er uhyre forskellige i hver
landsdel. Der er tavse og drømmende,
dobbeltbundede og poliske vestjyder,
men virkelig også åbenmundede og snak
kesalige. Min morbroder Jens Frølund
Buur var af den første slags; min anden
morbroder Peder Buur hørte til de snak
somme. Mølleren i Sdr. Omme hørte ab
solut til kategori nr. 2. Det er uvist, om
sognefogeden i Assing hørte under nr. 1
eller 2; han sendte sin søn ud i verden
med formaning: Lad mig se, Jens, at du
ikke siger for meget.
I vinteren 1881 var jeg et par måneder
på Hoven højskole, som jeg senere kom
til at besøge i længere tid og derfor ikke
nærmere skal omtale her. Kun så meget,
at jeg ligesom de øvrige elever måtte ligge
selvanden i en seng, en gammel, men ikke
derfor nogen heldig skik. Følgen blev for
mig, at jeg hjembragte en hudsygdom,

der kostede min stakkels moder uendelig
møje og er mig et såre ukært minde.
Imidlertid antoges jeg at have skaffet
mig et sådant overskud af viden, at jeg
kunne aspirere til en af de mange vinterlærerpladser, som sognerådene besatte nogle sagde bortliciterede. Navnlig havde
jeg eller vel rettere mine forældre - jeg var
lige fyldt 17 år - kig på pladsen som vin
terlærer ved Sdr. Felding skole, hvor der
med hverdagsskolegang om vinteren var
så mange børn, at der måtte antages en
hjælpelærer for yngste klasse fra 1. no
vember til 30. april. Der stilledes ingen
urimelige fordringer til vedkommendes
kvalifikationer. Dog burde man have en
duelighedsattest fra en gejstlig, helst en
provst. I den anledning begav jeg mig en
dag i sommeren 1881 til Borris for at blive
eksamineret og erhverve duelighedsattest
hos den ansete provst Vilstrup (Henrik
Stampe Vilstrup, død 12/2 1908. Hardsyssel Aarbog 1908, s. 182). Vejen fra Il
derhede til Borris gik over det terræn,
som nu kaldes statens hede, og hvor der
foretages skydeøvelser. Vej var der nu ik
ke meget af, men retningen var nem at
holde. Der er så fladt som en pandekage,
og jeg behøvede ikke at gå ret langt, inden
jeg kunne se Borris kirke, som jeg kunne
benytte som landmærke. Et par sko hav
de jeg i hånden for på anstændig vis at
kunne fremstille mig for provsten; men
vejen tilbagelagde jeg selvfølgelig på bare
fødder. Når man har den fornødne træ
ning, går det udmærket. Der er naturlig
vis hugorme; men når man bevæger sig i
løb, kan de formentlig ikke få tid til at
hugge, selv om man skulle være så uhel
dig at træde dem på halen. Jeg nåede præ

stegården i Borris og fremførte mit ærin
de. Provsten kiggede på mig og bemærke
de så: Da De ikke er her fra provstiet, kan
jeg ikke indlade mig på at overhøre Dem.
Vil De ikke have en kringle og lidt at
drikke? Jo, det ville jeg gerne, og jeg nød
forfriskningen med lettet hjerte. Jeg hav
de virkelig så megen selvkritik, at jeg ane
de, undersøgelsen af mine kundskaber
ville have givet et kummerligt resultat.
Jeg vendte så næsen mod Ilderhede uden
at have sat noget af min reputation til.
Da jeg igen havde tilbagelagt de 14 km
og henad aften kom hjem spurgte min
broder, der var murer og havde opført et
hus i Døvling, om jeg ikke havde lyst til
at gå med til rejsegilde. Det sagde jeg ikke
nej til, og vi travede så de 5 km over den
store Felding Mose til Døvling og danse
de, til det lysnede i øst. Men da jeg deref
ter alene gik hjem over mosen, opdagede
jeg, at man virkelig kan gå og sove. - Jeg
kom hjem og nåede akkurat at komme
rigtig i seng og falde hårdt i søvn, da fader
purrede mig ud. Det var høslet, og plig
ten kaldte. Turen til Døvling måtte jeg
selv tage de ubehagelige følger af.
Den forlangte duelighedsattest fik jeg
uden nogen prøve eller forhør hos vor ra
re sognepræst, og 1. nov. 1881 tiltrådte
jeg mit første lærerembede. Lønnen var
160 kr. for 6 måneder på egen kost; men
da jeg fik kost og bolig hos degnen, lærer
Nellemann for 80 kr. i de 6 måneder, så
blev der jo et anseligt overskud.
Sognerådet havde delt den ret store
skolestue i to dele ved et bræddeskillerum, der var anbragt så behændigt, at den
runde kakkelovn, der stod midt i stuen,
varmede til begge sider. Da brædderne

73

naturligvis ikke måtte gå helt ind til kak
kelovnen, var der på begge sider spræk
ker, hvorigennem de store elever i deg
nens klassehalvdel kunne gøre herlige gri
masser ind til de små børn, som var mine
undersåtter. En tur hen til kakkelovnen
motiveredes med, at man skulle tørre en
fuldskrevet skrivebogsside. Det var meget
underholdende for eleverne, men mindre
behageligt for hjælpelæreren. Arrange
mentet var i det hele uheldigt. Vi kunne
nok ikke se hinanden uden gennem
sprækkerne, men i høj grad høre hinan
den. Sdr. Felding postbud havde to børn,
en stor dreng, der hørte til på degnens
side af plankeværket og en lille pige på 910 år, som gik i min klasses. Om drengen
var særlig uartig, eller om degnen havde
forset sig på ham, ved jeg ikke. Han fik i
hvert fald prygl med degnens tamp og
skreg rigeligt. Det skar mig i mit unge,
noget forelskede hjerte at se søsteren blive
helt hvid i sit lille, kønne ansigt under
hans afstraffelse. En skønne dag gik deg
nen og jeg enige til sognerådet og fik dets
tilladelse til at fjerne skillerummet, så vi
begge var i én klasse. Det gik helt godt, i
hvert fald bedre. Når den ene afdeling
havde skrivning eller regning, havde den
anden religion eller læsning. Det var sko
lens hovedfag eller måske snarere eneste
fag; resten var ubetydeligheder. Metoder
ne havde jeg ingen vanskelighed med; det
var de hævdvundne fra min egen skoletid,
i religion lærebogen og bibelhistorien
udenad, i regning hver elev på sit sted i
regnebogen, så lærerens arbejde ind
skrænkede sig til at høre, om resultaterne
var rigtige, og give en håndsrækning en
gang imellem. Det gik meget stille af, så
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der voldtes ingen forstyrrelse i den anden
afdeling. Man havde den gang den idé, at
det er børnene, der skal arbejde i regnetimen og ikke særlig læreren.
Til degneembedet hørte en ret stor
jordlod, hvorpå der kunne holdes 3-4 kø
er, et par heste og nogle svin. Degnen
havde derfor ikke så sjældent anledning til
fraværelse, bl.a. skulle han en gang imel
lem levere svin på Troldhede station. De
blev forede ordentlig af inden afrejsen og
fik til allersidst en løs mursten som des
sert. Der afregnedes nemlig på stationen i
levende vægt ved leveringen.
Under degnens fraværelse havde jeg
kommandoen over hele styrken, og det
gik helt godt. Man kunne altid sætte bør
nene til at regne eller skrive. De stillede
ikke større krav til underholdning. Turen
til stationen motiverede naturligvis nogen
festlighed i stationskroen, og degnen kom
ikke altid helt upåvirket tilbage. Ved en
enkelt lejlighed holdt han ikke af at gå ind
til sin kone, madammen, som bønderne
sagde for at hædre hende; han tog straks
fat på at katekisere med de store børn.
Katekisationen var vel nok alle gamle læ
reres fornemste opgave. Desvære var si
tuationen for tydelig, så drengene i mid
dagspausen sagde til mig: Æ degn var
fuld. Jeg benægtede det diskret. Ak ja,
der var langt mellem fornøjelserne i Sdr.
Felding. Degnen og madammen var me
get søde mod mig. Jeg måtte dele seng
med tjenestekarlen, som jeg af gode grun
de ikke kunne lide; men jeg hørte til fami
lien og fik meget finere mad, end jeg var
vant til. Både mand og hustru var kønne
folk, og deres børn var ualmindelig
smukke. De var små i 1881, ja to piger,

tvillingerne Tora og Tyra var ikke født;
men jeg har siden mødt megen elskvær
dighed hos lærer Nellemann og hans fa
milie i Sdr. Felding og set de halvvoksne
unge piger. De var allesammen lige til at
blive forelsket i.

Højskolen
I foråret 1882 fik min ophøjelse i lærer
standen en brat ende, og jeg blev atter sat
i arbejde hjemme sommeren igennem.
Det følgende efterår indtraf imidlertid en
af mit livs hovedbegivenheder. Min far
broder sognefoged Knud Jensen i Snejbjerg var en velstående mand, og hans be
røring med autoriteter lod ham ønske, at
en af hans mange sønner ville studere - til
degn i det mindste. Da nu ingen af dem
havde lyst, næppe heller evne, interes
serede han sig for mig, og ved støtte fra
ham kom jeg i det sildige efterår 1882 på
Hoven Højskole. Der var også tale om
realskolen i Herning og formodentlig og
så om Viborg Latinskole; men sandheden
var den, at jeg var over 18 år, så jeg ikke
passede i en rigtig skole, blottet som jeg
var for kundskaber i matematiske og
sproglige fag.
Bestyreren af Hoven Højskole K. Kri
stensen var degn i Hoven. Han var semi
narist fra Jelling - under forstander
Svendsen - og havde bagefter en tid været
på Kr. Koids Højskole. Han var således
stærk grundtvigsk påvirket, var en søgt
og dygtig foredragsholder; men han hav
de tillige den fornuftige tanke, at hans
højskoleelever skulle bestille og lære no
get. Han havde naturligvis stor respekt
for Kold, men talte ofte med liden agtelse
om de store højskoler i Testrup (Nørre-

K. Kristensen (1841-1918.
Kristensen tog 1864 lærereksamen på Jelling og blev
året efter lærer og kirkesanger i Hoven. 1878 opret
tede han højskolen, hvorfra der også udgik de særlige
vestjyske vinterlærere. Fra 1891 modtog skolen kun
kvinder, og den fik samtidig statsanerkendelse til
uddannelse af småbørnslærerinder. Kristensen tog
sin Afsked fra folkeskolen i 1906, men ledede højsko
len til sin død.
Efter A. Nordahl-Petersen: Danmarks Højskoler,
1908.

gård) og Vallekilde (Trier), hvor alt med
deltes i Foredrag, uden at der stilledes
krav til eleverne, men den eneste hensigt
var påvirkning. K. Kristensen meddelte
os historien i foredrag, som han forbered
te sig godt til, og vi begyndte alle timerne
med sang, ligesom han om morgenen
samlede os til andagt og om aftenen til
oplæsning. Altsammen såre godt, men
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næsten endnu bedre var det, at hele vort
ophold var lagt an som skole, så vi, om vi
havde vilje og evne, kunne forberede os
til i det mindste første del af lærereksa
men. Jeg lærte der al den matematik, fy
sik, zoologi, botanik, geografi, som jeg
siden honorabelt klarede mig med ved ek
samen både i Odense og København. Min
første matematiklærer var Karl Sørensen,
senere direktør for De danske mejeriers
fællesindkøb. Han var lige så fremragen
de som lærer i matematik, som han siden
viste sig at være i forretningsverdenen,
som pengemangel vistnok i 1883 tvang
ham over i. Han døde i 1928, 64 år gam
mel, som en meget formuende mand.
Hoven Højskole gik efterhånden mere og
mere over til at blive en uddannelsesan
stalt for lærere, vinterlærere især; senere
var skolen i en årrække kendt som uddan
nelsesanstalt for kvinder, der ville påtage
sig undervisning uden at tage eksamen.
Da jeg var elev, kom vi vistnok alle
sammen lige fra ploven og havde ondt ved
at styre vort overskud af kræfter. Om
vort almindelige kulturstade vidner nogle
»love til opretholdelse af orden på Hoven
Højskole«, som endnu er i min besiddel
se. De er ikke dateret, men må være fra
1883.
I. Udfejningen skal ske om morgenen
før kaffetid.
II. Ingen må skrive i andres bøger eller
på anden måde mishandle andres
ejendom.
III. Ingen må spytte på gulvet (loft, væg
ge, vinduer, sengehalm) i højskolen,
kontoret eller kamrene (sidste sted
må de gøre det, når kammerets bebo
ere vil tillade det).
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IV. Ingen må gå med træskoer, eller
klodser på i højskolen i kontoret eller
i kamrene (gangen med trappen).
V. Tobaksrygning i timerne (oplæs
ningstimen med) forbydes. Enhver,
som overtræder det ovennævnte, har
at betale i mulkt 5 ører.
Dokumentet er underskrevet af 21 mand
lige elever og en kvinde. Det er måske
ikke overflødigt at tilføje lidt kommentar.
K. Kristensen havde opført en bygning til
sin højskole. I stuen var et større under
visningslokale, et kontor og et par mindre
værelser. På første sal, tagetage, var der
fire kamre, hver med to senge, der atter
hver benyttedes af to elever. Der var altså
plads til 16 elever. Sengene havde halm i
bunden; sengetøj havde eleverne selv
med. Det var jo efter nutidens forhold
meget spartansk; men for os, der kom fra
bønderhjem, var det ret ordentligt. Vi
måtte selv sørge for rengøring i kamrene
ved fejning. Jeg erindrer ikke, at der no
gen sinde blev vasket gulv. At spytte var i
hin tid en sådan naturnødvendighed, at
det kun kunne forbydes ud fra meget ri
goristiske anskuelser. Manden, som har
skrevet disse bestemmelser hed ikke min
dre end Hans Peter Knud Christensen
Carl Hansen. Han talte naturligvis lige
som alle vi andre sin hjemegns dialekt og
sagde træske (med langt æ), flertal træ
sker, hvorfor han skriver træskoer. Klod
ser betyder trætøfler.
Jeg har de bedste minder fra Hoven
Højskole, hvis historie det iøvrigt ikke er
meningen at give her.
Sommeren 1884 mente jeg at have bal
last nok til at gå op til T del af skolelærer
eksamen, som man dengang, før 1892,

Hoven højskole ca.
1900.
Efter A. Nordahl-Petersen: Danmarks Høj
skoler, 1908.

uden videre kunne indmelde sig til, når
man havde attester for sædelighed og no
genlunde førlighed. Først i juli måned tog
jeg dagvogn fra Sdr. Omme til Vejle, en
dejlig tur, der begyndte ved 4-tiden om
morgenen med bedesteder i Omvrå, Uhre
og Bredsten. Det kunne nok minde om
moderne rutebilbefordring, men gik rig
tignok meget langsommere. Kusken fik
på vejen mange ærinder at besørge i Vejle.
Anmodningerne blev dels puttet i hans
lomme i form af sedler, dels magasineret i
hans forbavsende hukommelse. Ankom
men til Vejle søgte han enrum for at me
morere, inden han begyndte på sine ærin
der. Om eftermiddagen kørte han tilbage
med ankomst i Sdr. Omme ved midnat.
En lang dag. - Jeg tog med toget til
Odense gennem Østjyllands og Fyns her
lige natur, særlig imponerende for mig,
der aldrig før havde set mere skov end
egebuskene på Kratbank.

I Odense, hvor jeg tog ind i en lille
gæstgivergård på Fisketorvet, traf jeg
sammen med en mand, som også skulle
op til I’ del. Han var meget mere kendt
med verden end jeg, og jeg var i min ret
naive forfatning villig til at lade mig lede.
Vi henvendte os på Brockmanns hotel,
foreviste vore attester og betalte eksa
mensgebyr, hvorefter eksamenskommis
sionens formand, skoledirektør Holbech
skrev os ind i protokollen. Han virkede
ærefrygtindgydende ved sin størrelse og
sin gennemførte skaldethed. Efter den of
ficielle audiens hos formanden havde vi
vor frihed og kunne bese byen, blot vi
passede på at møde ved eksamensbordet
til de opgivne tider. Min cicerone var klar
over, at det første man burde foretage sig,
når man en aften kom til en købstad, var
at aflægge besøg i et bordel. Jeg vidste
næppe, hvor han førte mig hen; men han
bankede frejdigt på, og døren åbnedes af
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Brockmanns hotel i Odense 1905. 1 disse pompøse omgivelser - hotellet var byens førende - tog Buur 1. del af
lærereksamen 1884.
Efter Rich. G.Nielsen: Odense på gamle postkort, 1980.

en dame, som ved synet af os lige så hur
tigt smækkede den i igen. Hun har nok
takseret os og fundet os økonomisk un
dervægtige. Først da blev jeg nogenlunde
klar over, hvad det havde drejet sig om,
hvorefter jeg opgav hans selskab. Hvad er
det, der er de naives (dårernes!) formyn
der? Er det mon lykken alene?
Det gik mig godt nok ved eksamen. Jeg
fik ovenikøbet ug i matematik, mit første
fag. Min blyant rystede skrækkeligt, og
jeg udtrykte mig på vestjysk; men profes
sor Seidelin fandt ingen mangel ved be
greberne. Min erfarne fælle gik det min
dre godt eller rettere skidt. Vore veje skil
tes; men skæbnen ville, at han nogle år
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efter blev vinterlærer ved Sandet Biskole
og derved lærer for to af mine yngre
brødre. De var glade for ham, og han vi
ste ingen uskikkelighed. Ilderhede-Sandet
havde jo da heller ikke så store fristelser
som Odense.
Jeg rejste fra Odense en sildig aften og
kom 6. juli ved daggry gennem slagmar
ken ved Fredericia. I Vejle måtte jeg des
værre henvende mig til dagvognskusken.
Jeg havde overvurderet mine penges kø
bekraft og var ganske blottet for subsi
stensmidler. Da jeg havde fået mønt på
lommen, begav jeg mig ned i en kælder,
hvor jeg spiste ragout, eller da kød i sovs,
i sådanne masser, at værten forbavsedes

som Thrym over Thors appetit. Men an
komsten til Sdr. Omme henad midnat
havde jeg en milsvej til mit hjem. Det var
vel en sommernat, og selvfølgelig var hi
storier om genfærd og spøgelser idel løgn
og digt, men alligevel - historien om gen
færdet, der havde været så spøgefuldt, at
det satte sig på ryggen af manden og næ
sten knugede ham mod jorden, den var
ikke til at blive kvit.
Så kom ferien, og jeg blev sat i arbejde
hjemme; men jeg fik dog forinden lov til
at foretage en ferietur til Snejbjerg for at
besøge farbrødre, morbrødre og søsken
debørn. Sådanne familiebesøg i det i for
hold til Ilderhede virkelig frugtbare og
idylliske Snejbjerg var altid os børn en
oplevelse, og det for resten enten det var
sommer eller jul. I julen kunne man i
Næstholdt, min moders store fødegård
opleve at få gåsesteg eller dog anden fed
mad med langkål, stuvet i den fede suppe.
Man kunne let komme til at sætte sin ma
ve på for hård en prøve; men dejligt var
der naturligvis i Næstholdtgaard, hvad
det materielle angik. I åndelig henseende
var luften tung. Der var ingen børn, og
morbroder og hans kone, hvis bryllup jeg
som barn havde været til stede ved, var
hellige. Desuden hørte morbroder Jens
Frølund Buur til de tavse jyder. Vore be
søg i gården blev derfor ikke ret lange.
Gårdens gæstfrihed udøvede formentlig
nogen tiltrækning på de rejsende missio
nærer, kolportører kaldte vi dem gerne.
Traf det sig, at man kom til gården samti
dig med en sådan lægprædikant, så kunne
det hænde, at man ønskede sig andetsteds
hen. Min lille, ivrige tante, morbroder
Jens Frølund Buurs kone, passede på, at

man ikke eskaperede fra de andagtsstun
der, som kolportørerne afholdt, medens
de af deres rummelige tasker fremdrog
salgsvarerne, såsom en lille bog med illu
strationer, der viste det menneskelige
hjerte i stort format, således som det så ud
i dødsstuden, 1) når det var fyldt af from
hed og omringet af engle, og 2) når dets
ejer havde levet ugudeligt, og ondskabs
fulde, behalede djævle ventede på at kun
ne føre ham til den evige ild. - Som stu
dent var jeg engang kommet uforsigtigt
nær til dagligstuevinduet, inden for hvil
ket tante og kolportøren sad. Hun lukke
de så vinduet op og kaldte: Christian,
kom lige ind og syng en salme. Jeg adlød,
vi sang, og bagefter bad kolportøren en
lang bøn for den unge mand, som måtte
leve i den store by, hvor djævelen førte
regimentet og lokkede mennesker i sit
garn. Jeg blev lidt utålmodig og ytrede, at
djævelens magt vel dog kun var ringe
overfor Vorherres almagt, hvortil tante
virkningsfuldt bemærkede, at man først
ret mærkede den ondes magt, når man
satte sig imod ham. Sålænge man lod ham
lede sig på afveje, behøvede han jo ikke at
gøre sig særlig umage med en. Jeg måtte
tie. - Min gæstfri og dygtige tante havde
et tungt sind. Hendes syndsbevidsthed
var dybere end hendes frelsesvished, hvad
vist ofte var tilfældet med »frelste« vest
jyder.
En uforglemmelig juletur foretog jeg
og min ældre broder os fra Ilderhede til
Herning og derfra til Snejbjerg, da jeg lige
havde fyldt 11 år. Jeg havde endnu aldrig
ejet lædersko eller støvler, og heller ikke
ved denne lejlighed var andet til disposi
tion end et par fladbundede træskostøv79

1er. I disse vandrede jeg de ca. 35 km til
Herning og derefter 4 km til Snejbjerg til en farbroders gård i Helstrup, hvor der
var dans og lystighed. Den var jeg natur
ligvis for grøn til at deltage i; men det
skulle formentlig være morsomt at sidde
på en bænk og se på dansen. Dog mine
øjne fald i. De 40 km med træskostøvler i
vinterføre havde været for meget.
Sommeren 1884 havde en særlig glans.
Jeg var 20 år og havde en eksamen, hvad
der dengang ingenlunde var så alminde
ligt, som det senere er blevet, og jeg gjor
de megen lykke blandt mine fætre og ikke
mindre blandt kusinerne. Der var ribs og
stikkelsbær i haverne og høstakke på eng
og agre. Det var altsammen såre dejligt;
men ingen begivenheder er bleven tilbage
i min hukommelse - uden en tilfældig
hændelse en eftermiddag, da man på en
gård i byen kørte hø ind. Jeg kom til,
hilste goddag og anmodedes så spøgefuldt
om at være behjælpelig. Der var brug for
en rask mand i laden til at tage fra. Jeg gik
ind på forslaget, blev puttet ind gennem
lugen og fandt der en ung pige, som gan
ske alene tumlede med det indvæltende
hø. Vi havde begge nok at gøre, så der
blev ingen tid til præsentationer eller for
troligheder. Først bagefter, ja i de følgen
de måneder kom situationen tilbage til
mig: Den unge, friske pige, med duftende
hø i håret, nøgne fødder og lægge. - Da
jeg den følgende juleferie kom til Snej
bjerg, greb jeg en lejlighed ved hårene til
at komme til dans i hendes hjem og til at
blive ene med hende i et værelse. Vi tav
begge, betagne af situationen, men mode
ren bankede på døren, inden vi havde fået
givet hinanden et kys, som vi begge tør
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stede efter. Gildet fik ende, og vi sås al
drig siden. Hun hed kun Stine, men i mi
ne drømme var hun dronning længe efter.
Studentereksamen
Det interessanteste og mest tilfredsstillen
de var dog at præsentere det pæne eksa
mensresultat for farbroder Knud. Han
var også meget fornøjet dermed, for så
vidt, men bemærkede: Ja, degn, hvad er
der egentlig ved det? Nej, du skulle se at
blive student, for så kan du læse til præst,
til doktor eller endnu bedre til herredsfo
ged. Det fandt jeg var en storartet tanke,
og da farbroder på min forespørgsel er
klærede sig rede til at finansiere foreta
gendet, hvis rækkevidde hverken han el
ler jeg kunne se, ja, »så var min rejse be
sluttet«. Fader og moder gjorde ingen
indvendinger, og således gik det til, at jeg
1. september 1884 rejste til København
for at læse til artium på Døckers kursus,
hvorfra så mange bøndersønner, der har
begyndt studierne i en fremrykket alder,
har taget studentereksamen.
Jeg passede imidlertid meget slet til det
hold, som jeg skulle optages på. I realfa
gene havde jeg al den kundskab, som var
nødvendig til 1. del af matematisk artium
for privatister, som det var tanken jeg
skulle indstille mig til; men fremmede
sprog kendte jeg ikke det mindste til, og
det ansås derfor for bedst, at jeg anvendte
nogle måneder på at læse tysk og latin.
Min lærer blev stud.theol. Karstoft, stu
dent 1884 fra Døckers kursus, cand.
theol. 1891 og sognepræst først i Nørre
Snede, senere i Gamborg ved Middelfart.
Han underviste mig to timer hver søgne
dag i tysk og latin for ialt 1 kr. daglig. Jeg

rødmer endnu, når jeg tænker på misfor
holdet mellem betalingen og den udmær
kede undervisning, han gav mig. Jeg har
aldrig hørt en prædiken af ham, så jeg ved
slet ikke, hvordan han blev som præst;
men en fortræffelig lærer var han og en
ikke ringe poetisk begavelse. Jeg tror, den
højere skole i ham havde fået en fortrinlig
kraft. Hvor han klemte mig, og en gang
imellem jamrede jeg; men med god grund
holdt han mig til ilden. I løbet af septem
ber måned kom vi igennem Forchham
mers begynderbog (mensa rotunda!) og
det meste af den tyske grammatik sam
men med en begynderbog. 1. oktober be
gyndte jeg at læse i Cæsars Gallerkrig;
men to dage efter indtraf en katastrofe.
3. oktober 1884 vil altid være mig en
mindedag, først fordi Christiansborg
brændte. Denne nationalulykke er be
skrevet af så mange, så der er ringe anled
ning for mig til at komme ind på den. Jeg
havde allerede nogle gange været på male
riudstillingen, som jo dengang fandtes på
slottet, og jeg følte branden som en sådan
ulykke, at jeg ikke kunne få mig tilat gå
ned og se på den. Jeg mente ikke at kunne
være til nogen nytte, og nysgerrig tilskuer
til den sørgelige begivenhed ville jeg ikke
være. Jeg havde for resten også andet at
tænke på. Jeg havde nemlig samme dag
fået brev hjemmefra, at farbroder Knud,
min finansielle forudsætning, pludselig
var død. Hvad nu? Ja, der var i virkelig
heden intet andet at gøre end at stikke
halen mellem benene og rejse hjem.
Hjælp fra mine forældre var der ikke tale
om; vi var mange søskende, og selv om
jeg havde været den eneste, havde fader
dog aldeles ikke råd til at holde en søn til
6
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studering. Jeg måtte rejse hjem for at un
dersøge mulighederne, og resultatet blev,
at min morbroder Jens Frølund lovede at
støtte mig, indtil jeg fik studentereksa
men. Derefter antoges jeg at kunne klare
mig selv! Både morbroder og hans kone
var meget religiøse, og de havde deres be
kymringer. Jeg kunne miste min barne
tro, og fristelserne i den store by var farli
ge. Desuden havde morbroder, som ri
meligt var, pekuniære betænkeligheder.
Vel havde han og hans kone ingen børn,
men deres søskende havde mange, og de
var jo alle lige så berettigede til hans støtte
som jeg. Sagen gik dog i orden nogenlun
de. Jeg lovede alt godt og ærligt, navnlig
er jeg ville holde mig nær til mine barne
tro og fjern fra fristelserne. Desuden af
gav jeg forsikring om et økonomisk lev
ned, en forsikring, som størrelsen - eller
lidenheden måske hellere - af morbroders
subsidier gav mig rigelig anledning til at
holde. Morbroder og moster havde sik
kert gerne set, at jeg valgte det teologiske
studium, og det blev egentlig også efter
hånden forudsætningen under min forbe
redelse til artium. Senere gik det jo ander
ledes.
Så klemte jeg da på med latin og tysk
igen, og efter nytår blev jeg optaget på
holdet. Vore lærere var tysk: Viggo Pe
tersen, latin: dr. phil. S. Sørensen, geo
grafi: F. C. Granzow og naturhistorie:
Thorup, hvem jeg allerede havde mødt i
Odense, hvor han eksaminerede mig i na
turhistorie. De var alle dygtige og ener
giske lærere. Viggo Petersen, der var ma
gister i tysk, behandlede os med en tør
ironi, som vi var meget ømskindede over
for, men som han vistnok med mindre
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held anvendte overfor skolebørn. Da han
hørte, at jeg agtede at tage matematisk ar
tium, sagde han spydigt: Disse matemati
kere er nogle ulærde djævle. Jeg genså
ham adskillige år efter som lærer på Lang
og Hjorts kursus. Da var han lidt træt og
støvet, syntes jeg. Dr. Sørensen var et
unikum af ejendommelighed; men ham
og Granzow vil jeg senere komme tilbage
til. Om Thorup fortalte sagnet, at han var
gået glip af doktorgraden under den
mundtlige forhandling, formentlig en epi
sode i den store naturhistoriekrig mellem
Steenstsrup og Schiødte. Han var en stor
systematiker. Kunne på en time gennem
gå alle hovedpunkterne af zoologien. Det
kunne vel smage lidt af humbug; men vi
fik et grundlag, som jeg for min part be
tragter som vigtigere for os, der ikke
skulle være naturforskere, end studier
over begrænsede specialer, der let kom
mer til at ligge som oaser i ørkenen, han
underviste i von Westens Institut i Nørre
gade, hvorfra vi havde flere lærere, og
hvor vi efter den daværende ordning er
hvervede vor eksamen som privatister.
Matematik dyrkede jeg ikke; faget hør
te ikke med til 1. del af matematisk artium.
Da jeg sommeren 1885 efter vel overstået
eksamen kom hjem, forestillede man mig,
at det var meget uklogt at sigte efter mate
matisk artium, som kun gav adgang til en
begrænset del af universitetsstudierne.
Endskønt jeg egentlig anså matematiske
fag for mit speciale, lyttede jeg dog til
rådet. Jeg har tit, når der var to ting at
vælge imellem, haft vanskeligt ved at
træffe et valg. Der kunne være noget, som
talte for at vælge A, men lige så mange
fordele ved at foretrække B. Adskillige
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gange, når jeg på afgørende punkter af
mit liv har stået over for et sådant dilem
ma, har jeg misundt folk, som har tempe
rament til at farve det ene alternativ rødt
og det andet sort. En sådan evne har jeg
aldrig haft, og følgen er blevet, at ofte i og
for sig ubetydelige momenter har fået den
ene vægtskål til at synke. For øvrigt ligner
jeg vel de fleste af mine medmennesker i
så henseende. En englænder har sagt:
Ubeslutsomhed er kun store mænd og fæ
hoveder fri for (Napier).
Min forandrede plan bevirkede, at jeg
skulle perfektionere mig i græsk, som mi
ne klassekammerater havde læst en del af.
Det fandt sted i efteråret 1885, samtidig
med at jeg begyndte på fransk, engelsk og
oldnordisk; det blev nogle anstrengende
måneder. - Desuden måtte jeg tage en ek
samen i matematik, der hørte til 1. del af
sproglig-historisk artium. Prøven afhold
tes i januar 1886 umiddelbart efter julefe
rien, som jeg tilbragte i Vestjylland med
herlige julegilder. Hvor vi dansede - til
morgenskæret fik vinduerne til at blegne.
Lokaliteterne var gerne meget indskræn
kede, så bevægelserne og anstrengelserne
også blev det. Herligt var det og hvilken
vinter med sne og frost, så det kneb med
toggangen, da jeg atter i sidste øjeblik,
skulle vende næsen mod København. Det
resulterede da også i, at jeg kom for sent
til min matematikprøve. Stor opstandelse
på kursus, hvor man næppe havde så ube
tinget tillid til mine matematiske kund
skaber som jeg selv. Efter kursusbestyrer
dr. Rønnings råd henvendte jeg mig til
skolebestyrer Bruun, Lyceum i Farimagsgade, hvor nu »Socialdemokraten« har til
huse. Her afholdtes nemlig prøven. Jeg

undskyldte mig med vejret og snefaldet,
og Bruun rystede på hovedet. - Ja, hvis
professor Adolph Steen ville give ny op
gaver, så måske. Jeg opsøgte så den gamle
og frygtede matematikcensor og profes
sor i hans bolig på Nørregade. Det er en
forbandet historie; hvad vil De gøre? Ja,
bestyrer Bruun sagde, at hvis professoren
ville give nye opgaver, så - nå, sagde han
det. Det lovede så den store mand, og jeg
sad ene mand og regnede arimetiske og
geometriske opgaver, medens Bruun pas
sede på, at jeg ikke snød. Af de 2 X 4
timer, der var beregnet, anvendte jeg kun
2 X IV2 time. Følgen blev, at jeg havde
regnefejl i begge sæt opgaver, og at jeg
trods fin mundtlig præstation kun fik ug?
Jeg har desværre altid haft tilbøjelighed til
at blive lovlig hurtig færdig med mit ar
bejde.
Så gik de følgende to år med forbere
delse om formiddagen og kursusunder
visning om eftermiddagen, en for mig god
fordeling af tiden, da jeg aldrig har kun
net få noget godt ud af sene aftentimer.
Der skulle hænges i, når man ville opnå et
godt resultat. Vi skulle til eksamen som
privatister opgive uforkortede pensa i alle
sprogene, i græsk f.eks. to kapitler af Xenofons Anabasis, stykker af hans minder
om Sokrates, kapitler af Herodot, to dia
loger af Platon og 6000 vers af Homer, alt
for mit vedkommende i løbet af to år.
Døcker selv, oprindelig købmand og der
efter en tid operasanger, underviste ikke
på sit kursus. Han samlede os en gang
imellem om aftenen til oplæsning. Det
kildrede mig i hårrødderne af begejstring,
da jeg første gang hørte ham med sin
malmrøst læse »Asgårdsrejen«, og vi var

halvdøde af latter, da han bagefter more
de os med den respektløse parodi på »En
glad gut« - »Styr het han« - Men når bøl
gerne gik for højt i klasserne under
friminutterne, hørte vi hans tordenrøst
fra oven, hvor den døckerske familie hav
de sin lejlighed - med et Qwos ego, »nu
skal jeg -« (anføres som eksempel på en
ufuldført trussel), der f.eks. lød: Ikke
komme til gassen! Den, der kommer til
gassen, ham er jeg meget vred på. Døcker
var af gode grunde en meget skattet oplæ
ser, var på lange turneer gennem landet
ofte sammen med sin søn Carl, der var
lige så stor og fyldig som sin fader. Lærer
Nellemann i Sdr. Felding fik engang brev
fra den gamle Døcker, at han ville komme
og holde oplæsning i skolen, hvad der da
også blev arrangeret. Samtidig anmodede
han om nattelogi for sig og sin dreng, som
han udtrykte sig. Madam Nellemann
mente jo, at faderen og drengen nok kun
ne forliges i den seng, der stod i degnebo
ligens lille gæsteværelse. Hendes forfær
delse var ikke ringe, da to folio-mænd to
nede frem.
Den egentlige kursusbestyrer og vel
også ham, der antog lærere, var litteratur
historikeren dr.phil. Fr. Rønning, den se
nere undervisningsinspektør for realsko
lerne. Han var vor lærer i dansk, oldnor
disk og engelsk, en ikke meget interes
seret lærer, mildest sagt. Desuden havde
han så mange forskellige pligter, at han
forsømte den til danskundervisningen
knyttede forpligtelse til at lade os skrive
danske stile. De fleste af os var fra landet,
og vi trængte netop til øvelse, affiling og
kritik på det punkt. Jeg tror ikke, jeg hu
sker fejl, når jeg påstår, at vi det sidste år
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overhovedet kun skrev en enkelt stil lige
efter sommerferien. Til studentereksamen
gik det os ilde, og jeg, som siden er blevet
censor i dansk og dansk stil ved lærerek
samen, røber ikke, hvad karakter jeg fik i
stil til artium. En af kammeraterne, en
ældre håndværker, der ville være præst,
hvad man dengang ikke kunne blive uden
eksamen, kom med sin ene stil helt ned
under nulpunktet, så han ingen eksamen
fik dengang. Han udmærkede sig ganske
vist heller ikke i andre ting, bl.a. bøjede
han altid det engelsk verbum put pøt pøt - pøt - til skoledrengefornøjelse for
os, som ellers for størstedelen var ude
over lømmelalderen.
Vor lærer til 1. del i geografi og til af
gangseksamen i historie var cand.jur. F.
C. Granzow. Han var en fortræffelig
mand, især som historielærer. Han holdt
os til at lære vor lektie, så han under eksa
minationen kun behøvede at sige: Hvad
så? Vi skulle værsgod fremstille i sam
menhæng, og hvis synderen kørte i stå,
stampede Granzow med sin klumpfod i
gulvet og sagde: Na, na! Men når lektien
var hørt, trak han hovedlinier op og sam
lede historiske perioder under fælles
overblik. Det var en udmærket undervis
ning. Desværre lod han os anvende en
lovlig stor bog, som de færreste af os hav
de hukommelse nok til at magte. Forhen
værende sognepræst i Møgeltønder N. A.
Jensen var vistnok den eneste på holdet,
som var helt herre over stoffet. Han blev i
midten af 1890’erne en tid lærer i historie
i Vestre Borgerdydskole og udgav den
gang nogle historiske oversigter, til hvilke
han sikkert havde ideen fra vor histo
rielærer.

84

Granzows geografiundervisning hu
sker jeg intet om ud over den for os tem
melig ydmygende konflikt, som vi havde
med ham i vinteren 1885. Det var jo pro
visorietid, og med et par undtagelser var
vi alle glødende venstremænd, hvad der
dengang i København omtrent rangerede
med kommunist i 1935. Granzow var
højremand, og han var realpolitiker nok
til at lade os vide, at når han var herre
over militærmagten, så kunne vi gerne de
monstrere, så meget vi lystede. Det var vi
da også med til efter evne og lejlighed. Jeg
har endnu »Resolution ved folkemødet på
Nørrefælled d. 19. april 1885. Forsamlin
gen erklærer, at de af ministeriet Estrup
udstedte provisoriske finanslove strider
mod grundloven, og at dette ministeri
ums förbliven ved magten er en yderligere
trussel imod folkets rettigheder. Forsam
lingen opfordre folketinget o.s.v.« Trykt
Rømersgade 22! Min lyst til at deltage i
demonstrationer afkøledes i efteråret
1885. Højre bragte Estrup et fanetog efter
attentatet 21. oktober, og ved den lejlig
hed var vi en hel del oppositionsmænd,
der havde anbragt os i Grønningen ud for
ministerens bolig for at forstyrre højreto
gets hurra ved at fløjte. Jeg deltog i de
monstrationen, og kom helskindet hjem
uden at blive noteret for gadeuorden,
hvad der passerede ikke så få af mine me
ningsfæller, og de fik hver en bøde for
gadeuorden på 40 kr. Hed om ørene love
de jeg mig selv at holde mig i skindet for
fremtiden. Jeg havde hverken lyst eller
anlæg til at være martyr for venstresagen.
Men konflikten med Granzow. I vinteren
1885 kom det rygte ud, at venstremænd
meldte sig ind i Københavns Skyttefore-

ning i så stort tal, at de kunne vælte besty
relsen og måske lave den gamle forening vistnok af 1862 - om til en Riffelforening.
Følgen blev, at både velsindede højremænd og ildesindede venstremænd meld
te sig ind i foreningen, de første for at
værne om foreningens traditioner, de sid
ste for at skabe ny. Selvfølgelig måtte vi
være med ved den afgørende generalfor
samling, der på grund af de overvældende
indmeldelser var henlagt til Christians
borg slots ridehus, hvor for resten hele
historien opløste sig i ingenting, jeg hu
sker ikke hvordan. Der var for os kun den
lille formalitet i vejen, at vi netop skulle
have Granzow til geografi den aften, da
generalforsamlingen skulle finde sted.
Hvad var der at gøre andet end lade ham
tilgå meddelelse om, at vi var forhindrede
i at komme til stede i hans time ved delta
gelse i en generalforsamling. Det var helt
overflødigt at sige hvilken, da hele Kø
benhavn snakkede om Skytteforeningen.
Det var jo en noget usædvanlig frem
gangsmåde, og Granzow tog os det da
også meget ilde op - både af formelle og
vel også af reelle grunde. Han var som
sagt ikke vor politiske meningsfælle. Han
nægtede rent ud at læse med holdet mere.
Der stod vi. Han var lærer ved Westens
Institut og skulle eksaminere os den føl
gende sommer. Hvad kunne der ikke ske!
Vi blev temmelig hurtigt enige om, at vi
måtte sende en deputation til Granzow og
give ham en undskyldning samt bede ham
tage sig af vor geografiske opdragelse
igen. Han modtog deputationen med kul
de, men gik dog ind på at tage os til nåde.
Vort møde i klassen var pinligt, og lektien
afleveredes usædvanlig prompte og sag

ligt. Skyerne drev dog snart over, men vi
havde lært at opføre os mere taktfuldt og at være forsigtige med hr. Granzow.
Han var ugift, og det fortaltes, at han om
aftenen gik i »Kisten«; men da ingen af os
kom der, kunne rygtet ikke verificeres.
Vor lærer i fransk var i begyndelsen af
skoleåret 1885-86 den senere forstander
for Københavns Højskole Johan Borup;
men derefter havde vi den elskelige litte
raturhistoriker kontorchef Pierre Augu
ste Arlaud, anset for sin udmærkede ud
gave af Jens Baggesens skrifter. Han be
handlede os med en noblesse, som vi på
vor side søgte at »leve op til«, som eng
lænderne siger. Også i sin påklædning var
han et ideal for os elever. Han havde vir
kelig altid ganske rene, hvide manchetter
på.
Hans modsætning var vor latinlærer til
I. del og græsklærer til II. del dr. phil.
Søren Sørensen. Han mødte med tobaks
pibe og -pung samt strikkepind, der be
nyttedes til at rense pibehoved med, og
som tørredes af i hans røde hårmanke.
Det var en given ting, at vi også røg pibe
eller cigar i hans timer. Bagefter måtte alle
vinduerne op af hensyn til den følgende
kollega. Ikke sjældent var der øl på bor
det - ak, man kunne dengang købe en
gammel Carlsberg for 8 øre - og dr. Sø
rensen spurgte så, hvis fødselsdag det var,
hvorpå svaredes: klassens, eller underti
den: Lererens, det officielle navn i klassen
til og om dr. Sørensen. Han gik med den
største alvor ind på spøgen, og vi anmo
dede ham så om i dagens anledning at
synge for på »De gode gamle ægyptere.«
Vi rejste os alle, og lereren messede, se
kunderet af os: De gode gamle ægypteré -

85

de bleve ej begravede - men de blev balsameredé - og lagt i en pyramide Altsammen
såre højtideligt. Så drak vi af flasken og
gik over til dagens tekst, der gik som lyn
og torden. I Homer f.eks. 100 vers repeti
tion af den forrige times lektie, 100 vers
nye lektie og lererens gennemgang af 100
vers til næste gang. Der måtte helst ingen
stoppesteder være. Kunne den pågælden
de oversætter ikke magte stedet, hed det:
Benot ham, den næste o.s.v., indtil en ge
nial fortolker eller lereren selv havde givet
oversættelsen. Den følgende time be
gyndte med gennemgang af disse noterin
ger, et system, som dr. Rønning forgæves
søgte at efterligne. Ved oversættelsen
kom det mere an på at give det græske
ords egentlige betydning end på at finde
tilsvarende gode danske ord. Vi sagde betørfiske, balsamere, pladse, bevæge sig og
nedsødbehageligfornemmelse, et verbum,
der anvendtes på Xenofons sultne solda
ter, som med lyst og grådighed spiste en
masse honning, som »pladsede« ned igen
nem dem! Disse mærkelige oversættelser
vakte til at begynde med morskab, men
efterhånden var de en selvfølgelighed.
Blev de for sjældne, sagde læreren: Hvad
hedder det til eksamen? Jeg vil antage, at
lærere i fremmede sprog ofte lader sig nø
je med en pæn dansk oversættelse og ikke
i tilstrækkelig grad sikrer sig, at eleven
ved, hvad der egentlig står i den fremme
de tekst. Dr. Sørensen gik til den modsat
te yderlighed! Han kunne sine tekster, så
han ikke behøvede nogen bog for at høre,
om vi læste eller oversatte rigtigt. Han
medbragte desuden en sanskriftfolio og
sad og skrev på sin navneindeks til Ma
habharata, medens hans underviste os i
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græsk. En gang imellem rejste han sit rød
hårede hoved og sagde: Stod der ikke så
dan (citat) på græsk? og når svaret lød:
Nej (citat), så erklærede han: Så kunne
der piske mig have stået sådan! - Han var
sidst i trediverne, da han læste med os, og
kunne åbenbart byde sig selv al muligt:
Masser af timer, dels på undervisningsan
stalten København, som han havde sam
men med den senere kendte socialdemok
ratiske politiker K. M. Klausen, dels på
Døckers kursus og anstrengt videnskabe
ligt arbejde ved siden af. Som bkendt dø
de han kun 54 år gammel, ganske kort tid
efter at han havde overtaget det professo
rat i Sanskrit, som han var så kvalificeret
til. Vi, hans gamle elever mindes ham og
hans timer med ærbødighed og et ve
modsfyldt smil (o Jerum, quæ mutatio
rerum!)
Vor latinlærer, rigsdagsstenograf, cand.
philol. Fr. Torup vil måske ingen af mine
klassekammerater have nogen erindring
om; men for mig er han et meget kært
minde, ikke alene for hans grundige og
rolige undervisning, men også for hans
venlighed mod mig bagefter. Da jeg i vin
teren 1887-88 var soldat indbød han mig,
trakterede mig med solide bøffer og lod
mig ryge af sine piber, og i efteråret 1888,
da jeg var færdig med militærtjenesten og
faktisk stod på bar bakke, skaffede han
mig ved Maribos skole, hvor han dengang
var lærer, så mange ekstratimer, at jeg
kunne begynde at studere. Det er gået
mig med min gamle latinlærer, som det
vel ofte går unge mennesker i forhold til
ældre, der har vist dem godhed. Taknem
meligheden kommer først senere, ofte for
sent. Jeg er tung om hjertet ved tanken

om, at jeg ikke gav Fr. Torup en blomst,
mens han levede. Nu må jeg lægge den på
hans grav.
Som tidligere omtalt var de allerfleste af
os venstremænd, og desuden var vi i no
gen grad interesserede i tidens litterære
naturalisme, i det mindste i de sensatio
ner, som retningen gav anledning til. Den
norske maler Christian Krohg malede et
billede af et offentligt fruentimmer i en
politilæges venteværelse. Det findes for
mentlig i Oslo nu. Han ønskede vistnok
1885 at udstille det i København; men
autoriteterne forbød det. Ubegribeligt i
1938. Damen er fuldt påklædt, kjole til
gulvet. Stor hat med fjer. Men det var jo i
de tider, da man også af sædelige grunde
nægtede at spille H. Ibsens »Gengangere«
på Det kgl. Teater. Nuvel. Billedet udstil
ledes i Malmø, og vi fribårne ungersvende
sejlede over Sundet for at se det. Heldig
vis fik vi på samme tid Lunds domkirke at
se, så udenlandsrejsen var ikke helt unyt
tig. Den naturalistiske litteratur havde vi
så godt som ingen forbindelse med eller
kendskab til. Der var dog en af kammera
terne, som var stærkt påvirket af tidens
litterære smag. Hans navn var Laust War
ming, søn af gårdejer i Lundsmark lidt
syd for Ribe. Han havde været på Askov
Højskole og skulle nu være student. Han
skrev digte og læste dem for os under vor
tavse forbløffelse - f.eks. om et besøg hos
- en dame! Da vi vel ikke protesterede,
men dog ved vor tavshed antydede, at vi
ikke var frigjorte nok til at nyde den slags
poesier, så blev han efterhånden mere af
dæmpet. På kurset havde man ham dog i
kikkerten, og i vinteren 1886-87 kom det
til en katastrofe. Døcker havde pensionæ-

Julius Døcker (1832-1905). Døckers kursus var oprin
delig en særlig afdeling af dr. phil. Gotfred Rodes
højskole, der 1874 var oprettet på Skovgård i Ordrup.
Første hold tog studentereksamen 1879; men da Ro
de var død året i forvejen, bad en kreds af de elever,
der endnu ikke var færdige, og som var kendt med
det døckerske hjem, denne om at fortsætte kurset.
Døcker var uddannet operasanger og virkede på Det
kgl. Teater 1863-79.
Søndags Posten 9. jan. 1887.

rer; det var vel en betydelig del af indtæg
ten. De slog sig sammen om at udgive en
avis, hvori man var næsvis mod den døck
erske familie og vist også kritiserede trak
tementet. Da de ungdommelige bidrag
blev for slemme, måtte Døcker skride til
handling, og da han - og familien formo
dentlig - gik ud fra, at Warming var for
fatter til de mest ondartede artikler, blev
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han vist bort fra kursus, en meget stærk
foranstaltning, da eksamen var nær, og
der ikke kunne skaffes noget afgørende
bevis for hans skyld. Warming nægtede
stolt - eller halstarrig om man vil - at
erklære sig uskyldig, idet han sagde, at
man jo kunne få fat i den skyldige ved at
få alle uskyldige til at sige nej. - Vi fandt,
at her var en lejlighed til at demonstrere
kammeratskab og meddelte Døcker, at vi
holdt med Warming og agtede at forlade
kursus, når han skulle bortvises. Vi havde
spurgt et andet kursus - vistnok Bokkenheusers - om man ville tage imod os, og
havde fået det bekræftet. Vi havde, om
jeg husker ret, lige fået udbetalt under
støttelse af ministeriet for det løbende fi
nansår, så humøret var højt. Ingenlunde
skulle tyranner knægte en af vore kamme
rater, uden at vi stod ham bi i farens
stund. Situationen udviklede sig imidler
tid snart på en ugunstig måde. Døcker var
naturligvis ikke uvirksom, og vi fik fra
det omtalte kursus besked, at nej tak, un
der de omstændigheder, som man nu var
blevet bekendt med, ville man ikke have
noget med os at gøre. Undervisningsmi
nisteriet, der naturligvis havde givet os
understøttelsen til ophold på Døckers
kursus, udtalte sig nok også til ugunst for
os. Kort sagt, vi måtte gå til Canossa.
Warming fik eksamen samtidig med os
- hvor og hvorledes ved jeg ikke - og er
med på vort studenterbillede. Efter eksa
men blev han hjemme på sin faders gård.
Han fik ikke mere lov til at komme til
København, men rejste eller sendtes til
USA, hvor han tjente sig op ved et stort
forlag i Chicago, The University of Chi
cago Press. Ved vort 25 års studenterjubi
88

læum 1912 sendte han en »hilsen til Dem
og alle og til Danmark«. Hans talent ville
sikkert også have brudt ham en bane i
Danmark, om man havde haft overbæ
renhed med hans ungdommelighed. Han
døde 1935. Forfatteren til den mest
kompromitterende artikel var, om jeg hu
sker ret, en af Døckers pensionærer, som
ganske vist blev en dygtig student, men så
med hele sin kraftige bondenatur forel
skede sig i en varietedame; de hermed for
bundne udgifter medførte nogle uregel
mæssigheder, som han unødig tog sig så
nær, at han drog til den franske fremmed
legion, hvorfra han ikke vendte tilbage.
Fra højskolen i Hoven havde jeg fået
formaning til at gå i Vartov kirke og høre
pastor C. I. Brandt eller også i
Helligåndskirken, hvor den senere biskop
Rørdam prædikede. Det råd fulgte jeg i
det mindste det første år. De to sidste år
af min forberedelse til artium anvendte
jeg sædvanlig min søndag formiddag til at
skrive fransk stil, så der blev ingen kirke
gang af. Grunden var på den ene side det
intensive skolearbejde, på den anden side
vel ungdommelig ligegyldighed. Men min
barnetro havde jeg endnu i behold. Det
var i kort begreb middelalderens store te
ologers lære: Ved Adam og Evas ulydig
hed er synden kommet ind i verden og
har forplantet sig til hele menneskeheden,
som ligger i det onde. Men den retfærdige
Gud må forlange brøden sonet, ved at en
uskyldig lider straffen, så de syndige
mennesker kan blive frelst. Derfor har
Gud »sendt sin søn herned for verdens
skyld at lide«. Men en dag i min første
studentertid gav en bekendt mig en frem
stilling af Gyllingpræsten Otto Møllers

syn på forsoningslæren, at Jesu gerning
skal forstås ikke som en betaling i ren ju
ridisk forstand, men som vejen til livet og hvad nu moderne teologer kan finde
på at sige, idet de tager afstand fra skola
stikeren Anselm af Canterbury og hans
Cur deus homo! Jeg vil ikke sige, at jeg
den dag mistede min tilknytning til kri
stendommen; men jeg tabte dog min
barnlige tro på en forsynsstyrelse, der er
anderledes klar og let fattelig for menig
mand end alle nu senere anvendte, nok så
velmente forklaringer på mysteriet. Den
gamle udlæggelse genlyder jo da også sta
dig i Salmebogen.
Så blev jeg student, med undtagelse af
dansk stil med megen honnør. Af de ek
saminerende lærere ved von Westens In
stitut, hvor vi døckerianere tog eksamen,
var der flere meget ansete. Granzow eksa
minerede os selv i historie; i fransk var
Sophus Schandorph eksaminator, i dansk
Herman Trier, i latin udgiveren af vort
latinske leksikon Goldschmidt og i græsk
den elskelige O. Siesbye. Han trakterede
os inden eksaminationen med et par tørre
tvebakker, som vi måtte synke for at vise,
at vor spytafsondring var i orden. Man
fortalte, at han nøje så efter, om vore sko
var ordentlig pudsede. Det sørgede vi da
for. Traditionen var formodentlig foran
lediget af hans nærsynede bevægelser med
hovedet. - Skønt mange har omtalt dr.
Siesby og jeg intet væsentlig nyt kan tilfø
je, vil jeg give luft for mine følelser ved
erindringen om denne sjældne mand.
Han var lærer i latinsk stil på universitetet
og havde det kedsommelige arbejde at
rette vore stile, som ved tilbageleveringen
gav ham anledning til bekymrede be

mærkninger om vore kvalifikationer til at
være filologer. Når man besøgte ham i
hans halvmørke stue i centrum af byen,
morede det ham at anstille intelligensprø
ver. Hvor står og hos Paludan Müller?
Man kunne godt komme i forlegenhed,
hvis man ikke kom i tanker om Amor og
Psyke. Hvordan kan man bedst til dansk
oversætte det latinske egennavn Papirius?
Jeg vandt hans bifald ved at foreslå Drewsen, hvad jeg blev så glad over, at jeg kan
huske episoden endnu!
Formedelst en tiøre blev jeg medlem af
den af ham stiftede »sammensværgelse«
Ji, hvis formål det er at hævde berettigel
sen af at kalde talefiguren:

Konen arbejder, 1 Subj. Verb.

og manden læser,
for en Pzasme, lige så vel
ledfølgen
Konen arbejder,
derimod læser manden,

Subj. Verb,
som man kalder
Subj. Verb,
Verb. Subj.

for en chiasme. Meget lærd, men mere
pudsigt. Medlemsskabet førte med sig, at
man udvekslede fødselsdagshilsener med
den lærde mand. Glemte jeg at sende ham
hilsen til hans fødselsdag om sommeren 19. juli - kom der heller ingen hilsen til
min kones fødselsdag sidst på året; men
huskede jeg ham næste år, så var alt i or
den igen. Den sidste fødselsdagshilsen
sendte han os tre tre dage før han døde dec. 1913.
Han var min censor i latin på Borger
dydskolen en varm sommerdag ca. 1900.
Eleven anmodedes om at læse Ovids la
tinske hexametre i Pyramus og Tisbe.
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Min censor havde som sædvanlig sit an
sigt helt nede i bogen. Han var så nærsy
net, at han måtte løfte hovedet, når han
skulle vende blad. - Eleven læste mange
vers om det elskende pars sørgelige skæb
ne, og jeg skottede til min censor, som nu
ligefrem hvilede sin israelitiske næse i bo
gen, og se, nu tyngede hovedet på den, så
den bøjede sig til siden. Det var Morfeus
»Søvnens Gud og Dødens Broder«, der
aflagde den gamle en visit - i sommer
varmen.

Soldatertjeneste
Med studenterhue vendte jeg som trium
fator hjem til mit fædreland; men jeg kun
ne ikke skjule for mig selv, at situationen
ikke var helt god. Jeg havde været til
strækkelig længe i København til at se
vanskelighederne. Jeg var hjulpet frem til
artium, og mari gik ud fra, at jeg nu selv
kunne klare mig dels med understøttelse
dels med privatundervisning. Foreløbig
skulle jeg være soldat. Jeg var 23 år og
havde været til session i efteråret 1886 og
var taget til infanterist. For ikke at risike
re at blive underkorporal og som følge
deraf ligge inde i 18 måneder, byttede jeg
nummer, således at jeg indkaldtes 1.
novbr. 1887 til vintertjeneste, som det
hed, d.v.s. 11 måneder fra 1. novbr. 1887
til 30. september 1888. Jeg var nødt til at
bytte, da jeg af hensyn til eksamen selv
følgelig ikke kunne lade mig indkalde i
april 1887. I bytte fik jeg 60 kr., der kom
på et tørt sted. I februar fik jeg ordre til at
møde i marts som hestepasser! Det viste
sig, at han, som jeg havde byttet med, en
godsejersøn, havde haft et nummer med
påtegning H (hestepasser). Det måtte da
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nummerkontoret i Holmensgade bringe i
orden, hvad man gjorde på den for mig
behagelige måde, at jeg foruden et rigtigt
november-nummer for nervøsitet og ulej
lighed fik 60 kr. mere. Hvilket svineheld!
I efteråret 1887 florerede jeg et par måne
der i København og hørte forelæsninger
inden min indkaldelse. Jeg meldte mig
ind i Studentersamfundet, hvor jeg var til
rusgilde i de mere end beskedne lokaler i
Badstuestræde. Viserne refererede sig na
turligvis til døgnets begivenheder. Drachmann, som var i sin »højreperiode«, spottedes, fordi han ikke kom der, »hvor alt i
virksom stræben bunder«, men drak sin
»donner« i Studenterforeningen. Vi sang:
At få hundred kys af samme - en digter
yngling si’er - det er ikke fanden ta’ mig som et kys af hundred pi’er. Det var den
unge Sophus Clausen, der udtalte den an
skuelse. Talerne husker jeg intet om, men
derimod, at en del af de store, spec, selve
ste Georg Brandes var til stede senere på
aftenen. Derimod var der jo ingen damer,
og der blev altså ikke danset, hvad plads
forholdene unægtelig heller ikke var til.
Så kom 1. novb., og jeg mødte i Kastel
let ved 1. regiment 21. bataillon. Vi ind
kvarteredes i den grå bygning ved Norgesporten, 25 mand på min stue. Det var
for de allerflestes vedkommende menne
sker af det bredeste samfundslag, dog i
det hele skikkelige københavnere. Men
læg 25 skikkelige mennesker i 22-23 års
alderen sammen uden tilsyn, og der kom
mer let en bande ud deraf. Jeg var fra
Vestjylland nok kendt med lidt af hvert i
snak og adfærd, men blev dog noget im
poneret af, hvad kammeraterne - kontu
bernalerne - kunne præstere især om afte-

nen, når vi skulle i seng. Desuden ansås
det for at være god soldatersædvane at
slås med sengetøj, når gassen var slukket.
Det var højst ubehageligt. Luften blev
formedelst støv og forskellige luftarter så
tyk, at man havde brug for al sin ungdom
og sundhed for at falde i søvn. Disse af
tenscener fik heldigvis en brat afslutning,
da vi efter 6 ugers uddannelse i militær
opførsel overtog vagttjenesten. Vi var ik
ke flere, end at vi sammen med vinter
mandskabet fra Sølvgades kasene kunne
komme på vagt hver tredie nat. De to an
dre nætter sov vi artigt og roligt i vore
senge på kasernen. Sovesalen - eller be
lægningsstuen, som det hed på det militæ
re sprog - blev en ren idyl. Vagttjenesten
generede mig, der altid har haft ondt ved
at våge. Hvor jeg kæmpede med Morfeus
kl. 2-4 om natten! Jeg foretog gymnasti
ske øvelser, knæbøjninger og løb, »men
lige meget hjulpe de«. Især var det ubeha
geligt at have vagtposten på Kastelsvolden
bag kirken. Der kunne man nemlig falde
ned af Volden, hvis man fik et slemt an
fald af søvnighed under spadsergangen
frem og tilbage. Da jeg nødig ville risikere
at knække halsen, stod jeg i skilderhuset
ret op og ned med det resultat, at mine
knæ som kong Belsassars slappedes, og
jeg sank sammen, hvad der igen havde til
følge, at jeg vågnede, strammede dem og
atter sank sammen osv. Bedst var det at
være med på det lille vagthold, der bevog
tede skydebanerne på Amager - guderne
må vide hvorimod. Der kunne man strejfe
rundt på banerne og i nattens mulm ople
ve mange sære stemninger.
En særlig form for vagt var brandvag
ten i Kastellet. Den havde lokale i det lille

hus til venstre for Norgesporten, som nu
vist anvendes til andet formål. Mandska
bet bestod af tre menige og en gefreiter nemlig fritaget for vagt, en underkorporal
eller korporal. Hver af de tre havde fri i to
timer, gik så i to timer rundt i Kastellets
bygninger med et kontrolur på maven.
Omkring på lofter og i andre lokaliteter
var anbragt kasser med en nøgle i. Den
passede i kontolurets værk, og en omdrej
ning med den konstaterede, at vagten
havde været på stedet til rigtigt klokke
slet. Man påstod, det kunne lade sig gøre
at samle alle nøglerne hjem i brandvagten
og der i ro og mag at besørge omdrejnin
gerne; men risikabelt var det naturligvis.
De følgende to timer tilbragte brandvag
ter i en bastion bag hovedvagten, som se
nere sløjfedes af Frihavnsbanen. I denne
bastion stod et hus med et gammelt træ
stakit omkring, hvori der efter sigende
engang havde været krudt. Det kunne alt
så nok kaldes et krudttårn, selv om der
ikke mere var krudt deri, og selv om hu
set lignede en lade ved en lille bondegård.
Måske var det på denne post, at soldaten
af mangel på forsigtighed og vanvare frøs
ihjel - ifølge madam Schmidts vise.
I sommeren 1888 var jeg en søndag på
brandvagt. I min fritime kom vor kom
mandant, en korporal og bad mig gå hen i
Nyboder nr. ét eller andet og hente ham
partituret til »Sov i ro«. Jeg ved ikke, om
man kan huske denne melodi, der i slut
ningen af firserne ofte optrådte som ba
sunsolo. Skønt jeg var student og havde
hørt Homer og Platon, anede jeg ikke,
hvad et partitur var, og kendte vistnok
heller ikke noget til »Sov i ro«. Hvad
grunden end var, så kom jeg tomhændet
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Kastellets Norgesport ca. 1917. Kai Friis-Møller (red.): Det skønne København, 1917.

tilbage til vor kommandant, og da han
vidste, jeg var student, gik han formo
dentlig ud fra, at jeg havde været vrang
villig, og pønsede på hævn. Lejligheden
kom, da jeg ud på aftenen stod i bastionen
og passede på det melankolske krudttårn.
Korporalen kom på inspektion og kon
staterede, at der manglede to stave i sta
kittet, hvad jeg ikke havde givet nogen
rapport om, da jeg tidligere på dagen
vendte tilbage fra vagten. Følgen var en
røffel, som han tildelte mig med mange
og udsøgte gloser, hvoriblandt også var
»sådan en Herkules«, d.v.s. en, der var
for vigtig til at udrette ærinder for en kor
poral. Jeg var virkelig ganske uskyldig,
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både med hensyn til partituret - der hav
de på Døckers kursus kun været tid og
lejlighed til erhvervelse af kundskaber og
ikke tillige til at få, hvad man kalder al
mindelig dannelse, som der jo skal lidt
længere tid til at indsamle end tre år - og
for resten også anbelangende stakitpæle
ne, der vitterlig havde manglet den sidste
menneskealder. Men jeg sagde ingenting
til mit forsvar. Det gjorde en fornuftig
menig soldat ikke 1888, formodentlig hel
ler ikke 50 år senere. Reglen bør følges
både af uskyldige og skyldige. - Blandt
soldaterlivets behageligheder var funktion
som ordonnans for bataillonen, regimen
tet eller endog generalkommandoen. Man

fungerede en uge og var i den tid fritaget
for alle andre pligter. Det var storartet.
Sædvanlig kunne man blive færdig med at
besørge breve om formiddagen og havde
resten af dagen fri. I ugen ind til jul 1887
var jeg ordonnans hos general Esmann,
Gustav E.s fader. Han spurgte mig, om
jeg ville besørge ærinder for ham juleaf
ten, måske julegaver. Jeg skulle blive i
Kastellet og sagde gladelig ja. Generalen:
Hvad er De som civil mand? Jeg: Stu
dent. Generalen: Nej, så vil jeg ikke be
nytte Dem. Og derved blev det trods min
bemærkning, at det gjorde ingenting osv.
Han tog en anden, og jeg blev formodent
lig afskediget i samme anledning. Jeg stod
i hvert fald skildvagt ved indgangen fra
Nørrevold til Rosenborg slot anden jule
dag. Det frøs 10°R.
Sommeren 1888 var jeg en uge ordon
nans for en anden høj, militær autoritet,
regimentet tror jeg. Med stillingen fulgte
desværre forpligtelse til at gøre rent i et
kontor, der lå ud mod Kastellets hoved
gade. Rengøringen var ikke besværlig,
den bestod kun i fejning af gulvet, men
fejeskarnet måtte man bære over gaden til
en skarnkasse. Det var ydmygende at ba
lance med en fejebakke forbi spadseren
de, der smilede ad den til rengøringskone
forvandlede Jens. Jeg fandt på den udvej
au putte fejeskarnet i den kolde kakkel
ovn; men ideen var hverken god eller ori
ginal. Sergenten, der passede kontoret,
lukkede ved sin ankomst kakkelovnen op
og konstaterede griseriet. Desværre fulgte
jeg ved denne lejlighed ikke reglen om
meniges tavshed. Jeg nægtede frækt, hvad
naturligvis ikke nyttede noget. Sergenten
skældte mig bælgen fuld og lod mig sidde

hele eftermiddagen og vente på besked.
Nej, en soldat bør holde kæft samt natur
ligvis trit og retning.
Min sidste vagt havde jeg i slutningen af
september 1888 ved Rosenborg slot, hvor
vi skulle beskytte det smukke slot og dets
omgivelser mod ildgerningsmænd. Des
værre var der i den lille have ved slottet
æble- og pæretræer, hvis frugter vi spiste.
Jeg plukkede ikke selv, men andre gav
mig, og jeg åd. Aldrig har jeg været mere
ilde tilpas end dagen efter denne sidste
vagt. Vi skulle hjemsendes, og hvis man
nu opdagede tyveriet - eller rettere rejste
anklage mod os - for det kunne ikke und
gås, at man opdagede vor misgerning - så
kunne det blive en nydelig historie, at de,
som skulle holde tyve borte, selv stjal om
end kun æbler og pærer. Der skete hel
digvis ingenting; men hvis de foregående
og efterfølgende vagthold bar sig lige så
dan ad, så tør jeg formode, at frugtavlen i
haven blev lille i efteråret 1888.
Vinteren 1888 var meget streng og rig
på sne. Vi drog ud på felttjenesteøvelse ad
Jagtvejen. Den var ryddet, men sneen lå
ved siderne så højt, at vi knap kunne se ud
over den. En ganske interessant oplevelse
havde jeg og nogle af kammeraterne i den
strengeste vintertid. Vi udtoges tillige
med et lille udvalg af Københavns øvrige
soldater, deriblandt fra Garden til at fore
tage øvelser med det nye infanterigevær,
som siden indførtes i Hæren. Vi var i den
tid fri for vagttjeneste, drog hver dag ud
på skydebanerne og foretog en masse
skydning. Ved skiverne måtte nogle af os
efter tur være til stede for at klistre de
huller til, som kammeraternes kugler la
vede. Det frøs hårdt, og vort klister blev
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hårdt som is, men vi fandt på råd, men
hvilket skal her forbigås. Jeg var en sikker
og rolig skytte, og general Tvermoes, der
havde ledelsen, sagde: »De skal melde
Dem ind i en Skytteforening og vinde
nogle præmier«.
- Om soldatertjeneste må jeg i det hele
sige, at vi nærmest havde for lidt at bestil
le. Vi var delt i hold på kun en snes mand
med i det mindste et par lærere hver, løjt
nanter eller sergenter. Man kunne have
nået ganske andre resultater; men der var
tilsyneladende ingen af befalingsmændene, som havde begreb om at behandle un
ge mennesker. Vi havde alt for tit fornem
melsen af, at en såkaldt stroppetur kun
var følgen af vedkommende befalings
mands dårlig lune. I januar 1888 under
tøvejr marcherede vi ud på Blegdamsfæl
led, hvor der var rigtig sølet. Vor løjtnant
havde der en samtale med kompagniche
fen, som tilfældigvis var kommet for at se
til øvelsen, hvad han ellers aldrig gjorde.
Hvad de har snakket om, er ikke oplyst,
og de er begge døde. Men bagefter lod
løjtnanten os tage gevær i hvil (på skulde
ren) og gevær ved fod - 72 gange sagde de
kammerater, som havde talt. Følgen var,
at vort tøj og våben drev af skidt og pløre,
da vi gik hjem. - En dugvåd sommermor
gen hjemme i Kastellet havde en anden
løjtnant, som vi havde grumme ringe ag
telse for, givet ordre til, at vi skulle møde
til formiddagsøvelse med fedtlæderstøv
ler, medens vor ansete stabssergent havde
forlangt, at vi skulle have blankpudsede
sko på. Vi adløb »Staben«, men det viste
sig, at det netop var vor løjtnant, som
skulle have øvelsen, og han tog os om i
bastionen, hvor der var langt, vådt græs,
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som ødelagde vore sko. - Jeg anklager
min tids befalingsmænd for upædagogisk
behandling af mandskabet. Om forholde
ne er blevet anderledes siden 1887, således
at der nu handles efter mere pædagogiske
grundsætninger, ved jeg ikke; men jeg har
grund til at tvivle. For fem, seks år siden
besøgte jeg Værløse-lejren, hvor mange
unge mennesker var samlet af den indkal
delse, som kaldtes Landstormen. Til ste
de var høje officerer, som vistnok ellers
holder sig lovlig langt borte fra den dagli
ge undervisning af indkaldt mandskab. I
Værløse-lejren havde man meget prisvær
digt indført undervisning af mandskabet i
samfundskundskab, og en civil lærer i fa
get var skaffet til veje. Men denne under
visning var lagt efter terrænøvelser, gym
nastik og vistnok bad og middagsmad.
Følgen var, at de unge mennesker, skønt
de havde tilhørere ved undervisningen,
var ved at falde ned af bænkene af døsig
hed. Ingen pædagog ville falde på at lade
teori komme efter en så kraftig omgang
praksis. Naturligvis er ved soldaterud
dannelse legemsøvelser, inden- og
udendørs, det vigtigste, men skal uddan
nelsen suppleres med teoretisk undervis
ning, og hvorfor skal stupide partilære
sætninger og halstarrighed hindre, at sol
datertjenesten bliver den veldisciplinerede
ungdomsskole, som den så udmærket
kunne blive, så må denne teoretiske belæ
ring lægges før anstrengende legemsø
velser.
I sommeren 1888 var der nordisk ud
stilling i København i terrænet, hvor nu
rådhuset ligger. Når man købte billet til
udstillingen, havde man tillige adgang til
Tivoli. Soldaterne i København havde,

tror jeg, forpligtelse til i nødstilfælde at
stille sig til udstillingens rådighed. Til
gengæld havde vi en måned gratis adgang
og i den tid kun militærøvelser om for
middagen. Det var storartet, selv om ens
økonomi var meget svag. Vi havde, om
jeg husker ret, kun 59 øre pr. dag samt 4
kg rugbrød hver femte dag. Det sidste var
absolut rigeligt; det første påstodes at
kunne slå til ved gennemført sparsomme
lighed. Jeg havde forbedret mine pekuni
ære forhold lidt ved at læse latin med min
gode ven, senere læge i Ulfborg Hans
Agersnap (fl938). Jeg fik vistnok kun 35
øre i timen; men jeg var absolut ikke mere
værd. Undervisningen fandt sted, når jeg
var færdig med min tjeneste i Kastellet,
undertiden efter en vagt. Eleven måtte ik
ke så sjældent vække den indslumrede læ
rer, som havde et alt for godt sovehjerte.
Så blev jeg færdig med militæret - for
denne gang. Jeg måtte nemlig i september
1889 døje en måneds indkaldelse. Jeg føl
te mig egentlig nærmest helt afblanket.
Mine kursuskundskabet, som jeg havde
indtaget i store doser gennem et kort tids
rum, sad ikke alt for fast, og de 11 måne
der i Kastellet havde vænnet mig helt af
med åndeligt arbejde. Det havde på en
måde været en meget behagelig tid; men
jeg kan kun sige, at soldaterliv, som jeg
lærte det at kende i 1887-88, var demora
liserende. Jeg tænker ikke just på den pri
mitive atmosfære af grove vittigheder,
gloser og viser, som vi marcherede efter
ud af landevejen: Der var en frue i Køje
(Køge) osv. Værre syntes det mig, at vi
mistede al initiativ, så vi slet ikke gjorde
noget, som der ikke var befaling til. Man
gjorde sig endda til grin, hvis man viste

iver og arbejdslyst. Vi var en snes mænd
om at trække en vogn med skiver fra de
potet på Amager ud på skydebanerne. Vi
kunne omtrent ikke få den af stedet,
skønt 2-3 mand let kunne have trukket
den. Det var melodien: Det manglede
blot, at man skulle lægge kræfter i, så ens
kammerat kunne gå ved siden af og grine.
Jeg kom til at tænke på denne trækvogn
med skydeskiver, da man ca. 40 år senere
i en provinsby fortalte om arbejdsledige
på nødhjælpsarbejde, at de fik eksem på
hagen af at hvile den på skovlskaftet. Såle
des ser kollektivt arbejde ud. - Så tror jeg,
der gennemgående blev lagt for lidt beslag
på vor tid. Vi vidste knap, hvad vi skulle
bruge vor fritid til. - Unge mennesker
bør ikke have for megen fritid. Iveren for
at gennemføre 8 eller 7 timers arbejdsdag
kan være berettiget, når hensigten er at
skaffe arbejde til flere, og for ældre arbej
dere med familie er det godt nok med 8
timers hvile. For unge mennesker der
imod er de 8 timers frihed næppe nogen
helt god ting.
Studium
Som tidligere berørt skaffede min latinlæ
rer rigsdagsstenograf Torup mig 1. okto
ber 1888, da jeg var færdig med soldater
tjenesten, nogle timer ved Maribos skole.
Jeg skulle læse med nogle unge menne
sker, som ville være studenter. Jeg skulle
have 25 kr. om måneden og havde udsigt
til at beholde denne indtægt hele året, så
jeg havde en eksistensmulighed, som be
virkede, at jeg kunne blive i København.
Kort efter fik jeg nogle flere private timer
samt en understøttelse, så jeg var nogen
lunde velstillet. Jeg belavede mig da på at
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begynde på det teologiske studium, som
bestemmelsen var, og anskaffede mig til
den ende en hebraisk grammatik. Var det
nu Kastellets dødvande eller mine åndsev
ners svækkelse; jeg ved det ikke; men jeg
havde ikke det humør til at tage fat, som
da jeg i efteråret 1885 begyndte på græsk.
Jeg var fyldt af ulyst til studiet og begreb
slet ikke, hvorledes jeg skulle kunne
komme igennem det. I denne lidt depri
merede sindsstemning traf jeg en be
kendt, også student fra Døckers kursus,
som havde begyndt på at læse til skoleem
bedseksamen med dansk som hovedfag.
Jeg havde været en flittig og ganske dyg
tig skoleelev og tænkte med behag på at
fortsætte studierne i dansk, tysk og latin.
Jeg så ikke de vanskeligheder, som jeg vil
le få at kæmpe imod, og jeg kan tilføje, at
de knap nok gik op for mig i min stu
dietid. Min berøring med dansk litteratur
og åndskultur var for ringe. Jeg havde
kun læst tre år til studentereksamen og i
den tid været så optaget af eksamensfor
beredelse i fremmede sprog, at jeg slet in
gen tid fik til kulturelt og litterært at for
bedre mit bo. Jeg havde læst alt for lidt
dansk litteratur, og min evne til fremstil
ling af eller øre for modersmålet var såre
lidt udviklet. Vestjysk er en dialekt, der
ligger ret langt fra rigsdansk, f.eks. med
hensyn til navneords bøjning. Vi har i
vestjysk kun et køn og sætter den bestem
te artikel foran. Jeg var 20 år, inden jeg
opgav - eller rettere søgte at opgive - det
te mit modersmål og må tilstå, at jeg al
drig har frigjort mig fra Herningegnens
dialekt eller er bleven helt sikker i anven
delse af pronominerne den og det om
navneord af fælleskøn og intetkøn. Jeg
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havde da meget store vanskeligheder at
overvinde i sammenligning med mine
medstuderende, som for størstedelen var
udgået fra kultiverede hjem og havde gen
nemgået en latinskoles seks normale klas
ser. Tysk havde jeg kun beskæftiget mig
med i tre fjerdingår, og da jeg ingen ud
sigt havde til at kunne foretage en rejse i
Tyskland, ville erhvervelsen af den nød
vendige skriftlige og mundtlige sprogfær
dighed falde mig vanskelig.
I efteråret 1888 havde jeg imidlertid in
gen bekymringer i de nævnte henseender.
Jeg meldte mig ind hos professor Kromann til filosofi, som snart optog mig så
meget, at jeg desværre fik gjort lovlig lidt
ved filologien. Nu skal det siges, at Alma
Mater på Frue Plads ikke tog venligt mod
sine filologiske sønner. Medens de stude
rende ved de teologiske, medicinske og
juridiske fakulteter kendte vejen, som de
slog ind på, eller i det mindste kunne få al
ønskelig vejledning, så var det samme ik
ke tilfældet med hensyn til den i 1883 op
rettede skoleembedseksamen. Der forelå
intet om, hvad man helst skulle begynde
med, og særlige øvelser for begyndere var
der formentlig ikke. Der var den udvej,
som i hvert fald jurister og vist også medi
cinere benyttede, at leje sig manuduktø
rer til at gennemgå eksamensstoffet. Det
er en kutyme, somogså kendes 1938; men
dels var det næppe blevet tradition i stu
diet til skoleembedseksamen, og dels var
det for dyrt for en fattig student at leje
manuduktører.
Jeg hørte forelæsninger i mine fag; men
jeg må ellers tilstå, at jeg ikke var videre
flittig. Sagen var, at mine økonomiske
forhold efterhånden blev helt gode, tak-

ket være privatundervisning, og jeg følte
trang til at nyde livet som ung student og
dyrke interesser. I min seminarieforberedelsestid havde jeg lært en smule violin
spil, og det dyrkede jeg videre sammen
med fhv. sognepræst i Engum ved Vejle
Jens Møller Kristensen, søn af Kristen
sen, Hoven. Vi spillede Schuberts sonater
og havde drevet det så vidt, at da jeg i
begyndelsen af 1890erne havde regensen,
spillede jeg sammen med en anden regen
sianer første violin i en børnesymfoni,
som vi gav ved en festlig lejlighed. Det
havde dog aldrig nogen rigtig art, og da
det for alvor kom til at dreje sig om eksa
menslæsning og bagefter om at tjene,
hvad vi beder om i fjerde bøn af Fadervor
til mig selv og min familie, blev violinspil
let ganske lagt på hylden. Mange år efter,
da jeg var kommet i smult vande som sko
ledirektør i Århus, tog jeg - om ved 191516 - violinspillet op igen, lejede en lærer
og spillede løs en vinter igennem for så at
gøre den nærliggende opdagelse, at jeg
ved siden af mit embede havde tid enten
til violinspil eller til skolehistorie. Det
blev det sidste.
I to semestre fra efteråret 1889 til forå
ret 1890 fulgte jeg samtaler - poetice et
eleganter benævnet æstetiske colloquier hos professor Wilkens. Det var vistnok
tidsspilde. En bekendt ved universitetet,
som studerede filosofi og blev en omtalt
politiker, sagde: Kære B, det er omgang
mod naturen. Kun nogle få holdt ud til
foråret - deriblandt Sven Lange. Den rare
Wilkens havde henimod slutningen stillet
i udsigt, at han ville traktere os med te og
vise os sine billeder, når vi blev færdige.
Det virkede samlende på den ganske lille
7
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skare trofaste. Jeg kom dog ikke med, og
det af følgende grund. Af de unødvendige
ting, som jeg havde indladt mig på, var
også Akademisk Skytteforening, som jeg
meldte mig ind i, da jeg var færdig med
soldatertjenesten. Jeg havde i det hele
fundet det underholdende at lege soldat
og ville gerne fortsætte; måske jeg også
havde lyst til at vinde præmie i fore
ningens præmieskydning, hvad også lyk
kedes. Gevinsten var en stok, som des
værre forlængst er borte. - Egentlig be
fandt jeg mig ikke særlig godt i fore
ningen. De unge mennesker yndede at
agere landsknægte, og teologer lagde sig
efter eder af den slags, som Henry Percy
kaldet Hotspur kalder kukkenbager-eder,
såsom »brandstage mig«. Jeg kunne for
melig længes efter folkevisen »Der var en
Frue i Køje«, når vi travede ud ad lande
vejen og sang noget sludder, der begynd
te: Mikkel Muk var født på torvet. - Min
deltagelse i korpsets øvelser fik en brat
afslutning. Søndagen den 23. marts 1890
marcherede vi ud af byen til en øvelse, der
skulle begynde på Bispebjerg, der den
gang lå helt udenfor København. Vor
chef, senere assessor i overretten i Viborg
P. C. V. Buch gav her den ene halvdel af
sin armé, deriblandt mig, ordre til at tage
hvide armbind på. Vi skulle være tyskere.
Jeg gik bag om geleddet for at låne et af
kammeraterne, men som vi stod og snak
kede herom, jeg jeg en fornemmelse, som
om en havde givet mig en lussing på begge
ører og samtidig kastet mig sand i øjnene.
En student med for mange tommelfingre
havde i en halv meters afstand affyret et
løst skud krudt i ansigtet på mig med det
resultat, at blodet løb ud af mine øjne.
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Løst er ikke helt korrekt; manden havde
nemlig haft messingprop i sit gevær, og
den slog hul i min stive krave. Havde den
ramt mig i panden, var jeg rimeligvis ble
vet skånet for yderligere bekymringer for
fremtiden. Jeg forstod, hvad der var sket,
sate mig med blindede øjne ned i grøften,
glemte al civilisation og svor: Så gid Satan
- og en hel del mere. Lidt efter fik jeg det
ene øje op og vendte ryggen til krigsmændene, af hvilke nogle var blevet så altere
rede, at de reviderede deres morgenmad.
Jeg blev fulgt ned til sporvognen og kørte
alene hjem. I pensionatet plejedes jeg om
hyggeligt af min ven Hans Agersnap, og i
løbet af 14 dage kom jeg mig nogenlunde
af den betændelse i øjnene, som de ind
trængende krudtkorn havde forårsaget.
Endnu i den følgende påske gik jeg med
blå briller under et besøg i Haraldsted,
hvor jeg første gang så den dame, der si
den blev min hustru. - Jeg kom aldrig
mere i Akademisk Skytteforening.
Så var der dansen. De forskellige politi
ske foreninger holdt i slutningen af
1880erne og følgende år baller, vel for at
vinde og holde på ungdommen. Jeg til
står, at jeg uden småligt hensyn til politi
ske synspunkter deltog i højreballer, libe
rale baller, volapykballer, afdansnings
baller. Erotik havde jeg ingen anfægtelser
af. Datidens danse var meget echaufferende, og det gik mig som Henrik i Maskera
den: Der gik så megen cupido ud af alle
ender på mig, at jeg kun havde lyst til at
gå hjem og i seng. Oftest var åstedet det
gamle Vodroflund, nu omtrent Danas
Plads, hvor den liberale vælgerforening
holdt til, og hvorfra min ven Agersnap og
jeg en sommernat fulgte to kønne piger
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hjem til Svanemøllen, hvorefter vi tørmundede forlod dem for at tøfle til Ole
Suhrsgade. - Dans er naturligvis upro
duktivt arbejde; men når jeg ser en mo
derne balsal, hvis indvånere firmer og
vrikker planløst og ofte også tilsyneladen
de taktløst omkring, så mindes jeg med
glæde den store sal i Vodrofslund, hvor
hundreder af par i lange rækker rutineret
dansede française til melodierne af Nitouche. Det var morsomt og stilfuldt.
Vi var da i og for sig lige så opsat på at
danse som ungdom 1935; men der måtte
dengang mere arrangement til, når det
skulle danses. En del festligheder var
knyttet til en lille forening, som den fore
tagsomme frk. Karen Jensen, værtinde i
Højskolehjemmet ved Nørrevold, fik op
rettet. Der opførte vi skuespil, »Abekat
ten« og lignende klassikere. Jeg spillede
elsker i et stykke, der hed »Hr. Volmer i
Sorø« og var med til at opføre Æ Bindstouw. Mit eneste nummer var Øwlis vi
se; men jeg har et minde derfra. Vi havde
Benjamin Petersen, den senere teaterdi
rektør i Århus til instruktør, og ved gene
ralprøven var han der sammen med sin
frue. De optrædende sad omkring et bord
og strikkede, men da jeg skulle optræde,
lod han mig komme ud på gulvet, og efter
første vers gav han sin frue et nik, som
frydede mit forfængelige hjerte. Jeg sang
gerne - ukultiveret, skønt jeg på Regen
sen var medlem af vor sangforening. Se
nere som lærer ved Borgerdydskolen lod
jeg mig forlede til at synge med i en kan
tate - uden forudgående prøve. Det blev
min sidste optræden som sanger!
I det hele kan jeg ikke betragte min stu
dentertid med nogen stolthed, knap nok

med tilfredshed. Mine interesser var ikke
af højere art, og nogen udvikling af min
ånd eller udvidelse af min horisont uden
for mit studium kan jeg ikke prale af at
have skaffet mig. - De fleste af mine svinkeærinder fik ende i vinteren 1890-91. Jeg
forlovede mig, for tidligt ville jeg nu sy
nes. Der var lange udsigter til, at jeg kun
ne tænke på at tjene føden ikke alene til
mig selv, hvad jeg hele min studentertid
måtte gøre - men også til en kone og må
ske børn. Men forlovelsen holdt og havde
det gode ved sig, at jeg i højere grad vend
te næsen lige ud i retning af eksamen.
Samtidig fik jeg ved universitetet en for
trinlig lærer på et punkt, hvor min naive
uvidenhed trængte til at erstattes med so
lid viden. Docent, fra 1892 professor Paludan begyndte, om jeg husker ret, i ef
teråret 1890 eksaminatorier over 19. år
hundredes litteratur. Han gjorde det
grundigt; skolemæssigt holdt han os til
ilden og forfægtede uforstyrret sine for
mentlig umoderne anskuelser, f.eks. var
han så dristig at påstå, at »En Landsby
degns Dagbog« var et lødigere kunstværk
end J. P. Jacobsens behandling af samme
sujet, »Marie Grubbe«. Vi forargedes,
men tiden har vistnok givet Paludan ret.
Jeg havde under disse eksaminatorier en
afgørende oplevelse. Paludan eksaminere
de mig i Schack Staffeldt, om hvem jeg
vidste god besked, men hvis produktion
jeg kun var lidt fortrolig med. Så sagde
Paludan ubarmhjertig: Ja, hr. B, det er
godt nok, at de kender litteraturhistorien,
men litteraturen må de helst også kende
noget til. Derfra daterer sig mit kendskab
til dansk litteratur, men ikke mit øre for
dansk digtning. Det blev opladt, da vi be

handlede Henrik Hertz. Jeg tror, det be
gyndte med Spadsereturen, som jeg lærte
udenad: - Kom, min kusine! der har din
ven - lavet en bænk under blomster og
grene. Vil du som jeg, så går vi derhen;
jeg har et ord at sige dig ene.
Paludan blev anset for tør, ja åndløs.
Han havde tidligere været lærer i dansk
ved Borgerdydskolen på Christianshavn,
senere Vestre B. Bestyreren, Johannes
Helms skal da have sagt til ham: Mon De
ikke keder Deres elever, hr. Paludan?
Hvortil svaredes: Jeg sidder, gud døde
mig, heller ikke for at more dem. Han fik
under ikke ringe opstandelse i 1892 det
professorat, som nægtedes Georg Bran
des 1872, og hans lille tilhørerskare var
ikke altid lige elskværdig mod ham. Jeg
husker endda, at man en dag søgte at de
monstrere ved at udeblive, hvad dog mis
lykkedes, fordi vi var nogle, der ikke vil
de deltage. Der var da heller ingen grund
til demonstrationer. Paludan var ingen
Georg B.; men han var en dygtig og
kundskabsrig lærer i litteraturhistorie, og
det var, hvad vi havde brug for. Blandt
tilhørerne var bl.a. forfatteren Poul Le
vin, bibliotekar Julius Clausen, dr. Mari
us Kristensen, professor Hans Brix, re
daktør af Hagerups leksikon Erling Rør
dam, kulturhistorikeren I. C. Hansen,
Viborg. De var holdets kærnetropper og
dannede i nogen grad klike. Udenfor var
forfatteren Olaf Hansen og jeg - samt fle
re. Olaf Hansen og jeg læste vore danske
pensa sammen, f.eks. et temmelig fyldigt
udvalg af islandske skjaldekvad. Aldrig
har jeg anvendt så meget arbejde på noget
så lidet værdifuldt. I sandhed, dette slid
havde været bedre anvendt på Horats og
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Cicero eller endnu bedre på Sofokles og
Platon, lad så latin og græsk høre til den
sorte skole og skjaldenes kunstværdige el
ler rettere kunstige kvad til »Unge Gen
byrds Liv i Norden«. Oldnordisk er nu
omtrent forsvundet af den højere skole,
men endnu må man vel sige, at dansk er
hovedfag i vore skoler, både de højere og
de lavere, et forhold, der også er en følge
af nordisk renæssance-genbyrd. Tidligere
var religion hovedfag i folkeskolen og la
tin det centrale fag i latinskolen. Måske
der ingen mulighed er for at lade de to
nævnte fag atter blive centrum i undervis
ningen; men sikkert er det, at modersmå
let ikke egner sig til at indtage deres plads.
Evne til benyttelse af det i skrift og tale er
et resultat af hele skolens undervisning samt naturligvis af ungdommens liv hjem
me og ude med folk og med bøger. Selv
følgelig skal dansk være et fag i skolen,
men ikke noget hovedfag!
Vore øvrige lærere i dansk var profes
sor Wimmer og docenterne Finnur Jons
son og Saabye. Wimmer hvilede roligt på
de laurbær, han tidligere havde vundet sig
som runelæser. Han repeterede sine fore
læsninger over dansk sproghistorie for os;
men det står ikke for mig, som om han
lærte os noget betydeligt om sprogligt
dansk. Det gjorde derimod den brave
Saabye, der gennemgik ældre danske tek
ster med os så grundigt, at jeg blev mere
sikker på dette område end på noget som
helst andet. Finnur Jönsson docerede
oldislandsk, sprogligt og litterært, meget
lærd og fortræffeligt; men hvor er mange
af de lærde mænd dårligere lærere.
I latin kæmpede Siesbye med store van
skeligheder under sine forsøg på at lære
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os at udtrykke os på latin. Han rystede
ofte sine grå hårkrøller og bemærkede
med sorg i stemmen, at der vist var en del
af os, som hellere måtte opgive latinen. J.
L. Ussing og M. C. Gertz steg en enkelt
gang ned fra deres olympiske høje, hvor
de omgikkes studenter med klassiske
sprog som hovedfag, og behandlede et
emne, som vi med latin som bifag kunne
have glæde og nytte af. Gertz gennemgik
en satire af Juvenal, mesterligt, så vi fik et
indblik i dagliglivet i Rom på den beske
satirikers tid.
I tysk var Herman Müller eneste lærer,
og også hans forelæsninger var væsentlig
beregnet på studerende med tysk som ho
vedfag. Vi bifagsfolk måtte nøjes med
hans stiløvelser, der bestod i, at han lod
os oversætte Aliens Håndbog i Dan
markshistorie skriftligt - sædvanlig en si
de om ugen. Det var lidt åndfuldt og hel
ler ikke meget virkningsfuldt, for mig i
hvert fald. Jeg søgte tyskundervisning på
anden måde. I København opholdt sig
om ved 1890 en tysk filolog, dr. Morgen
stern, som jeg tog undervisning hos dels i
tysk litteratur, dels i mundtlig benyttelse
af tysk. Vi læste Goethes romerske ele
gier, og han gennemgik aldeles fortræffe
ligt Schillers »Ueber naive und sentimentalische Dichtung«. Denne gennemgang
var mig en stor og uforglemmelig ople
velse.
Efteråret 1891 fik jeg kommunitet før
ste år og et halvt år efter Regensen i 1 Vi
år. Regenstiden skal jeg ikke indlade mig
på nogen beskrivelse af. Det var efter mit
skøn om ikke forstyrret så dog temmelig
forstyrrende for unge studenter, der hav
de ondt ved at overhøre latteren nede i

gården, hvor muntre kammerater spillede
klink. Min kontubernal, som jeg flyttede
ind og boede sammen med, fik aldrig em
bedseksamen, skønt han ved indflytnin
gen var omtrent færdig til at gå op. Der
var sold »under Nathimlens rolige Skyg
ge«, eller med andre ord under linden,
den majaften, da vi og flere andre regensrusser var flyttet ind. Der var viser, taler,
punch - og øl. Følgen af det sidste blev, at
min kontubernal og jeg blev skrækkeligt
fulde. Så blev jeg medlem af en vækker
forening, ikke den i Genboerne omtalte
men en nyere forening, kaldet Pip, der
havde samme formål som den gamle. Den
formue, som vore medlemmers morgensøvnighed havde samlet, tænkte vi ikke et
øjeblik på at glæde andre med. Vi spiste
gåsesteg, som serveredes i et af de mere
rummelige værelser. Centralvarme var vel
næsten ukendt i 1892, og det komfortableste ved regensopholdet var det dejlige
bøgebrænde, som om sommeren ophobede sig i gården, og som vi ad libitum an
vendte den følgende vinter. Uheldigst var
regenslivet vistnok for de ganske unge is
landske studenter og de fire alumner fra
Frederiksborg skole, som flyttede ind
umiddelbart efter studentereksamen. Ad
skillige af disse ganske unge mennesker
udfoldede sig lovlig stærkt. Især fortaltes
underlige historier om islænderne, eller
islændingene, som nogle mener, man bør
sige, når man taler om mænd fra sagaøen
- og ikke om heste. Historierne hørte dog
ofte fortiden til.
Min mest bemærkelsesværdige oplevel
se under mit regensophold knytter sig til
spørgsmålet om anskaffelse af en buste af
Hostrup, som døde 1892. Der nedsattes

en komité, til hvilken jeg selvanden var
valgt af regensianerne. De øvrige var
gamle regensianere og flere særdeles anse
te: Digteren Carl Ploug, biskop Bruun
Juul Fog, skolebestyrer - og digter - Jo
hannes Helms, digteren Ernst von der
Recke, regensprovst, professor J. L. Ussing, professor theol. Fr. Nielsen, justermester Bruun, der 1844 havde spillet ma
dam Schmidt i Genboerne. Det diskute
redes først, om busten skulle anbringes i
regensgården, hvor også andre end stu
denter lejlighedsvis kunne se den, eller
om den mere eksklusivt skulle sættes op
pe i læsesalen. Vi, som var valgt af regen
sianerne, holdt på det første. Blandt vore
argumenter var en bemærkning fra mig
om, at Hostrups skildring af jævne borge
re, f.eks. i Genboerne var nok så ægte
som hans studenterskildringer. »Ja som
student var Hostrup den stilleste af de
stille«, sagde Bruun Juul Fog. Min på
stand bestredes heftigt af Ernst von der
Recke, som optrådte med ikke ringe selv
følelse. »Deroppe ved det Vindue (i fløjen
ud til Købmagergade) sad jeg, da jeg
skrev Bertrand de Born«. Mine bemærk
ninger tydede efter hans mening på, at jeg
var befængt med realisme. Dermed mente
man i 1893 at kunne slå en mening ihjel,
skønt der var gået 20 år siden 1871. Mere
afgørende var det, at regensprovsten hav
de fået en udtalelse fra arkitekten, gående
ud på, at busten ikke godt kunne anbrin
ges i gården. Den kom da til at stå i salen,
hvad vel var rigtigt nok. Med al respekt
for Hostrup så kunne hans buste næppe
stå alene i regensgården og være repræ
sentant for kendte regensianere. Så kom
spørgsmålet, hvor man skulle få pengene
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fra. Der var almindelig stemning for, at
der kun skulle samles ind blandt daværen
de og forhenværende beboere af Regen
sen. Den gamle biskop tvivlede om, at det
ville give penge nok, og når man bare fik
midlerne, behøvede man efter hans me
ning ikke at tage sig nær, hvor de var
kommet fra. »Hvad sagde den gamle Kej
ser Vespasian til sin Søn? Var det ikke:
Non olet!« Det blev imidlertid vedtaget,
at der kun skulle samles ind mellem re
gensianere, og det gik akkurat, som bi
skoppen formodede: Der kom ikke penge
nok ind, og man måtte gribe til det mid
del at opføre Geboerne til fordel for sa
gen. Opførelsen fandt sted på Folketea
tret. Professor Ellinger spillede løjtnanten
aldeles fortræffeligt. Også de andre roller
spilledes af dilettanter, med undtagelse af
Klint, som besørgedes af skuespiller ved
det kgl. Teater Axel Madsen, der på tea
tret altid havde denne rolle.
Jeg gjorde i denne komité bekendtskab
med Johannes Helms, som huskede mig
og tog venligt imod mig, da jeg et årstid
senere søgte timer ved Borgerdydskolen i
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Helgolandsgade, forhen på Christians
havn, hvad man dengang tilføjede.
Min studentertid nærmede sig sin af
slutning. I sommeren 1893 læste jeg af alle
kræfter til eksamen, som jeg gik op til,
skriftlig december 1893 og mundtlig janu
ar 1894. Vi havde fire skriftlige opgaver i
hovedfaget og to i hvert af de to bifag, i
alt otte opgaver, som besvaredes i fire
dage med to gange fire timer hver dag.
Det var anstrengende, og helt godt forbe
redt tør jeg ikke sige, at jeg var. Resultatet
af min eksamen blev, at jeg fik et anstæn
digt haud, men altså kun haud, hvad jeg
må tilstå siden har ærgret mig betydeligt,
og det har ikke kunnet trøste mig nok, at
de personer, som jeg forhen har nævnt
som deltagere i professor Paludans øvel
ser også allesammen, med en enkelt und
tagelse, fik haud! Det var dengang. Nu
1935 synes omtrent alle candidati og candidatæ magisterii at få laud. Spørgsmålet
er så, om vi dengang for 40 år siden var
mindre begavede, mindre flittige, mindre
godt underviste eller mindre velvilligt be
dømte.
Fortsættes

Præstens sogn og sognets præst
Jørgen Gad Olsen Brix
1850-1913
sognepræst i Skjødstrup sogn 1884-1913
provst i Øster Lisbjerg og Mols herreders provsti
Ved Per Laursen
Da min far, forlængst afdøde gårdejer Anton
Laursen, Bondegården i Skjødstrup, holdt
op med at bestille noget, fik han bl.a. tiden
til at gå med at skrive, hvad han huskede fra
sit lange liv. Han fortæller deri om en hæn
delse ved en eksamen i Segalt skole i ca.
1885. Han var vist ikke selv til stede, men da
det udviklede sig til en alvorlig affære, skulle
han som sognerådsmedlem prøve at skaffe
forlig, og derved fik han sagen og parterne
på nært hold. Her følger hans beretning.

»I Segalt Skole var den dygtige Lærer Sø
rensen Lærer. Han passede sin Skole og
var afholdt af Børn og Forældre. Men i
1884 blev Pastor Brix kaldet hertil som
Præst, og han og Sørensen var to diame
tralt modsatte Naturer, og det skulle gå
underligt til, om de ikke stødte sammen.
Det gjorde de da også, første gang Præ
sten holdt Eksamen i Segalt Skole. Præ
sten vilde eksaminere Sørensens Datter i
Regning, og da han blev længe ved, blev
Pigen nervøs og kunde ikke svare.
Sørensen siger så til Præsten: Det nyt
ter ikke noget, for hun kan ikke regne. Ja,
jeg må dog have Lov til at eksaminere
hende, sagde Præsten. Han fortsatte så
igen en tid, og da Pigen blev mere og me

re nervøs, gik Sørensen hen og tog hende
ved Armen og ledede hende på Plads.
Herover blev Præsten meget vred, og der
opstod et Skændsmål mellem ham og Sø
rensen.
Sørensen var fri og livlig i sin Undervis
ning, og Børnene var godt underviste,
men han havde ingen Timeplan at gå ef
ter. Nu fik han en Timeplan slået op på
Døren med Besked om at følge den
punktligt. Der blev ikke taget Spor Hen
syn til hans Ønsker og Personlighed. Som
man kan vide, gjorde det Sørensen umå
deligt ondt. Han var en Mand endnu i sin
bedste Alder og prøvet i Skolens Tjene
ste. Han udtalte mange Gange med Bit
terhed, at nu var han kun Lektiehører,
fortælle for Børnene måtte han ikke.
Så gik Tiden indtil Jul. Mange var ved
at glemme Affæren i Segalt Skole - den
havde nemlig vakt Harme blandt Befolk
ningen. Men så opskræmtes man igen:
Præsten havde nemlig i sin Indberetning
til Skoledirektionen givet Lærer Sørensen
tg i Karakter for sædelig Vandel, hvilket
gav Anledning til, at Provst Bülow rette
de Spørgsmål til Skolekommissionen om,
hvad der var i Vejen med Sørensens sæde
lige Vandel, og nu fik Provsten hele Epi
soden fra Eksaminen om Foråret med
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Segalt skole. Foto til Danmarks kirker og skoler, 1921

Anmodning om at give Sørensen en
streng Irettesættelse. Provsten blev meget
pinligt berørt ved den Sag. Han og Søren
sen var personlige Venner fra den Tid,
Provsten var i Skjødstrup, og han satte
Sørensen meget højt, både som Lærer og
som Menneske. Men Sørensen havde be
gået en Fejl ved at tage sin Datter fra Præ
sten og lede hende på Plads.
Så forsøgte Provsten at ordne Sagen på
den Måde, at han skrev til Skjødstrup
Sogneråd og bad dette om at give Søren
sen en Irettesættelse, for så mente han, at
det gik til på den Måde, at Sognerådet
kaldte Sørensen til et Sognerådsmøde, og
så talte de om alt andet end Irettesættel
sen, og så var Sagen ordnet på den Måde.
Hvis Sognerådet havde kendt Provstens
Mening med Henvisningen, var det sik
kert også gået ind derpå, men det forstod
det ikke på den Måde og nægtede at give
Sørensen Irettesættelsen og endes om at
sende en Mand til Provsten og bede ham
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ordne Sagen således, at Sørensen blev fri
for at modtage nogen Irettesættelse. Jeg
blev valgt til at gå til Provsten. På mit
Spørgsmål, om det ikke kunde ordnes så
ledes, at Sørensen kunde blive fri for den
kedelige Irettesættelse, svarede Provsten:
»Jeg sidder jo her som Provst og kan ikke
røre mig. Sørensen har begået en Fejl, og
jeg kan ikke gå mod Loven«. Under Sam
talen lod jeg et Ord falde om, at Sørensen
kunde i visse Tilfælde være stiv. »Nej, såmænd er han ej«, sagde Provsten, »Søren
sen og jeg har haft mange prægtige Timer
sammen både i Skjødstrup Præstegård og
i Segalt Skole, og der var mange Gange et
og andet, vi ikke var enige i, men var der
noget, jeg satte Pris på at få ført igennem,
behøvede jeg blot at sige: »Gør det nu for
min Skyld, Sørensen«, og altid svarede
han: »Ja, så vil jeg gøre det for Deres
Skyld«.
Samtalen endte med, at Provsten sagde
til mig: »Vil De nu ikke gå til Skolekom-

missionens Medlemmer og bede Dem om
at tage Anklagen tilbage«. Dette lovede
jeg og sagde: »Jeg er overbevist om, at
Kommissionsmedlemmerne gerne tager
Anklagen tilbage; men jeg tror ikke, Præ
sten går ind på det«. Og det slog til.
Blandt
Skolekommisionsmedlemmerne
var min Broder Anders Laursen i Segalt
og Niels Steffensen i Skjødstrup. Dem gik
jeg først til, og de vilde hellere end gerne
tage Anklagen tilbage; men Præsten vilde
aldeles ikke høre Tale derom. Jeg under
rettede så Provsten om Resultatet af min
Mission, og så gik der nogen Tid igen, og
så ordnede Provsten sagen på den Måde,
at han kom og holdt Visitats i Segalt Sko
le, og da Visitatsen var forbi, sagde Prov
sten til Præsten og Kommissionsmedlem
merne: »Ja, nu har jeg noget at tale med
Sørensen om, som De ikke skal høre«, og
så gik de ind i Sørensens Privatlejlighed,
og så sagde Provsten: »Ja, jeg skulde jo
give Dem en Irettesættelse, og nu har De
fået den«, og så talte de som gode Venner
om alle andre Ting, som ikke angik den
Sag. Præsten kom ikke til at nyde den
Triumf at høre på, at Sørensen fik en Iret
tesættelse.
Efteråret efter døde Sørensen. Han var
en frihedselskende Mand, han kunde ikke
arbejde under Tvang. Pastor Brix var ude
at rejse, da Sørensen døde, og kom ikke
hjem før efter Begravelsen, så det blev
Provst Bülow, der kom til at holde Ligta
len over sin Ven«.*
* Pastor, dr. Glarman, tidligere Skjødstrup har for
talt, at han i en af embedets protokoller har læst
provst Brixs egen fremstilling af begivenhederne.
Desværre har jeg ikke kunnet trænge frem til, hvor
den findes. Jeg ville gerne have refereret den her.

Før pastor Brix kom til Skjødstrup,
havde man allerede der hørt om stridighe
der, han havde haft med sine menigheder
i Hammelev og Enslev (ved Grenå), og
det er i hvert fald rigtigt for Hammelevs
vedkommende. Provst Hein, Stadsborg,
tidligere Grenå, har fortalt, at misstem
ningen i Hammelev opstod, fordi præsten
ville bryde en gammel skik, at konerne i
byen kom med deres rulletøj til præste
gårdens rulle, der stod i en af udlængerne.
Det vakte megen fortrydelse. Og ifølge
Nedergaards præstehistorie var der rets
sag om en jordlod.
Det var heller ikke nogen anbefaling i
et stærkt venstrepræget sogn at komme
som kultusminister Scavenius’ protegé
(Brix havde været huslærer hos Scaveni
us). Det var midt i provisorietiden, og
Scavenius, der kunne være ret arrogant,
havde yderligere gjort sig forhadt ved at
svinge fra samarbejde med bondevenner
ne til at blive fuldblods højremand. På
forhånd var man altså skeptisk over for
præsten. Og Segaltsagen fik vreden til at
blusse. I årenes løb ændredes dog stillin
gen til det bedre. I min skoletid var Brix
ikke blot respekteret, men også vellidt. På
den anden side tror jeg ikke, at følelserne
var varmere hos nogen. Når far, da han så
mange år efter skrev erindringer, ikke kan
skjule sin bitterhed, så er det min erfa
ring, at denne følelse altid kom, når han
fortalte om striden med lærer Sørensen.
Ikke at han gjorde det ret tit; men jeg
husker fra min skoletid, at der en dag var
kommet et par gæster. Det var lærer Sø
rensens sønner, der boede i Fredericia,
som kom for at besøge deres barndom
segn og blandt andet hilse på Far.
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For ellers var der - i hvert fald i den tid,
jeg husker - et gensidigt tillidsforhold
mellem Brix og Far, der viste sig dels i
rådspørgen, dels i samarbejde, særligt når
myndighederne skulle påvirkes. Jeg hu
sker f.eks., at de rejste til København
sammen for at tale med trafikministeren
om at få holdepladsen gjort til station. Da
boede Far som gæst hos provstens bro
der, fabrikant Brix. Jeg husker også, at
provsten et par gange gjorde direkte til
nærmelser til Far og Mor. Første gang
kom han med et billede - et stort olietryk
af Kristus med et barn. Det var så tidligt,
at jeg ikke husker, vi fik det; men det
hang i den »pæne stue« i hele min barn
dom. Anden gang kom han med en bog
til os børn. Det var en legebog med be
skrivelse af mange lege både ude og inde.
Den fik vi nu ikke megen glæde af. En
tidligere Skjødstrup-lærerinde, der havde
giftet sig og lavet privatskole i Esbjerg,
kom på besøg med sin mand. De så bo
gen, blev begejstrede for den og fik lov at
låne den. Da far langt om længe skrev for
at minde om den, var den blevet væk.
Da jeg kom i realskole i Århus, kort før
jeg skulle gå til konfirmationsforberedel
se, var det mest praktisk, om denne og
konfirmationen foregik i Århus. Men be
slutningen blev ikke taget, før Far havde
talt med provst Brix.
Provsten førte sig nok med værdighed;
men han var ikke uvenlig. Når han kom i
skolen, var vi ikke bange for ham. Men
der har vist alligevel været forskel på, om
han var i sit eget sogn eller udensogns.
Afdøde landinspektør Edv. Gregersen
har fortalt, at når provsten kom på besøg i
Hornslet præstegård, blev hele børne
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flokken - i årenes løb blev det til tretten sendt ud i børneværelset; men de glædede
sig alligevel, for det varede aldrig længe,
før provsten søgte ud til dem, og så tum
lede og legede han med dem.
Han kunne også have lune. Der fortæl
les en historie, der kan være sand: En af
de tre koner i Skjødstrup, der op til højti
derne gik rundt med deres kurve og fik
lidt madvarer, Kjesten Monste - Kirsten
Mogensdatter - boede i et lille hus ved
vejen op til kirken. En dag så hun prov
sten komme ud af lågen i præstegårdens
hegn og skrå over mod hendes dør. Hun
skyndte sig at få biblen ned på bordet og
slog den op. »A sedde reele å løse ledt i
guds ord, hr. pastor«. »Så synes jeg, De
skulle vende bogen om, Kjesten«.
I øvrigt er det mit indtryk, at han sjæl
dent gik på besøg i hjemmene. Og famili
en levede ret afsondret. Fruen, der var
født Dorph og nær slægtning af kunstma
leren A. Dorph, så man næsten kun, når
hun kørte ud sammen med provsten, og
så selvfølgelig i kirken om søndagen. I al
den tid, jeg kan huske, boede der en da
me, frk. Krag hos dem, formentlig som
paying guest. Hun var altid sammen med
fruen. Præstegårdens have var engang
meget stor, en hel park. Nu er en del lagt
til kirkegården. I mange år havde de en
mand, Terkel, til at passe have, hest og
ponyvogn. Senere afstod provsten både
hest, vogn og Terkel til dr. Lemming.
Der var to børn, Johannes og Inge
borg. De gik ikke i kommuneskole. For
mentlig har provsten selv undervist dem,
til de kunne komme i skole i Århus. Jo
hannes blev student og læste så jura. I
studietiden fik han lungebetændelse og

Provst J.G.Brix (1850-1913).
Foto til Danmarks kirker og skoler, 1921.

døde. Da sørgede hele sognet med famili
en. Datteren tog pigeskoleeksamen og gik
så vist hjemme en tid. Da provsten var
død, fik hun en stilling i et ministerium.
Jeg kan kun nævne to familier fra sog
net, som egentlige venner af familien:
Proprietær Hørning og frue og datter fra
Lykkesholm i Vorre og Krause Jensen og
frue fra Bøgely i Åstrup. - Der bliver lej
lighed til at nævne dem senere. Jeg kan
ikke huske hans prædikener. Far skriver,
at de »var godt udarbejdede, men for
dogmatiske. Han kunde ikke holde Inter
essen fangen, og Kirkegangen blev min
dre og mindre«. Det er ikke helt mit ind

tryk. Jeg husker ikke nogen halvtom kir
ke. Men det var jo også skik på gårdene,
at der helst skulle mindst een i kirke hver
søndag. Kunne mand eller kone ikke,
blev en af pigerne sendt. Det var endnu
skik dengang, at mændene sad i sydsiden,
og konerne i nordsiden. Selv da provsten i
nogle år holdt børnegudstjenester, var
drenge og piger skilt på samme måde, så
vi fire søskende måtte have to børnesalmebøger. Gudstjenestens forløb var jo
den gængse. Prædikerne var længere den
gang end nu, men provstens var i hvert
fald ikke så lange som pastor Vilhelm
Gregersens i Hornslet, hvor jeg har ople
vet, at en påskehøjmesse først endte kl.
12V2. Der var ikke altergang så tit som
nu, og den blev varslet i god tid forud.
Ved en bestemt lejlighed overværede Mor
indførelse af en kirkegangskone. Denne
gamle skik var jo ellers ophørt forlængst.
En søndag fik en hændelse provsten til
at optræde i al sin vælde: En bagerjomfru,
der var fremmed i byen - vistnok fra År
hus - havde fået en fin rød hat - meget
rød. Hun kendte ingen, hun kunne dele
sin glæde med, og så gik hun i kirke. Des
værre gik hun i sin beskedenhed langt ned
i kirken, og da den opsigtsvækkende hat
jo måtte synes nøjere, sad alle konerne og
drejede sig helt om for at se den. Da det
havde varet noget, tabte provsten tålmo
digheden og gik ned og bad hende forlade
kirken.
Han blev provst i Øster Lisbjerg og
Mols herreders provsti og har sikkert væ
ret en god provst, myndig og fuld af initi
ativ, som han var. Selv den meget spar
sommelige ejer af Skjødstrup kirke, grev
Knuth, Vosnæsgård, kunne han få til at
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lukke pungen op. I min barndom blev der
skænket en ny (tredie) klokke, og der var
ingen indsamling forud, så måske har gre
ven været giver. Jeg husker, Mor var i
kirke, da den højtideligt blev indviet, og
kom hjem med en tryksag med salmevers
og indskriften på klokken og angivelse af,
hvilken tone, den var stemt i. Omkring
1908-09 blev kirkegårdsmuren sat om.
Endnu kan man se en stump gammel mur
mellem porten og anlægget ved præste
gården. Den blev erstattet af den murede
med cement mellem stenene. Den gang
fandt jeg, det var en forbedring. I dag vil
le jeg foretrække den gamle. Men måske
var den for skrøbelig, og vejen går jo
langs med den og ret dybt nede.
Provsten holdt sig helt uden for sogne
politikken, og jeg mindes ikke at have set
ham i forsamlingshuset nogensinde. Men
det var jo også venstreværk, bygget da
man ikke ville have dem i skoler og kroer.
Men han var f.eks. ivrig, da der blev lavet
gadebelysning med acetylen, og senere,
da det første vandværk blev lavet. Jeg hu
sker, at da afløsningssummen for tienden
skulle fastsættes, forlangte provsten, at
den skulle beregnes ikke blot af det fast
satte mål korn, men også af det såkaldte
opmål, som han hævdede, at købmanden
altid havde taget, når han modtog tiende
kornet. Far protesterede og ankede til an
kenævnet med den motivering, at når
man betalte med penge efter kapitelstakst,
var opmålet ikke regnet med, og betalte
man med korn, fik præsten det jo heller
ikke.
Jeg husker, at Mor rådede fra anken.
Hun mente, at kun udgiften var sikker.
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Og Far tabte da også sagen.
Provsten var konservativ på alle punk
ter, på eet punkt endda et særsyn. Han
blev hele sit liv ved med at skrive med
gotiske bogstaver - kun person- og sted
navne skrev han med latinske. Hans skrift
var fast, velformet og letlæselig - når man
altså kunne læse gotisk. Et andet sprogligt
problem optog ham meget. Han stred for
bevarelsen af det jyske »j« i bynavnet
Skjødstrup, sådan som egnens udtale var.
Han havde for så vidt held, for statsba
nerne indførte det. Han kunne jo ikke
forudse, at banen så snart ville udspille sin
rolle, og at det var postvæsenet, han skul
le have taget i ed.
Det gamle patriarkalske forhold i et
sogn med præsten som topfigur passede
godt til hans temperament og overbevis
ning. Derfor blev det svært for ham at
leve med de nyskabelser, der kom i det
første tiår af dette århundrede: menig
hedsråd og loven om brug af kirker. Den
sidste gik ham hårdest på. Far fik samlet
underskrifter, så kirken kunne overlades
til valgmenighedspræst Asger Højmark
fire gange om året. Da det havde varet
nogle år, spurgte provsten Far, hvorfor
han og Mor ikke meldte sig i valgmenig
heden. Det gjorde de kort efter. Og der
med sluttede vist provstens og Fars sam
arbejde.
Menighedsrådet lærte provsten at leve
med, da den liste, han støttede, fik flertal,
og kandidaterne på den virkelig hørte til
sognets bedste. Far og gårdejer Simon
Andersen, Indrupgård, gjorde et stort ar
bejde for at få opstillet en grundtvigsk li
ste og mente selv, at de kunne få flertal,

d.v.s. tre af fire valgte. På et opstillings
møde blev Simon Andersen nr. 1 og Far
nr. 2. Da Far kom med listen, spurgte
provsten, hvorfor ordenen ikke var om
vendt. Begrundelsen for hans spørgsmål
kender jeg ikke, jeg ved kun, at Far var så
indlevet i forvisningen om, at mindre end
to kunne de ikke få, og at ordenen derfor
var ligegyldig. Faktisk blev listen lavet
om. Og så fik de kun een valgt. Far var
ked af situationen, men modtog valget.
På den anden liste valgtes de før nævnte
E. Hørning og Krause Jensen samt lærer
inde frk. Boeskov. Far skriver ikke meget
om arbejdet i rådet, kun, at han ofte fik
støtte af Hørning, når han gik imod pro
vstens forslag. Da første periode var ud
løbet, var Mor og Far kommen i valgme
nighed, og Far syntes derfor ikke, han
ville gå i spidsen for at få opstillet en ny
liste. Det endte med, at der slet ikke kom
nogen grundtvigsk liste. Fra den anden
side havde lærer Kjeldsen påtaget sig at få
en liste sat sammen og få stillere til den.
Men han havde sikret sig, at stillerne god
kendte, at hvis der ingen modliste kom,
måtte hans trækkes tilbage. Altså kom der
ingen lister, og der blev ikke valgt noget
råd. Og så havde provsten det, som han
helst ville. Der var folk, der spurgte, hvad
man skulle gøre, hvis provsten gik af før
næste valg, men provsten lovede, at han
nok skulle holde ud så længe. Det løfte
holdt han ikke. Han fik nyrebetændelse
og døde i 1913.
Skal man karakterisere ham nu så længe
efter, synes jeg, resultatet bliver positivt.
Til den gode side tæller initiativ, flid og
pligtfølelse. Og venlighed, når det ikke

stred mod hans værdighed at vise den. På
debetsiden selvrådighed, grænsende til
herskesyge, og så en konservatisme, som
man næppe i dag kan gøre sig begreb om.
BIOGRAFIER
Simon Andersen, Indrupgård. Han havde siden de
unge år arbejdet både i folkeoplysning og politik.
Dr. Glarmann har fundet optegnelser i skoleproto
kollen, at de to ungkarle S. A. og Far omkring 1870
fik skolestuen overladt til »sangøvelser«. Det har
ikke været flerstemmig sang, men blot indøvelse af
melodierne til forhåndenværende sangbøger (der var
allerede da mange på markedet). S. A. opnåede en
enkelt gang i sine unge dage valg til folketinget i
Frederikshavnskredsen. Jeg formoder, han har væ
ret medvirkende, da man fik bygget forsamlingshu
set i Skjødstrup i 1893. Anledningen var, at kroman
den i Løgten ikke ville have venstremøder.
I min barndom var samarbejdet mellem S. A. og
Far næppe så intimt som før. Der var absolut ikke
uvenskab; men de var kommen i hver sin fløj af
venstre. S. A. gik med Reformpartiet, Far med de
moderate. Afstanden gjorde det også svært at holde
kontakt den gang, før cykler og telefoner blev hver
mands eje. Der var 5 km at gå eller køre mellem de
to gårde. Jeg husker ham som en venlig og rolig
mand.
Laura Boeskov, lærerinde i Skjødstrup fra ca. 1900.
Hun hed frk. Jensen, da hun kom, men tog navne
forandring. Hun har nok følt sig noget hjemløs i de
første år. Hun kom fra et Indre-Missions-miljø, og
det var kun enkelte missionsfolk i Skjødstrup sogn,
og de havde kun ringe indflydelse. I al stilfærdighed
blev hun afholdt i skolen og også populær uden for
denne. Man regnede hende også for at have mod til
at sige provsten imod.
Bülow, sognepræst i Skjødstrup i 3 ar og derefter i
Hjortshøj-Egå og i nogle år provst. Min Mor, der var
vokset op i Egå og havde været veninde med prov
stens døtre, skriver om ham: »Sidst, men ikke
mindst vil provst Bülow blive mindet med tak af
mig. Han sluttede sig nærmest til Indre Mission;
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men han var forstående overfor grundtvigsk retning
og så glad for sin grundtvigsk prægede menighed i
Egå og gjorde så meget for den. Jeg er også glad for,
at mine forældre ikke gik med til at løse sognebånd
til valgmenigheden på det tidspunkt. Efter min me
ning blev der begået uret mod provst Bülow«.

Erasmus Hørning, proprietær, Lykkesholm, Vorre.
Han kom til egnen udefra, var præstesøn fra Borum.
Også farfaderen og oldefaderen var præster. Det
forklarer fornavnet. Sammen med fruen og en dat
ter, der var voksen i min barndom, levede de meget
stilfærdigt og dyrkede næppe anden selskabelighed
end provstefamilien. Men de var på ingen måde
»store på det«. De var ivrige kirkegængere, men
kom ikke til foredragsmøder. Far beskrev ham som
meget retsindig og en rank personlighed.

Kjeldsen, lærer og kirkesanger, Skjødstrup. Som læ
rer lidt tør, men velfunderet i alle fag, venlig og
retfærdig, men ikke hjertelig. Den første time hver
skoledag var helliget religion, hver anden med lektie
i katekismus og salmevers, hver anden i bibelhisto
rie, og efter overhøring fyldte han resten af timen
med at udlægge en eller anden tekst. Som regel gik
det hen over hovedet på os. Kun når han talte om
den første trosartikel blev det til et foredrag om
astronomi, der åbenbart havde hans store interesse.
Så kunne han holde os vågne. Der er næppe tvivl
om, at havde han haft lov til at tage flere fag på
skemaet, havde han også haft viden og lyst til at lære
fra sig. Overfor provst Brix, hans myndige foresatte
i skole og kirke, virkede han nærmest underdanig.

Krause Jensen, Søren og Marie, f. Poulsen, Bøgely,
Åstrup. Gården var lidt større end de fleste bønder
gårde, og de var mere velstående end de fleste, førte
større hus, men var i øvrigt ganske usnobbede. Da
børnene kom i skolealderen, fik forældrene samlet
en lille kreds - vist fire familier - der ansatte en
lærerinde, der boede på Bøgely.
Søren Krause var en meget smuk mand, både af
ansigt og skikkelse. Han havde et lyst sind, var ven
lig og hjælpsom. Selv om han ikke var fast deltager,
kunne han dukke op i gymnastikforeningen og stille
sig nederst i rækken, skønt høj nok til at være fløj
mand.
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Han var næppe mere religiøs end folk er flest,
men absolut velegnet til at være medlem af menig
hedsrådet. Han var også sognerådsformand i en år
række. Fru Marie Krause Jensen, der kom fra en
stor gård i Åby ved Århus, havde interesser i mange
retninger, ikke mindst skønlitteratur. Ud over sog
nets læsekreds, som hun var fast medlem af, købte
hun mange bøger og fulgte med i ny litteratur. Jeg
har set den første ottebinds udgave af Pontoppidans
Lykke Per i hendes reol. Som kammerat med den
ældste søn, Paulli - flyveren, kom jeg i hjemmet i
nogle år og nød det. Der var harmoni og livsglæde
og alligevel alvor.

Mine forældre: Anton og Mette Laursen (1847-1935
og 1860-1941), Bondegården, Skjødstrup. Far var
næsten 13 år ældre end Mor og var enkemand, da de
blev gift. Man mærkede ikke denne aldersforskel;
men for mig som den yngste i det andet kuld børn
betød det, at Far var en halvgammel mand, da jeg
lærte at skønne. Han var stadig med i det meste af
det foreningsarbejde, der foregik i sognet. Men det
er mit indtryk, at han i sine yngre dage også var
stærkt med i udensogns arbejde: politik, landbofor
ening. (Han har skrevet om, da højremændene blev
stemt ud af bestyrelsen). Når han ikke hævdede sig
mere politisk, skønt lysten næppe har manglet, lå
det nok i, at han var en dårlig taler. Og måske fordi
familiens økonomi var anstrengt gennem hele min
barndom. Det er gået op for mig, at de havde mistet
penge ved en kautionsforpligtelse; men karakteris
tisk for dem begge har jeg aldrig hørt nogen sum
nævne. Men som sagt, han var med i ledelsen af
forsamlingshus, læsekreds, foredragsforening, skyt
tekreds, og da de unge ville lave en gymnastikforen
ing, kom de til ham, skønt han var for gammel til at
blive aktiv. Han havde en god sangstemme, og vi
sang meget hjemme, hvor han så ellers havde lært
melodierne, for han kunne ikke spille. Han ville og
så gerne læse op, både hjemme og i en mindre kreds
i forsamlingshuset.
Min Mor, Mette Laursen, var datter af gårdejer og
sognefoged Peder Villadsen, Egå. Som ung var hun
en sommer på Testrup Højskole og talte altid med
megen hengivenhed om lærerne der, mest forstande
ren, dr. Jens Nørregaard og medforstanderen Chri
stoffer Bågøe. Den sidste har nok haft lettest ved at

få kontakt med eleverne. Nørregaard var den mest
aristokratiske af de gamle højskolefolk. At han også
var højremand, tilgav man ham. Mor levede hele sit
liv på de impulser, hun havde fået i Testrup. Med sin
gode forstand og lydhørhed for, hvad der var ægte,
var hun nok en bedre psykolog end Far. Hun var
dygtig i sit hus og en god madmor og levede op til
det ansvar, gårdmandskonerne havde i gamle dage,
også overfor dem, der kun havde løsere tilknytning

til gården. Hun var meget gæstfri, husede foredrags
holdere og folketingskandidater. Og holdt åbent
hus for den skare unge, som, mens vi børn voksede
til, flokkedes næsten hver sommersøndag. Eller for
skolekammerater, dels når mine søskende havde væ
ret på højskole, dels da jeg selv kom i realskole og
senere i gymnasium. Hun delte Fars interesse for
bøger, men overlod det mest til Far at læse højt,
mens hun og pigerne sad med deres håndarbejde.
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Øm Kloster Museum 1981
Af Holger G. Nielsen
Undersøgelser
Arkæologi
Institut for Middelalderarkæologi ved
Århus Universitet foretog i maj måned
under ledelse af universitetslektor, mag.
art. Ole Schiørring og arkitekt Søren
Godtfred Pedersen en undervisningsud
gravning for et hold studerende i den syd
lige ende af Øm Klosters hovedfløj. Flø
jens ydre fundamenter er forlængst fri
lagt, men det indre af rummene i ruinen
har ikke før været undersøgt til bunds.
Udgravningens vigtigste resultat var på
visningen af et skillerum, der godtgør, at
fløjens ruminddeling har været korrekt
ifølge cisterciensernes byggeskik. Det nu
påviste, sydligste rum i fløjen må da være
noviciatet. Et sekundært skillerum, der
yderligere blev fundet, står formentlig i
forbindelse med en nyindretning efter til
komsten af den yngste refektoriefløj fra
o. 1500.
Et hidtil ukendt fundament, formentlig
fra en smedie, er sammen med fund af
jernslagger påvist på ejendommen »Tof
ten« vest for vestre klosterkanal.
En rekognoscering af ikke-udgravede
bygningspartier i Øm Kloster er indledt
med en enkel kobberdetektor. Søgegravninger vil senere kunne godtgøre om me
toden, der er stærkt omdiskuteret, vil væ
re praktisk anvendelig.
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Historie, topografi
Museet har med hjælp fra cand.phil. Ole
Lauridsen foretaget en oversættelse af et
hidtil ikke-oversat blad af Øm Klosters
Krønike vedrørende klostrets jordegods
på Djursland, og agter at følge dette ar
bejde op med en eftersøgning i marken
efter skelsten m.v.
Arkiv og bibliotek
Museet har fra arkitekt J. Hertz modtaget
kopier af pædagogisk materiale vedr. bri
tiske klostre.
Håndbogsamlingen er gennem køb og
gaver udvidet med syv numre.

Bevaring
I den forløbne sæson har man forsøgs
mæssigt anbragt beholdere med fugtab
sorberende kemikalier i montrer med me
talgenstande i museets permanente sam
ling. Til kontrol med forsøget bl.a. 2 hy
grometerinstrumenter udlånt af amtskon
serveringen. Forsøget synes at vise, at
man på denne måde kan reducere luftfug
tigheden med ca. 10% i montrer, der ikke
er specielt tætnede til formålet.

Konservering
Museet har, i lighed med tidligere år, i
samarbejde med Nationalmuseets konser
veringsanstalt for jordfund på dennes la
boratorier foretaget konserverings- og
vedligeholdelsesarbejder på en del gen
stande fra samlingerne.

V4Å.V CA.
8

Arhus Stifts Arbøger

Johannes Hertz

Formidling
Permanente udstillinger
Der er installeret et antal stikkontakter til
belysningsemner i museumsbygningen.
Museet har opstillet og indrettet 2
montrer, oprindelig udskiftet fra Natio
nalmuseets 2. afdeling. Montrerne er ble
vet malet som udstillingens øvrige inven
tar, og den største af dem indrettet under
temaet LYSET (ruder af glas, belysnings
emner, oplysning).
Der er arbejdet videre med pilotprojek
tet Udendørs montrer til middelaldergra
ve, hertil er benyttet en forsøgsmodel i
krydsfiner i forholdet 1:1. Tuborgfondet
har til en udvidelse af projektet, der op
rindelig afholdes for amtskommunale
midler, bevilget 25.000 kr., som i 1982 vil
blive overrakt museet.

Særudstillinger
Atter i år har museet vist en lille særud
stilling om Lægeiglen i middelaldermedi
cinen.
I serien Teglets bog har man i år haft et
indslag med musespor i en teglflise fra
Øm Kloster.
En ny særudstilling under titlen Rye Øm Klosters Handelsby blev åbnet i for
bindelse med skolernes efterårsferie og vil
blive bibeholdt gennem åbningssæsonen
1982.
Museet har i 1981 v. museumslederen
afholdt orienterende forelæsninger over
emnet Middelalderens lægekunst og sy
gepleje i relation til klosterhospitalerne
for i alt 6 studiegrupper fra 4 sygepleje
skoler. Der er desuden orienteret for
IMMCs sommerskole (internat, medie,
studenter) samt for en kursusgruppe fra
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Scandinavian Neurosurgical Society. Spe
cialorientering er desuden givet for en
række faggrupper, museumsforeninger,
historiske selskaber, religionslærerkursus
m.v.

Foredrag
Museumslederen har i årets løb holdt 3
foredrag »ud af huset«.

Amtsmuseumsdagen
Øm Kloster Museum var i 1981 medar
rangør af Århus Amts Museumsdag, med
Gi. Rye Kro som en slags hovedkvarter
for dagens aktiviteter. Begunstiget af et
strålende sensommervejr samledes 14.
sept, næsten 200 museumsmedarbejdere
og museumsbestyrelsesmedlemmer på
kroen til måltider og foredrag, medens
dagens ekskursioner gik til St. Sørens
Kirke i Rye, hvor lokalhistorikeren, før
stelærer Harald Nielsen fortalte om kir
ken, til Himmelbjerget, hvor Aksel Storgaard fortalte om det minderige bjergs hi
storie, og endelig Øm Kloster, hvor mu
seumslederen orienterede.
Publikationer
Viborgbispen Gunners Levned (genop
tryk), Hist. Samf. f. Århus Stift.
E. Bavngaard og H. N. Garner: Kalk til
Øm Kloster, i Årh. Stifts. Årb. 69, 1980
(s. 7-13).
Kort Beskrivelse af Øm Kloster, 2 s. Øm
Kloster 1981.
Øm Kloster. Ekskursionsplan f. Skole
grupper. Folder 6 s. Århus Amtscentral.
Lis Nymark: Et ny fundet gravsværd fra
Øm Kloster, i Hikuin 6, s. 121-134. År
hus 1980.

Mogens Vedsø: Abbed Sørens Våbenrude
fra Øm Kloster, i Hikuin 6, s. 39-44.
Tage E. Kristiansen: To gejstlige typer fra
Valdemarstiden i festskrift til Niels Sky
um Nielsen på 60-årsdagen i oktober
1981.

Besøgstal
Voksne:
Børn:
Ialt:
Heraf grupper:

23.851
6.545
30.396
530

Studierejser
E. Bavngaard Nielsen og H. Garner
Nielsen har i december som generalabbed
Sighard Kleiners gæster besøgt Cistercienserordenens Domus generalis i Rom.
Mødevirksomhed
Museumslederen har deltaget som med
lem i møderne i Egnsarkivet i Ry, det mi
nisterielle udvalg for Klostermølle, Århus
Amts Museumsråd og dettes redaktions
udvalg for en amtsdækkende museums
brochure.

Personale
Personalet har i 1981 været på ialt 3 per

soner, idet den faste stab på 2 har været
udvidet med en pedel/gartner, Ib Malm,
som af Ry Kommune på beskæftigelses
basis har været udstationeret ved museet i
åbningssæsonen.

Bygninger og udendørs arealer
Der har i det forløbne år været foretaget
vedligeholdelsesarbejder på museums- og
værkstedsbygning, materialhus, tjeneste
bolig og - ved Statsskovvæsenets foran
staltning - på den Miljøministeriet tilhø
rende kontor- og udstillingsbygning. Et
af de største arbejder af denne art har væ
ret udskiftning af det enogtyve år gamle,
udtjente centralfyr i tjenesteboligen. Et
længere stykke plankeværk på klosterrui
nens østside er fornyet med et nyt i sær
deles gedigen og solid udførelse, ligesom
flere hegn og låger er repareret og for
bedret.
Øm Kloster Museum ønsker til slut at tak
ke alle, som med råd og dåd har bidraget
til drift og opretholdelse af institutionen,
ikke mindst den store og trofaste skare af
museumsgæster fra mange lande, der med
oprigtig interesse har opsøgt Øm Kloster
i 1981.
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Historisk Samfund for Århus Stift
1980-82
1980-81
bød på 7 arrangementer, nemlig 3 aften
møder og 4 udflugter. 23. april lagde Rik
ke Agnete og Olaf Olsen ud med »Status
og fremtidsperspektiver for de arkæologi
ske undersøgelser på Øm Kloster« - en
spændende redegørelse for resultater og
fund fra den store udgravningskampagne
1975-78 fulgt af ideer og planer for det
fremtidige anlæg og de dele af klosteret,
der - kendt, delvis kendt og ukendt endnu ikke er udgravet. Der var desuden
to udflugter, en lille til Lisbjerg kirke 10.
maj under ledelse af N. J. Israelsen, og en
kun lidt længer til Clausholm og Voldum
kirke 14. juni.
De nære steder blev fulgt op efter som
merferien med et besøg 16. august på
Constantinsborg, hvor deltagerne af
godsejer J. A. Pontoppidan og frue gæst
frit blev budt indenfor i den store hoved
bygning, der i øvrigt blev gennemgået af
N. J. Israelsen. Formanden fortalte om
den berømte Hamborgkøbmand Hendrik
Pontoppidan, født i Ræhr i Thy, der 1867
købte godset og ofte opholdt sig på går
den. Heldagsturen 14. september gik
endnu en gang »nordenfjords« - til herre
gården Bratskov, hvor ejeren, Brovst
kommune, elskværdigt tog imod, Øland
klosterkirke og Skt. Jørgensbjerg, val
pladsen for det nørrejyske bondeoprør
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1441 (»Først så flygtede de Morsingboer
-«). Turen var tilrettelagt af N. J. Israel
sen og museumsinspektør Thomas W.
Lassen, Sæby, og desuden medvirkede på
Skt. Jørgensbjerg Gunner Rasmussen.
Efter nytår var der i 1981 to aftenmø
der. 29. januar holdt Gunner Rasmussen
og formanden show med »genstande« om øl og brændevin, en tidligere prøvet
form, hvor den ene fortæller historie og
baggrund, og den anden fortæller og de
monstrerer ting til emnet fra Den gamle
Bys
samlinger.
Generalforsamlingen
fandt sted 26. marts. I sin beretning om
talte formanden, at fællesudvalget med
Historisk Samfund for (gi.) Randers Amt
og Østjysk Hjemstavnsforening fra År
hus Amtskommune havde modtaget kr.
10.000 som tilskud til en begyndende
genudgivelse i fotografisk optryk af de tre
af Det kongelige danske Landhushold
ningsselskabs såkaldte amtsbeskrivelser,
der ligger inden for den nuværende amt
skommune; Randers Amt, Århus Amt og
Skanderborg Amt. Beretning og regnskab
blev godkendt, og de afgående bestyrel
sesmedlemmer Finn H. Lauridsen, apote
ker Adam Helms, Horsens, advokat Ole
Koefoed Nielsen, Skanderborg, og museumsoverinspektør Gunner Rasmussen
blev genvalgt. Efter generalforsamlingen
var der filmaften.

1981-82
havde 4 udflugter og 2 aftenmøder. 20.
maj var der besøg på det nye Videnskabs
historisk Museum på Ole Rømer Obser
vatoriet i Århus. Der var mange deltage
re, der fik en interessant aften, og selv om
meget på museet var svært at gå til, var
det hele så instruktivt opstillet og forkla
ret, at alle fik et udbytte med hjem. 20.
juni var der under ledelse af N. J. Israelsen tur til Klovborg kirke og 15. august
under samme tur til Fussingø og Ålum
kirke. Heldagsturen, 13. september, gik
til Sønderborg med slottet som hovedem
ne. Det var langt borte, men det fornem
mes ikke, når motorvejen benyttes.
Efter nytår fortalte formanden 11. fe
bruar med lysbilleder om kalkbrydning
på Djursland. På generalforsamlingen 25.
marts førtes i tilknytning til beretningen

en drøftelse af forskellige forhold om
kring udflugterne, der i det forløbne år
havde »lidt« af lidt for stor tilslutning,
hvorved busserne, når de ikke helt kunne
fyldes, blev for dyre i forhold til billetpri
sen, der altid er søgt holdt på et rimeligt
niveau. De sidste år nævnte kr. 10.000 fra
amtskommunen til genudgivelse af Land
husholdningsselskabets amtsbeskrivelser
var anvendt til bogen om Randers Amt.
Generalforsamlingen vedtog en kontin
gentforhøjelse til kr. 55,00, hvortil ved
årbogsudsendelse lægges porto. De afgå
ende bestyrelsesmedlemmer, arkivar Ib
Gejl, bygningskonduktør N. J. Israelsen,
lærer Asbjørn Larsen, museumsleder
Holger G. Nielsen og politiassistent P. R.
Porse blev genvalgt. Efter generalforsam
lingen var der filmaften.
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Driftsregnskab 1980/81
Udgifter:
Foredrag og ekskursioner ........................
Porto, fragt og gebyrer..............................
Kontingent SLF.........................................
DHF’s årsmøde.........................................
Fortid og Nutid.........................................
Telefon.......................................................
Papirvarer...................................................
Kørsel ........................................................
Diverse.......................................................

7.116,29
3.250,50
546,00
285,00
256,20
225,00
219,75
115,80
55,56

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

12.070,10
2.343,35

14.413,45

Indtægter:
Turindtægter .............................................
Tilskud:
Kulturministeriet ..................................
Arhus Kommune ..................................
Bogsalg.......................................................
Portorefusion ............................................
Kontingent.................................................
Rente:
Bank.......................................................
Giro........................................................

6.566,00

4.300,00
1.700,00
924,40
432,55
280,00
113,87
96,63
14.413,45

Formue 31/3 80 .........................................
4- overskud.................................................

4.094,15
2.343,35

6.437,50

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

4.739,52
1.117,23
580,75

6.437,60
Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 26. marts 1981.
Jens Byrith
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Driftsregnskab 1981/82
Udgifter:
Årbog............................................. ........... 44.683,00
Porto, fragt og gebyrer.................. ........... 7.932,50
Foredrag og ekskursioner ............ ........... 6.338,10
482,40
Møder............................................ ...........
300,00
Telefon........................................... ...........
272,00
Fortid og Nutid............................. ...........
207,40
Kørsel ............................................ ...........
Repræsentation og
480,85
diverse ........................................ ...........
60.696,25

Indtægter:
Kontingenter............................ ................ 41.205,00
Turafgifter................................................. 4.922,10
Portorefusion ........................... ................ 4.693,40
Tilskud:
Kulturministeriet ................. ................ 4.600,00
Århus Kommune ................. ................ 2.000,00
277,00
Bogsalg...................................... ................
140,80
Renter....................................... ................

Underskud ................................ ................

57.838,30
2.857,95
60.696,25

Formue 31/3 1981 ......................................
-^-underskud ..............................................

6.437,50
2.857,95

3.579,55
Beholdning:
Kasse..........................................................
Giro ...........................................................
Bank...........................................................

2.025,55
844,53
709,47

3.579,55
Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 18. marts 1982.
Jens Byrith
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Øm Kloster Museum 1980
Driftsregnskab
Indtægter:
Billetsalg................................................... 131.843,00
Bogsalg..................................................... 20.712,00
Tilskud:
Amtskommunen................................. 20.000,00
Ry kommune.......................................
6.000,00
Gave Vilhelmine
Jensen ...................................................
5.000,00
Renter:
Sparekasse............................................
8.230,24
Obligationer ........................................
545,00
Moms.......................................................
5.727,00
Husleje.....................................................
1.200,00
Optaget amtstilskud
til retablering ....................................... 15.000,00

Underskud ..............................................

214.257,24
9.794,16

224.051,40

Udgifter:
Løn ..........................................................
Provision..................................................
Bøger, kort og
billetter.................................................
Drift og vedlige
holdelse ................................................
Retablering af
anlægget................................................
Telefon.....................................................
Ejendomsskatter......................................
Tjenesterejser ..........................................
Pension ....................................................
Forsikringer ............................................
ATP .........................................................
Kreditforeningsrenter.............................
Diverse.....................................................

Henlagt amtstilskud................................
Henlagt Vilhelmine
Jensens gave.........................................

92.621,22
6.904,00

53.958,22

21.107,49
15.218,86
3.692,85
2.200,42
992,05
740,65
356,70
288,00
83,94
887,00
20.000,00

5.000,00

224.051,40

Status
Aktiver:
Obligationer............................................
11.500,00
Sparekassen SDS...................................... 123.773,52
Kasse........................................................
3.696,53
138.970,05

Passiver:
Jyllands Kreditforening
Henlagt montre ...........
Henlagt retablering......
Henlagt Vilhelmine
Jensens gave.............
Formue 1/1 1980..........
-e-underskud .................

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

1.715,73
20.000,00
10.000,00

.................
5.000,00
112.048,48
9.794,16 102.254,32

138.970,05
Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, 26. marts 1981.
Jens Byrith
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Øm Kloster Museum 1981
Driftsregnskab
Indtægter:
Billetsalg................................................... 151.868,00
Bogsalg..................................................... 23.437,00
Tilskud Ry ..............................................
7.000,00
Tilskud oliefyr.........................................
3.159,00
Renter:
Sparekasse............................................
6.717,04
Obligationer ........................................
550,00
Husleje.....................................................
1.200,00
Optaget amtstilskud
til retablering ....................................... 10.000,00
Lån Historisk Samf..................................
4.000,00

207.931,04

Udgifter:
Løn .......................................................... 102.385,65
7.812,00
Provision..................................................
47.854,53
Drift og vedligeholdelse.........................
8.950.64
Retablering af anlægget..........................
9.090,20
Bøger og kort ..........................................
3.683,00
Moms.......................................................
3.555.65
Telefon.....................................................
3.295,15
Ejendomsskat..........................................
1.200,72
Forsikringer ............................................
741,00
Pension ....................................................
ATP .........................................................
288,00
79,73
Kreditforeningsrenter.............................
273,18
Diverse.....................................................
4.000,00
Lån Historisk Samfund..........................
Overskud ................................................

193.209,45
14.721,59
207.931,04

Status
Aktiver:
Obligationer............................................
11.500,00
Sparekassen SDS...................................... 124.495,21
Kasse........................................................
3.599,76
Tilgode Historisk Samf............................
4.000,00
143.594,97

Passiver:
Jyllands Kreditforening .........................
1.619,06
Henlagt montre ....................................... 20.000,00
Henlagt gave............................................
5.000,00
Formue 1/1-81 ..................... 102.254,32
+overskud ........................... 14.721,59 116.975,91

143.594,97

Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 18. marts 1982.
Jens Byrith

121

INDHOLD
KLAUS EBBESEN

Stenalderkar til dødsriget
SIDE 7

H. N. GARNER

Tatargræsset
SIDE 10
SIGVARD SKOV

Rodsteenseje
SIDE 49
JØRGEN KJÆRGAARD KRISTENSEN

Tante Brammer fra Gammelby om slægten Herskind
SIDE 60

CHR. BUUR

En bondestudent
SIDE 72

PER LAURSEN

Præstens sogn og sognets præst
SIDE 103
HOLGER G. NIELSEN

Øm Kloster Museum 1981
SIDE 112

'

Årsberetning 1980-82
SIDE 116

Regnskaber 1980-81
SIDE 118

